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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

پوپولیسمچگونهبهاقتصادضربهمیزند؟

 ردپای پوپولیسم
در اقتصاد ایران

فرصت امروز: بحث درباره پوپولیسم بیشتر در مباحث سیاسی و به ویژه در جریان  انتخابات مطرح می شود، اما 
پوپولیسم در اقتصاد هم نمود دارد و آسیب های اقتصادی آن تا سال ها و دهه ها باقی می ماند. بررسی سیاست های 
اقتصادی در چهار دهه گذشته نشان می دهد دولت ها در ایران سیاست های متفاوت و متعارضی را در این سال ها 
در پیش گرفتند. به طوری که در دهه نخست انقالب، جهت گیری ایدئولوژیک و وقوع جنگ، مداخله همه جانبه 

دولت در اقتصاد را اجتناب ناپذیر کرد و اقتصادی دولتی با سیاست های بازتوزیعی در این دوره شکل گرفت...
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روندنزولیبازارهایمالیادامهدارد

افتبورسهمپایدالروسکه

طراحیتبلیغاتباتکنیکهایکاربردیروانشناسی
طراحی تبلیغات یکی از راهکارهای جذاب برای جلب نظر مخاطب هدف و دس��تیابی به اهداف کس��ب 
و کارهاس��ت. در این میان اس��تفاده از ایده های مناسب برای افزایش بازدید محتوای تبلیغاتی تفاوت میان 
کمپین های موفق و شکست خورده را ایجاد می کند. برخی از برندها به طور مداوم از ایده های تازه و خالقانه 
برای جلب نظر مخاطب شان استفاده می کنند. اگر شما هم در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف به طور 
حرفه ای و متفاوت از رقبای تان هستید، به احتمال زیاد تکنیک های کاربردی روانشناسی کمک زیادی به 
شما خواهد کرد.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهم ترین تکنیک های روانشناسی برای افزایش 
جذابیت محتوای تبلیغاتی برندهاست. در ادامه این تکنیک ها را در قالب دسته بندی های دقیق مورد ارزیابی...
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مدیریتوکسبوکار

یادداشت
دربارهرفراندوم
حذفیارانهها

حسنفروزانفرد
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

یکی از نماین��دگان مجلس 
شورای اسالمی به تازگی اعالم 
کرده ک��ه براس��اس اصل ۵۹ 
قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون 
همه پرس��ی، تقاضای برگزاری 
رفراندوم برای حذف یارانه های 
آش��کار و پنه��ان و پرداخ��ت 
مستقیم به مردم را تهیه کرده 
است. در تحلیل وضعیت کلی 
حاک��م بر نظ��ام یاران��ه ای، به 
نظر می رس��د ش��کل و فرمی 
ک��ه ب��رای پرداخ��ت یارانه ها 
در کش��ور انتخ��اب کرده ایم، 
هم فرم س��اده انگارانه ای دارد 
و ه��م بی توجه��ی ب��ه مفهوم 
می ده��د.  نش��ان  را  عدال��ت 
متأسفانه بارها و بارها در چند 
دهه اخیر وقتی ش��عار عدالت 
س��ر دادیم، در نهایت تنها به 
راهکارهای برابری تن داده ایم، 
به این دلیل که اجرای عدالت 
دشوار است. عدالت به معنای 
واقعی به این مفهوم اس��ت که 
چه چیز در کجا ق��رار بگیرد؛ 
بنابراین وقتی تعریف این باشد 
که ه��ر چیزی بای��د در جای 
خودش قرار بگی��رد، اجرایش 
دشوار می ش��ود و بعد مجبور 

برابری  به  می ش��ویم 
2تن دهیم. در واقع...
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فرصت امروز: تا همین چند س��ال پیش اگ��ر از دورکاری برای 
مدیران ش��رکت ها صحبت می کردید، احتماال اخم های شان درهم 
می رفت و با حیرت به ش��ما نگاه می کردند، ام��ا حاال دورکاری به 
تنها گزینه روی میز تبدیل ش��ده و احتم��اال این وضعیت پس از 
کرون��ا هم ادامه پیدا خواهد کرد. با ش��یوع کرونا از مارس 2020، 
ش��رایط کار به کلی تغییر کرد و ناگهان دورکاری از امری ناممکن 
به امری ممکن تبدیل ش��د. همه گیری کرونا باعث شد بسیاری از 
دولت ها به تعطیلی های گسترده دست بزنند، اما همه کسب وکارها 
نمی توانس��تند به تعطیلی تن بدهند. پس تنها یک راه باقی ماند: 
دورکاری. این گونه بود که ناگهان کارکنان و کارمندان در سراس��ر 
جهان با تجربه ای متفاوت روبه رو ش��دند و توانس��تند در خانه های 
خود بمانن��د و از آنجا کار کنند. حاال اما وضعی��ت دوباره در حال 
تغییر است و با واکسیناسیون گسترده در اغلب کشورها، کارکنان 
و کارمندان ش��رکت ها مجددا باید به مح��ل کار خود بازگردند، اما 
این بازگش��ت به محل کار آنقدرها هم ساده نیست و باعث شده تا 
اس��تراتژی های مختلفی در این زمینه به کار گرفته شود. در واقع، 
تجربه دورکاری کارکنان در بسیاری از شرکت ها چنان موفقیت آمیز 
بود که این سوال را مطرح کرد که آیا لزومی دارد به وضعیت پیش از 
کرونا برگردیم؟ هرچند موافقان بازگشت به کار حضوری می گویند 
اکثریت کارکنان به برقراری مجدد مناس��بات کاری از راه نزدیک 
عالقه دارند و تداوم دورکاری برای ش��ان بس��یار مالل آور است، اما 
گروه سومی هم هستند که نظری میانه دارند و معتقدند سرنوشت 

آینده کار باید چیزی بین دورکاری و کار حضوری باشد .
بازگشتبهدفترکاریاتداومدورکاری؟

با همه گیری کرونا دیگر کس��ی به دورکاری به عنوان پدیده ای 
عجی��ب و ناممکن نگاه نمی کند. در حالی که تا چند وقت پیش، 
کمتر کس��ی باور داش��ت که دورکاری می تواند گزینه ای ممکن 

باش��د، اکنون افراد زی��ادی را می بینیم که به ص��ورت دورکاری 
به فعالیت های خود ادامه می دهند. حاال با انجام واکسیناس��یون 
حداکثری در کشورهای توسعه یافته جهان، برخی از شرکت ها از 
کارکنان خود درخواس��ت کرده اند که به محل کار خود بازگردند، 
اما برخی دیگر از شرکت ها چنین اصراری برای بازگشت به محل 
کار ندارن��د. نکته اینجاس��ت که اکثر ش��رکت ها جایی در میانه 
ای��ن وضعیت ق��رار دارند؛ یعنی برخی از روزه��ا از کارکنان خود 
می خواهند که در محل کار خود حاضر شوند و در برخی از روزها 

هم از خانه کار می کنند.
در وال اس��تریت افراد زیادی وجود دارند که طرفدار ایده میانی 
هستند. یعنی می گویند که برخی روزها به سر کار بروند و دیگر 
روزها هم از خانه کار کنند. در حالی که برخی مدیران می گویند: 
»اگ��ر به رس��توران می روید پس می توانید به مح��ل کارتان هم 
بیایی��د«. در مقابل، عده ای اعت��راض دارند و معتقدند که لزومی 
به حض��ور در محل کار نیس��ت و می توان به ص��ورت دورکاری 
ه��م کارها را پیش برد. با هم��ه موافقت ها و مخالفت هایی که در 
این مس��یر وجود دارد، اکنون یک نکته قطعی اس��ت؛ فضای کار 
هیبرید )هیبرید در لغت به معنای مرکب است( گزینه ای است که 
همه می توانند از آن بهره مند ش��وند. در فضای کار هیبرید، افراد 
می توانند چند روز در خانه کار کنند و چند روز هم به محیط کار 

خود سر بزنند و در کنار همکاران شان به کارشان ادامه دهند.
هرچند هن��وز در این زمینه موافقت و اجم��اع عمومی وجود 
ندارد و عده محدودی از کارکنان همچنان درخواس��ت دارند که 
در محی��ط کار و به صورت حضوری به کارش��ان برس��ند، اما در 
حال حاضر آن دس��ته از افرادی که تقاض��ای دورکاری دارند، در 
اکثریت قرار گرفته اند. با این حال به نظر می رسد که برنامه هیبرید 
به زودی به یکی از برنامه ه��ای رایج برای کارکنان تبدیل خواهد 

شد. کما اینکه بسیاری از شرکت ها همین حاال هم محیط کاری 
هیبرید را برای ش��رایط کاری خ��ود در نظر گرفته اند و در برخی 
از روزه��ا از کارمندان و کارکنان خ��ود می خواهند که از خانه به 
انجام کارهای شان بپردازند و در برخی از روزها به محل کار خود 
بیایند. همه اینها نشان می دهد که کرونا وضعیت عادی جدیدی را 
برای محیط کار ایجاد کرده و عالوه بر سبک زندگی، سبک کاری 

شهروندان را هم تغییر داده است.
الگوهاییبرایمحلکارپساکرونایی

یکی دو ماهی است که با افزایش روند واکسیناسیون کرونا در 
کش��ورهای مختلف، در وضعیت کار و محل کار هم تحوالتی در 
سطح جهانی رخ داده است .  به گزارش »هاروارد بیزینس ریویو«، تا 
پیش از بحران کرونا و حتی در ماه های اولیه آن، تصور عمومی بر 
این بود که وضعیت دورکاری های گسترده موقتی و فقط مختص 
به دوران کرونا است ،  اما هرچه پاندمی کرونا طوالنی تر شد، تعداد 
مدیرانی که متوجه موثر بودِن روش دورکاری ش��دند هم بیشتر 
ش��د .  حاال لحظه کنونی زمانی است که باید در مورد بازگشت به 
دفات��ر کار و یا تداوم دورکاری تصمیم های جدی گرفت .  در عین 
حال می ت��وان این لحظه را فرصتی تاریخی برای یافتن الگوهای 
جدید و موثرتر برای مشاغل دانست .  پیش از بحران کرونا، منابع 
زیادی برای طراحی و تکوین دفاتر کار اختصاص داده می ش��د و 
طبعا مدیریت و نگهداری آنها هم ملزومات دیگری را می طلبید، 
 اما حاال تجربه دورکاری کارکنان در بسیاری از شرکت ها و ادارات 
چن��ان موفقیت آمیز بوده که این بحث را به وج��ود آورده که آیا 
لزومی دارد به وضعیت پیش از کرونا برگردیم یا نه ؟  این در حالی 
اس��ت که موافقان بازگش��ت به کار حض��وری می گویند اکثریت 
کارکن��ان به برقراری مجدد مناس��بات کاری از راه نزدیک عالقه 

دارند و تداوم دورکاری برای آنها بسیار مالل آور است.

بحث ما البته در مورد گروه سومی است که نظری میانه دارند 
و معتقدند که سرنوشت آینده کار باید چیزی بین دورکاری و کار 
حضوری باش��د .  مثال غول نرم افزاری استرالیا یعنی »اطلسین« را 
در نظر بگیرید که اخیرا اعالم کرد کارکنانش فقط سالی چهار بار 
باید در شرکت حضور پیدا کنند . در این راستا، با   بررسی نظرات 
رهبران کسب و کارها و استراتژیست های شرکت ها می توان پنج 
طبقه بندی را در زمینه آینده محل کار ارائه داد: الگوی بازگشت به 
عقب، الگوی باشگاهی، الگوی فعالیت محوری در کار، الگوی دفتر 

غیرمرکزی و الگوی کامال مجازی.
در س��ناریوی نخست )بازگشت به عقب( همه کارکنان باید به 
روتین روزانه کار از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر برگردند ،  اما به دلیل 
تحوالت ناش��ی از کرونا ممکن اس��ت انعطاف پذیری بیشتری در 
زمینه های مختلف حضور در محل کار به وجود بیاید. در سناریوی 
دوم، )الگوی باش��گاهی(، این الگوی دوگانه به منزله این است که 
کارکنان در صورتی که نیاز به حضورشان در محل کار باشد به آنجا 
می روند و بعد از اتمام کار به منزل برمی گردند و دوباره دورکاری 
را به صورت متمرکز شروع می کنند .  در چنین شرایطی دفتر کار 
مثل یک مرکز کاری عمل می کند که همه کارکنان در لحظاتی از 

آن عبور می کنند، اما همیشه در آنجا نمی مانند.
بهترینالگوبرایآیندهکارکداماست؟

س��ناریوی سوم، فعالیت محوری در کار اس��ت و در این سناریو 
کارکن��ان در دفت��ر کار مش��غولند، اما یک می��ز مختص به خود 
ندارند .  به جایش در طول س��اعات کاری در جلسات مختلف یا در 
گفت وگوهای غیررس��می تر حضور پیدا می کنند .  این روش حتی 
پیش از رخداد پاندمی کرونا هم در برخی ش��رکت ها وجود داشت 
و مثال به ازای هر 10 نفر، تعداد هش��ت میز کار وجود داش��ت و 
کارکنان به شکل شناور مش��غول به کار بودند .  حاال برنامه برخی 

ش��رکت ها برای دوران پس��اکرونا این است که به ازای هر 10 نفر، 
ماکزیمم تعداد پنج میز کار وجود داش��ته باشد، چون پیش بینی 
آنها این است که در بیشترین حالِت حضور کارکنان در محیط کار 
نیز به تعدادی بیش از این نیاز نخواهد بود .  در س��ناریوی چهارم 
)دفتر غیرمرکزی(، یکی از س��اده ترین راه حل هایی که شرکت ها 
ی��ا اجرایش کرده اند و یا به فکر اجرایش هس��تند، این اس��ت که 
ب��ه جای آنکه همه کارکنان در دفتر مرکزی ش��رکت حضور پیدا 
کنند، کارشان را از دفاتر کوچک تر و محلی تر یا همان دفاتر اقماری 
نزدیک به محل س��کونت خود انجام بدهند .  مزایایی در این روش 
نهفته که باعث ش��ده شرکت ها و ادارات به این گزینه توجه نشان 
بدهند. نهایتا در س��ناریوی کامال مج��ازی، کارکنان از خانه یا هر 
جای دیگری در جهان که بخواهند کارش��ان را به صورت مجازی 
انجام می دهند و ش��رکت در زمینه حضور در دفتر کار فشاری به 
آنها نمی آورد .  از سوی دیگر، کاهش قابل توجه در هزینه ها از این 
طریق باعث خواهد ش��د شرکت راه های نوینی برای بهبود اوضاع 
خود در دوران پس��اکرونا پیش رو ببین��د .  هیچ کدام از الگوهایی 
که ذکر شد، بی سابقه و رادیکال نیستند و در زمان پیش از رخداد 
بحران کرونا هم امتحان شده اند .  شرکت های بزرگ حوزه تکنولوژی 
از جمله یاهو، آی بی اِم و اِچ پی پیش از بحران کرونا نیز به شماری 
از کارکنان خود اجازه دورکاری کامل را داده بودند .  البته بسیاری از 
شرکت ها نیز جسارت آزمودن این روش ها را نداشتند و حتی بعد از 
بحران کرونا نیز مثال جی پی  مورگان از همه کارکنان خود خواست 
که به کار حضوری برگردند و البته انتقادات زیادی هم متوجهش 
شد .  درسی که پاندمی کرونا به ما داد، این است که کار کردن از راه 
دور می تواند مزایا و البته معایبی در مقایسه با کار حضوری داشته 
باشد؛ پس هر کسب و کار و شرکتی بنا بر نیازهای خودش می تواند 

سمت و سوی آینده دورکاری یا کار حضوری را تعیین کند.

فرصت امروز: آلودگی هوا منهای تأثیرات بیولوژیکی، افسردگی 
و اضطراب را تشدید می کند و به همین علت است که از آلودگی 
هوا به عنوان عامل تنش زای ش��هری نام برده می ش��ود. آنطور که 
»گاردین« گزارش داده، آلودگی هوا به ویژه ذرات ریز معلق به علت 
آنکه قابلیت نفوذ به مغز و سیستم عصبی بدن انسان را دارد، شش 
تهدید برای سالمت روحی شهروندان به همراه دارد. افزایش غلظت 
ذرات آالینده از س��قف مجاز )باالی 12 میکروگرم بر مترمکعب( 
ریسک افس��ردگی و اضطراب شدید را بعد از یک سال زندگی در 
این ش��هرها، 10 درصد افزایش می دهد. در شهرهای استرس زا، 
بهره هوشی افراد کاهش پیدا می کند، احتمال فراموشی زودرس 
باال می رود و حتی خودکشی ها نیز در پی عوارض آلودگی می تواند 
باشد. پیش از این مطالعه، یافته های سازمان جهانی بهداشت نشان 
می داد ریشه 24 درصد از افرادی که به مرگ قلبی دچار می شوند، 
2۵ درصد از سکته های مغزی، 4۳ درصد از افراد دچار انسداد ریه، 
۳0 درصد سرطان ریه و همچنین بخشی از سقط شدن جنین در 
ش��هرهای آلوده جهان، تنفس هوای مرکب از ذرات معلق با قطر 
کمتر از 2.۵ میکرون و همچنین گازهای آالینده است. دهه هاست 

که موضوع تاثیرات آلودگی ها بر محیط زیست و زندگی انسان، به 
مس��ئله ای جدی برای محققان و سیاست گذاران بدل شده است. 
تحقیقات جدید نشان می دهد که آلودگی هوا نه تنها بر سالمت 
فیزیک انس��ان، بلکه بر سالمت روان او نیز تاثیرات گسترده دارد. 
براساس پژوهشی که اخیرا روی بیش از 1۳هزار نفر از شهروندان 
لندنی انجام ش��ده، افزایش میزان نسبتا کم نیتروژن دی اکسید 
منجر به افزایش ۳2درصدی نیاز به درمان و افزایش 18درصدی 
خطر بستری در بیمارستان می ش��ود. محققان معتقدند که این 
پدیده در بس��یاری از شهرهای توسعه یافته قابل مشاهده است و 
برطرف شدن آلودگی هوا، میلیون ها انسان را منتفع خواهد کرد. 
»جان نیوبری« از اعضای تیم تحقیقات این پژوهش و از دانشگاه 
بریس��تول در این باره می گوید: »ش��رایط فعلی آلودگی هوا قابل 
تغییر است و اگر در مقیاسی بزرگ این تغییر صورت پذیرد، سطح 

وسیعی از جمعیت را برخوردار خواهد کرد.«
این مطالعه براساس تعداد دفعات بستری شدن در بیمارستا ن ها 
یا مراجعه به پزش��کان و پرس��تاران به عنوان شاخص انجام شده 
است. محققان این پژوهش برآورد کردند که کاهش میزان اندکی 

از آالینده ها به تنهایی می تواند بیماری های روانی را کاهش دهد 
و باعث کاهش ورود میلیون ها تن آالینده به هوا در سال شود. به 
گزارش »گاردین«، »یوانیس باکولیس« از کالج سلطنتی لندن که 
این پژوهش را رهبری می کند، می گوید که »سطح آلودگی هوای 
لندن در س��ال های اخیر کاهش یافته، اما هیچ سطحی از ایمنی 
وجود ندارد و حتی در س��طوح پایین آلودگی هوا می توان شاهد 

تاثیرات آلودگی بر افراد بود.«
تحقیق��ات اخیر همچنین نش��ان می دهد ک��ه افزایش اندک 
آلودگی هوا، شش تهدید برای سالمت روحی و روانی در شهرهای 
آلوده )کالنش��هرهای اس��ترس زا( به هم��راه دارد، به طوری که با 
افزایش قابل توجه افس��ردگی و اضطراب و افزایش خودکش��ی ها 
مرتبط اس��ت. همچنین بزرگ ش��دن افراد در مکان های آلوده، 
خطر اخت��الالت روانی را افزایش می ده��د. تحقیقات دیگری در 
همین زمین��ه تخمین زده که آلودگی هوا باعث کاهش ش��دید 
بهره هوش��ی می ش��ود و با زوال عقل رابطه مس��تقیمی دارد. از 
س��وی دیگر، یافته های یک مطالعه جهانی در سال 201۹ نشان 
می دهد آلودگی هوا ممکن است به همه اعضای بدن انسان آسیب 

 British« برساند. براساس نتایج این مطالعه جدید که در مجله
Psychiatry« منتش��ر شده اس��ت، بیماران در جنوب لندن از 
اولین تماس خود با خدمات بهداشت روانی زیر نظر گرفته شدند 
و می��زان آلودگی هوا در منزل آنان رصد ش��ده اس��ت. میانگین 
فصلی سطح نیتروژن در این منطقه در بازه 18 تا ۹۶ میکروگرم 
بر متر مکعب متغیر بوده و نتیجه به دس��ت آمده نشان می دهد، 
اف��رادی که در معرض س��طوحی باالت��ر از 1۵میکروگرم بر متر 
مکعب نیتروژن قرار دارند، 18درصد بیشتر در بیمارستان بستری 
می شوند و ۳2درصد بیشتر نیاز به درمان سرپایی پس از یک سال 
دارند. تاثیر نیتروژن دی اکس��ید که به طور عمده از وسایل نقلیه 
دیزلی منتشر می شود، زیاد است؛ آلودگی های ناشی از ذرات ریز 
نیز که از سوزاندن س��وخت های فسیلی نشأت می گیرند، بر این 
بح��ران می افزایند. میزان غلظت ذرات ریز در هوا چنانچه بین ۹ 
تا 2۵میکروگرم بر متر مربع باشد، سبب افزایش ۳درصدی شمار 
بستری ها در بیمارستان و افزایش 7درصدی مراجعان سرپایی ها 
در لندن شده است. دانشمندان، بیماران را در یک دوره هفت ساله 
زیر نظر گرفتند و پس از هفت سال داده های آنان را دوباره ارزیابی 

کردند؛ نتیجه این بود که عوارض مرتبط با آلودگی هوا همچنان 
در افراد مشهود بود.

محقق��ان می گویند که شناس��ایی عوامل خطرن��اک اما قابل 
اص��الح در باب ش��دت بیم��اری می تواند کمک کن��د تا عوامل 
مداخله گر شناس��ایی ش��ود؛ این امر می تواند آس��یب روحی به 
انس��ان و هزینه های اقتصادی ناشی از بیماری های روانی مزمن و 
طوالنی مدت را کاهش دهد. این مطالعه گرچه برای اثبات رابطه 
علی میان آلودگی هوا و شدت بیماری روانی طراحی نشده، اما از 
نظر بیولوژیکی ثابت می کند که آالیندگی هوا بر اختالالت روانی 

اثر گذار است.
بانک جهانی تخمین زده که آلودگی هوا ساالنه ۵ تریلیون دالر 
برای اقتصاد جهانی هزینه دارد، اما این فقط ش��امل آس��یب های 
شناخته ش��ده به قلب و ریه می ش��ود. »نیوبری« در این خصوص 
می گوید: »ارزیابی هزینه ها در حال حاضر تنها دربرگیرنده سالمت 
جسمی است، اما ما شاهد مطالعات بیشتری هستیم که ارتباط با 
س��المت روان را نشان می دهد. بنابراین سرمایه گذاری در کاهش 

آلودگی هوا کامال مقرون به صرفه است.«

آلودگیهوابهافسردگیشهرونداندامنمیزند
شهرهایاسترسزا

بازگشتبهمحلکاریاادامهدورکاری؛مسئلهایناست
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فرصت امروز: بحث درباره پوپولیس��م بیش��تر در مباحث سیاس��ی و به 
ویژه در جریان  انتخابات مطرح می شود، اما پوپولیسم در اقتصاد هم نمود 
دارد و آس��یب های اقتصادی آن تا س��ال ها و دهه ها باقی می ماند. بررسی 
سیاس��ت های اقتصادی در چهار دهه گذشته نش��ان می دهد دولت ها در 
ایران سیاست های متفاوت و متعارضی را در این سال ها در پیش گرفتند. 
ب��ه طوری که در دهه نخس��ت انقالب، جهت گی��ری ایدئولوژیک و وقوع 
جنگ، مداخله همه جانبه دولت در اقتصاد را اجتناب ناپذیر کرد و اقتصادی 

دولتی با سیاست های بازتوزیعی در این دوره شکل گرفت.
سپس با پایان جنگ، دولت سازندگی با رویکرد عملگرایی و واقع گرایی، 
سیاست هایی متفاوت با دهه نخست انقالب در پیش گرفت؛ سیاست هایی 
که در جهت رش��د و توس��عه اقتص��ادی و تقویت بخ��ش خصوصی بود. 
همچنین بهبود روابط با کش��ورهای همس��ایه و دولت ه��ای غربی برای 
برق��راری پیوندهای جدید ب��ا نهادهای اقتصادی و مال��ی دنیا مثل بانک 
جهان��ی و صندوق بین المللی پول، تحوالت��ی در حوزه اقتصاد ایجاد کرد. 
در دولت هفتم و هشتم نیز نگرش ها به اقتصاد و سیاست واقع گرایانه بود، 
با این تفاوت که برخالف دولت سازندگی، راهکار حل مشکالت کشور در 
توس��عه سیاسی و تقویت جامعه مدنی دیده شد. نهایتا در دولت های نهم 
و دهم بود که عدالت و سیاس��ت های بازتوزیع��ی در اولویت قرار گرفت و 
اصطالح پوپولیس��م بیشتر از همیش��ه در تحلیل های سیاسی و اقتصادی 

شنیده شد.
پوپولیسمبااقتصادایرانچههاکرد؟

دولت نهم و دهم شاهد مثال پوپولیسم در اقتصاد ایران است. این دولت 
برای رسیدن به عدالت و سیاست های بازتوزیعی، به دنبال تغییر در ساختار 
اقتصادی کش��ور و تغییر نخبگان سیاسی و اقتصادی بود. تمرکز بر تضاد 
طبقاتی و ش��کاف فقیر و غنی از جمله شعارهای س��ردمداران این دولت 
بود، اما سیاس��ت هایی که برای رسیدن به اولویت ها و آمال مطرح شده از 
سوی رئیس دولت اجرا شد، در عمل به رکود، افزایش تورم، کاهش میزان 

سرمایه گذاری و افت رشد اقتصادی انجامید.
در ای��ن زمین��ه، پژوهش��گران ایران��ی در یک بررس��ی ت��الش کردند 
سیاس��ت های اقتصادی این دوره را با رویکردهای پوپولیس��تی در اقتصاد 
کالن تطابق دهند و به پاسخ این پرسش برسند که سیاست های دولت های 
نهم و دهم چه نس��بتی با پوپولیس��م دارد؟ یافته های این مطالعه نش��ان 

می ده��د که رویکرده��ای ضدنهادی حاکم ب��ر دولت های نه��م و دهم، 
پیامدهای ناگواری برای اقتصاد و سیاس��ت ایران به دنبال داش��ته است. 
نگاه غیررس��می رئیس دولت های نهم و ده��م به امور بوروکراتیک و عدم 
تحمل نظارت بر امور مالی و بودجه ای کش��ور، ب��ه بی نظمی های مالی و 
عدم شفافیت در یک دوره زمانی هشت ساله انجامید. همچنین برنامه های 
توسعه ای از جمله برنامه پنج ساله توسعه کشور مورد بی توجهی و بی مهری 
قرار گرفت. استقالل سازمان برنامه ریزی و بودجه که منتقد سیاست های 
اقتصادی دولت نهم و دهم بود، کاهش یافت و این سازمان به موقعیت یک 
معاونت در دفتر ریاس��ت جمهوری تنزل یافت که مورد کنترل مس��تقیم 

رئیس جمهور وقت بود.
نهایتا نتیجه این سیاست ها، رشد ۵71 درصدی نقدینگی، افزایش تورم 
از 10.4 درصد در پایان دولت هشتم به بیش از ۵0 درصد و رسیدن نرخ 
ت��ورم در پایان دولت دهم به ۵۶ درصد بود. همچنین از منظر پیامدهای 
اجتماعی، سیاست های پوپولیستی دولت نهم و دهم آثار زیانباری داشت 
که از جمله آن، کاهش قدرت خرید خانوار و آسیب مالی به طبقه متوسط 
جامعه بود، چراکه بیشتر سیاست های دولت، به توزیع منابع اقتصادی بین 
طبقه محروم اختصاص داشت. همچنین هیچ کار تولیدی در دولت محمود 
احمدی نژاد انجام نش��د و الیه های وسطی طبقه متوسط به پایین حرکت 
کرد، اما الیه های باالیی طبقه متوس��ط در این مقطع به ثروت بیش��تری 
رسید. شاخص فالکت افزایش یافت و طبقه متوسط که سهم 80 درصدی 
از جامعه داش��ت، فرو پاش��ید. کاهش نابرابری درآمدها باعث کاهش نرخ 
فقر نش��د و تورم باال باعث شد که منافع پرداخت یارانه مستقیم نقدی به 
خانواده های کم درآمد از بین برود؛ در حالی که برخی از خانواده های طبقه 
متوس��ط را نیز به زیر خط فقر سوق داد. از سوی دیگر، افزایش چشمگیر 
قیم��ت نفت به رئیس جمهور وقت کم��ک کرد تا برنامه های مدنظر خود 
را به اجرا درآورد. بدین ترتیب، ش��رایط مهیای ظهور و رشد پوپولیسم به 

رهبری احمدی نژاد بود.
سایهسنگینابرسیاستهایپوپولیستی

این س��ایه سنگین ابرسیاست های پوپولیستی بر اقتصاد ایران در نهایت 
به بروز س��یل و نابودی بس��یاری از فرصت ها و ب��روز پیامدهای ناگوار در 
اقتص��اد ایران انجامید. تجربه پوپولیس��م در این دوره ب��رای اقتصاد ایران 
گران تمام ش��د. با این حال، پوپولیسم خطری است که در شرایط سست 

شدن سیاست نمایندگی، ضعف بخش خصوصی، فقر اقتصادی و فرهنگی 
و ب��روز بحران در س��اختارهای میانجی حتی جوامع توس��عه یافته را هم 
تهدید می کند. ش��کاف روزافزون بین رهبران و رأی دهندگان و نارضایتی 
از ش��رایط موجود، موجب به قدرت رس��یدن رهبران پوپولیست می شود. 
بنابراین باید با از بین بردن ش��رایط الزم برای رش��د بذر پوپولیسم، مانع 

ظهور و بروز آن شد.
طب��ق نتایج این پژوهش، دس��تیابی احمدی نژاد به قدرت در س��اختار 
سیاسی ایران با دور جدیدی از سیاست گذاری های اقتصادی همراه بود، به 
طوری که بس��یاری از صاحب نظران و تحلیلگران اقتصاد ایران به این باور 
رسیدند که جهت  گیری  های اقتصادی این دوره پیوند نزدیکی با پوپولیسم 
اقتصادی داش��ته اس��ت. از همین رو، پرس��ش اصلی این پژوهش بر این 
سوال متمرکز شد که سیاست های اقتصادی دوره ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد چه نسبتی با اقتصاد کالن پوپولیستی دارد؟ نویسندگان این 
پژوهش برای رس��یدن به پاسخ این سوال تالش کردند تا از منظر اقتصاد 
سیاس��ی و با بهره  گیری از نظریه »اقتصاد کالن پوپولیسِم« دوران بوش و 
ادواردز )که در قالب رویکرد پوپولیسم به مثابه استراتژی سیاسی و در سطح 
سیاست گذاری اقتصادی ارائه شده اس��ت(، ضمن بازخوانی سیاست های 
اقتص��ادی دول��ت احمدی نژاد، نس��بت این سیاس��ت ها ب��ا رویکرد  های 
پوپولیستی به اقتصاد را بررسی کرده و همچنین پیامدهای آن برای اقتصاد 

سیاسی ایران را مورد توجه قرار دهند.
یافته های این پژوهش نش��ان می دهد دول��ت احمدی نژاد با بهره  گیری 
از آرمان ه��ای انقالب و ب��ا تکیه  بر درآمدهای نفتی ت��الش کرد تا در دو 
سال نخست ریاست  جمهوری خود، سیاست های اقتصادی انبساطی را به 
مرحله اجرا درآورد؛ سیاست هایی که در نهایت به گسترش نقدینگی، تورم 
و رکود اقتصادی منجر ش��د. س��پس از س��ال 1۳87 به این سو، به علت 
کاهش درآمدهای نفتی، دولت نهم به سیاس��ت های تثبیتی روی آورد و 
کاهش پرداخت یارانه و طرح تحول اقتصادی را در دس��تور کار خود قرار 
داد، ب��ه طوری که دس��تیابی به هدف بازتوزیع��ی و عدالت  محوری دولت 
با موانع بی  ش��ماری روبه رو ش��د. گفتنی است نتایج این پژوهش با عنوان 
»اقتصاد سیاسی پوپولیستی؛ بررسی سیاست های اقتصادی دوران ریاست 
جمهوری احمدی نژاد« در نش��ریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل در 

پاییز و زمستان سال ۹۹ منتشر شده است.

پوپولیسمچگونهبهاقتصادضربهمیزند؟

ردپای پوپولیسم در اقتصاد ایران

از اواخر هفته گذشته شایعه قفل شدن گوشی های شیائومی در ایران 
و چند کش��ور دیگر در شبکه های اجتماعی منتشر شد و دارندگان این 
موبایل را با ترس قفل ش��دن گوشی مواجه کرد، به طوری که برخی از 
آنان تصمیم گرفتند گوش��ی خود را بفروشند و برند دیگری خریداری 
کنند. این اتفاق همچنین باعث ریزش قیمت گوشی های شیائومی در 
ایران ش��د و مدل های مختلفی از این برند در ب��ازار با افت قابل توجه 

قیمت مواجه شد.
در همین حال، سخنگوی شرکت تولیدکننده تلفن همراه شیائومی، 
قفل شدن دائمی گوشی های خود در ایران و چند کشور دیگر را تکذیب 
کرد و به »گلوبال تایمز« گفت: »این کار به صورت موقت برای جلوگیری 
از قاچاق و حفظ امنیت داده کاربران انجام ش��ده و اکنون می توان قفل  
دستگاه ها را باز کرد.« به گفته سخنگوی این کمپانی چینی، »گزارش ها 
مبنی بر قفل شدن گوشی های شیائومی در کشورها و سرزمین هایی از 
جمله کوبا، ایران، س��وریه، کره شمالی، سودان و کریمه، بازار خاصی را 
هدف قرار نمی دهد، بلکه یک سیاس��ت منطقه ای اس��ت که هدف آن 
جلوگیری از قاچاق از طریق بازار خاکستری و حفظ امنیت داده کاربران 
است.« در واقع، شیائومی برای بررسی احتمال قاچاق دستگاه های تلفن 
همراه این برند، برخی از گوش��ی ها را در برخی از کش��ورها به صورت 
موقت قفل کرده  تا احتمال قاچاق بالقوه تلفن های همراه را که منجر به 
دس��تیابی به اطالعات محرمانه کاربران می شود و به حقوق آنان آسیب 
می رساند، مورد بررسی قرار دهد. حاال با گذشت چند روز از این مسئله، 
بررسی های موردنیاز انجام شده و می توان قفل گوشی هایی را که برای 

این بررسی قفل شده بودند، باز کرد.
این بیانیه شیائومی در حالی منتشر می شود که برخی از رسانه ها در 
روزهای گذش��ته گزارش دادند که این تولیدکننده چینی، گوشی های 

هوش��مند خود را در کشورهای یادش��ده که در آنجا نمایندگی رسمی 
ندارد، قفل کرده اس��ت. سیاست صادرات ش��یائومی به مشتریان خود 
اجازه نمی دهد محصوالت این شرکت را به کشورهای تحریم شده صادر 
کنند، با این وجود، در سال های اخیر یک بازار خاکستری ایجاد شده و 
شایع است که برخی از مشتریان دستگاه های شیائومی را در یک منطقه 

خریداری کرده و در منطقه ای دیگر استفاده می کنند.
همچنین برخی از رس��انه ها، این اقدام ش��یائومی ب��رای قفل کردن 
گوشی هایش را به سیاس��ت های آمریکا نسبت داده اند و اینطور عنوان 
کردند که واشنگتن به این شرکت چینی فشار آورده است تا گوشی ها 
را در این کشورها و مناطق تحریم شده قفل کند. سخنگوی شیائومی اما 
در این باره گفت که این ش��رکت به صورت موقت، برخی از گوشی های 
هوشمند را قفل کرده تا از احتمال قاچاق که به امنیت کاربران و حقوق 
مصرف کنندگان آسیب  می رساند، جلوگیری کند و درباره آن تحقیقاتی 
صورت دهد و اکنون که تحقیقات کامل شده، می تواند قفل دستگاه ها 
را باز کرد. بررسی ها حاکی از آن است که سیاست های صادراتی شرکت 
چینی ش��یائومی برای صدور محصوالت آن به کشورهایی که مشمول 
تحریم های ایاالت متحده آمریکا می شوند، محدودیت هایی قائل است. 
این کشورها شامل ایران، کوبا، کره شمالی، تونس، سوریه و شبه جزیره 
کریمه می ش��وند. در روزهای اخیر گزارش های فراوانی در رس��انه ها و 
شبکه های اجتماعی از غیرفعال شدن برخی از تلفن های همراه شرکت 
ش��یائومی در کوبا و س��وریه منتشر ش��د؛ در تصویرهایی که در فضای 
مجازی منتش��ر ش��ده اس��ت، صفحه نمایش تلفن های همراه شرکت 
شیائومی به چشم می خورد که روی آن پیامی با این مضمون آمده که 
»این دستگاه به دلیل تحریم های بین المللی قفل شده است.« با وجود 
این تصویرها و خبرهایی که در این زمینه در رس��انه ها منتش��ر شده، 

محمدرضا عالیان، س��خنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به ایرانیان 
توصیه کرده اس��ت که از این بابت نگران نباش��ند. س��خنگوی شرکت 
تولیدکننده تلفن همراه شیائومی نیز قفل شدن دائمی گوشی های خود 
در این کش��ورها را تکذیب کرد و این اتفاق را به دلیل بررس��ی امنیت 

کاربران برشمرد.
در این میان، رصد قیمت ها در بازار تلفن های همراه حاکی از کاهش 
قیمت تلفن های برند شیائومی در بازار ایران است، به طوری که قیمت 
تلفن همراه شیائومی رد می نوت 10 از ۶ میلیون و ۶8۵ هزار تومان در 
هفته گذشته به ۵ میلیون و ۹4۹ هزار تومان در روز گذشته رسید. این 
ریزش قیمتی به طور گسترده در بین تلفن های همراه شیائومی مشهود 
اس��ت، کما اینکه ش��یائومی lite 11 mi در یک هفته اخیر نزدیک به 
۵00 هزار تومان ارزان ش��ده و در حال حاض��ر 7 میلیون و ۹80 هزار 
تومان قیمت خورده اس��ت؛ در این بین اما مدل ردمی تلفن های همراه 
شیائومی نسبت به سایر مدل ها در این مدت کاهش قیمت بیشتری را 
تجربه کرد، چنانکه قیمت ش��یائومی رد می نوت 8 پرو از ۶ میلیون و 
8۹0 هزار تومان در هفته گذشته به ۵ میلیون و 200 هزار تومان رسید. 
شیائمی رد می نوت ۹ پرو نیز در حالی هم اکنون ۶ میلیون و 4۵0 هزار 
تومان قیمت خورده که این تلفن همراه در هفته گذش��ته به قیمت 7 

میلیون و 700 هزار تومان در بازار خرید و فروش می شد.
براساس آمارها، شیائومی در نیمه دوم سال 2021 توانست رتبه دوم را 
در فروش جهانی گوشی های هوشمند کسب کند؛ اتفاقی که برای اولین 
بار و به واسطه رشد گسترده موبایل های این شرکت در بازارهای خارج 
از کشور چین رخ داده است. شیائومی همچنین سهمی 1۵ درصدی در 
بازار گوشی های هوشمند کوبا دارد. با این حال، هیاهوی اخیر شیائومی 
باعث ریزش قیمت گوشی های این برند در بازار کشورهای یادشده شد.

پاسخشیائومیبهقفلشدنگوشیدرکشورهایتحریمی

موبایلهایشیائومیارزانشد

یادداشت

دربارهرفراندومحذفیارانهها

حسنفروزانفرد
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

یکی از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی به تازگی اعالم کرده 
که براس��اس اصل ۵۹ قانون اساس��ی و ماده ۳۶ قانون همه پرسی، 
تقاضای برگزاری رفراندوم برای حذف یارانه های آش��کار و پنهان و 
پرداخت مس��تقیم به مردم را تهیه کرده اس��ت. در تحلیل وضعیت 
کلی حاکم بر نظام یارانه ای، به نظر می رسد شکل و فرمی که برای 
پرداخت یارانه ها در کشور انتخاب کرده ایم، هم فرم ساده انگارانه ای 
دارد و هم بی توجهی به مفهوم عدالت را نش��ان می دهد. متأسفانه 
بارها و بارها در چند دهه اخیر وقتی ش��عار عدالت س��ر دادیم، در 
نهایت تنها به راهکارهای برابری تن داده ایم، به این دلیل که اجرای 
عدالت دشوار است. عدالت به معنای واقعی به این مفهوم است که 
چه چیز در کجا قرار بگیرد؛ بنابراین وقتی تعریف این باشد که هر 
چیزی باید در جای خودش قرار بگیرد، اجرایش دش��وار می شود و 
بعد مجبور می ش��ویم به برابری تن دهیم. در واقع برابری از جنس 
دیدگاه های سوسیالیس��تی و کمونیستی است، درحالی که عدالت 

مفهومی مترقی است و فرآیند توسعه را پشتیبانی کند.
از همان ابتدا هم من جزو منتقدین ش��کل اجرای یارانه ها بودم. 
در قان��ون هدفمن��دی یارانه ها ق��رار بود منابع عمومی کش��ور در 
مس��یر توس��عه کش��ور به کار گرفته ش��وند، اما در واقع به منابعی 
در اختی��ار عم��وم جامعه و تنها برای مصرف تبدیل ش��د. تعهدات 
دیگ��ر هدفمندی یارانه ها هیچ وقت اجرا نش��د و کمکی به تولید و 
صنعت و بازس��ازی آنها صورت نگرفت. بعد هم درگیر آنچنان تورم 
ش��دید و خانمان براندازی شدیم که آن مقداری که به عنوان کمک 
در اختی��ار م��ردم قرار می گرف��ت، بی تأثیر و ناچیز ش��د. البته من 
مخالف توزیع کمک های عمومی دولتی در بین اقش��ار آسیب پذیر 
به ویژه در ش��رایط کنونی جامعه نیس��تم. در سطح بین المللی هم 
تحقیقات به روزی انجام ش��ده و یادآوری می کند که بهترین روش 
برای کمک های معیشتی، پرداخت مستقیم به افراد است، اما آنچه 
باید در این میان به آن توجه کرد، شناس��ایی درست و پرداخت به 

مقدار مناسب است.
ب��ه اعتقاد من، دولت ها با نگاه به صن��دوق رأی و با هدف حفظ 
اعتب��ار و جایگاه خود بین مردم در طول ای��ن مدت که یارانه های 
نق��دی پرداخت ش��دند، هم��واره از سروس��امان دادن به آن طفره 
رفتند، چراکه همیش��ه دسترسی ش��ان به نفت باز ب��وده و ترجیح 
داده اند بدنامی قطع یا س��ازماندهی یارانه ه��ا را برعهده نگیرند. از 
طرفی هم پایین آمدن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، دولت و 
مسئوالن را از پرداختن به این موضوع ترسانده است. همچنین این 
احساس در فضای عمومی وجود دارد که اگر دولت دست به کاری 
می زند، به دلیل مش��کالت خودش است، نه برای بهترشدن شرایط 
رفاهی مردم. به همین دلیل هم االن باز به نظر می آید که مسئوالن 
از روی ناچ��اری به این کار روی آورده اند، ن��ه از انتخاب حرفه ای. 
در واقع به نظر می رس��د مسئوالن به خاطر محدودیت بیشتر منابع 
در دس��ت به فکر تحرک��ی در این زمینه افتاده ان��د. حتی اگر االن 
دسترس��ی به منابع ریالی حاص��ل از صادرات نفت فراهم بود، بعید 
ب��ود که دولتی در ش��روع کار خودش به ای��ن موضوع توجه کند و 

مجلس هم آن را مطرح نماید.
البت��ه حت��ی با این ش��رایط هم ای��ن صحبت ها را ب��ه فال نیک 
می گیریم. اتفاقات خوب همیش��ه در ش��رایط س��خت رخ می دهد. 
ای��ن دسترس��ی محدود ب��ه مناب��ع نفتی ممکن اس��ت م��ا را به 
تصمیم گیری های مناس��ب و نظام بودجه ریزی درست برساند. حاال 
که این وضعیت به جامعه تحمیل شده و به دلیل تحریم های آمریکا 
فش��اری بر کشور وارد شده است، می توانیم از آن برای نظام بودجه 
و زیرس��اخت های اقتصادی به درستی استفاده کنیم. من با هرگونه 
حرکت��ی که به س��مت توزیع عادالنه منابع صادرات انرژی باش��د، 

موافقم و این مسیر می تواند گامی به جلو باشد.
همچنین برخورد درس��ت با مخالفان و موافقان و تبیین درست 
موض��وع می تواند تعیین کننده باش��د. با توجه به وضعیت اقتصادی 
مردم و گروه عمده ای از مردم که معیشت ش��ان دچار مشکل شده 
اس��ت، باید به گونه ای حرکت کرد که ه��دف تنها درآمدزایی و کم 
کردن فش��ار به دولت نباشد؛ بلکه اصالح س��اختار غلطی باشد که 
در دوره های قبلی به آن توجه نش��ده ب��ود. همین االن هم مردم با 
این تورم لجام گس��یخته احس��اس فقیر شدن دارند و فکر می کنند 
نظام بانکی و دولت از مسیر تورم شرایطی را ایجاد کرده اند که آنها 

بیشتر درگیر فقر شوند.
از طرف دیگر هم اصل برگزاری رفراندوم، اقدامی مترقی اس��ت و 
زمینه را برای گفت وش��نود و اقناع و رسیدن به توافق جمعی ایجاد 
می کن��د. در ایران بعد از تصویب قانون اساس��ی ت��ا به امروز، هیچ 
رفراندومی برگزار نش��ده اس��ت. در دوره های اخیر برخی از روسای 
جمهور چند باری برای پیشنهاد و یا تهدید از واژه رفراندوم استفاده 
کرده اند، اما هیچ وقت جس��ارت و همراه��ی الزم برای برگزاری آن 
وجود نداش��ته اس��ت. حاال که مجلس و دول��ت و اجزای حاکمیت 
به ش��دت با هم هماهنگ هستند و در یک راستا قرار دارند می توان 
از ظرفیت رفراندوم اس��تفاده کرد. به این ترتی��ب ترس از آن کمتر 
می شود و می توانیم استفاده بیشتری از این بستر کنیم و بخشی از 

سرمایه اجتماعی از در دست رفته را احیا نماییم.
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اس��کناس سبز آمریکایی در سومین روز هفته نزدیک به ۳00 تومان از 
قیمت خود را از دس��ت داد و وارد کانال 2۶ هزار تومانی شد. این سومین 
افت متوالی دالر در س��ه روز گذش��ته است. به گفته فعاالن بازار ارز، سفر 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران در آستانه 
نشست ش��ورای حکام، جهت انتظارات در بازار ارز را تغییر داده و موجب 
ش��ده که از اواس��ط روز ش��نبه، تمایل به خرید بازار ارز کاهش پیدا کند. 
همچنین روز یکش��نبه مدیرکل آژانس بین المللی ان��رژی اتمی و رئیس 
س��ازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه ای مشترک بر گسترش همکاری های 

فنی ایران و آژانس در زمینه های مختلف هسته ای تاکید کردند.
به موازات کاهش قیمت دالر و از دست دادن کانال 27 هزار تومان، سکه 
نیز کانال 12 میلیون تومانی را از دس��ت داد. با افت قیمت شاخص ارزی، 
س��که بازان در موقعیت فروش قرار گرفتند و افزایش فروش ها در بازار فلز 
گران بهای داخلی موجب افت 210 هزار تومانی سکه و ورود به کانال 11 
میلیون تومانی ش��د. به این ترتیب، دالر و سکه در سومین روز هفته وارد 
کانال جدید شدند. از سوی دیگر، افت قیمت دالر به روند نزولی بازار سهام 
دامن زد و ش��اخص بورس تهران در این هفته کانال حساس 1.۵ میلیون 
واحدی را از دس��ت داد. شاخص کل بورس روز دوشنبه هم در ادامه روند 
نزول��ی خود بیش از 14 هزار واحد کاهش پیدا کرد و به رقم یک میلیون 

و 47۵ هزار واحد رسید.
سکهودالرواردکانالجدیدشدند

در حال��ی که قیمت دالر در ب��ازار آزاد تهران در بیس��ت و دومین روز 
ش��هریورماه، کاهش حدود ۳00 تومانی را تجربه ک��رد و 2۶ هزار و ۹۶۵ 
توم��ان قیمت خورد، به م��وازات آن، ن��رخ دالر در صرافی های بانکی نیز 
کاه��ش 420 تومان��ی را ثبت کرد و در ادامه عقبگ��رد در کانال 2۶ هزار 
تومان��ی، به رقم 2۶ هزار و 4۵۶ تومان رس��ید. قیمت فروش یورو هم در 

صرافی های بانکی در روز دوش��نبه 41۵ تومان پایین آمد و به ۳1 هزار و 
1۹8 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 2۵ هزار و ۹۳2 تومان و نرخ خرید 

هر یورو نیز ۳0 هزار و ۵81 تومان اعالم شد.
قیمت دالر در صرافی های بانکی نزدیک به دو هفته است که روند نزولی 
دارد. به طوری که نرخ دالر از خردادماه حرکت آرامی به س��وی کانال 2۵ 
هزار تومان را شروع کرد و پس از دو هفته نوسان در این کانال، وارد کانال 
2۶هزار تومان شد و سپس در صرافی های بانکی به قیمت 27 هزار تومان 
فروخته شد، اما در دو هفته اخیر با شروع روند نزولی مجددا وارد کانال 2۶ 
هزار تومان شد و در آخرین گام روز گذشته میانه این کانال را هم از دست 
داد. در بازار س��که و طال نیز طی سه روز ابتدای این هفته و متأثر از روند 
نزولی دالر، قیمت ها در سراش��یبی قرار گرفت و در صدر آن، قیمت سکه 
روز گذش��ته با افت 210 هزار تومانی وارد کانال 11 میلیون تومانی ش��د. 
بر این اس��اس، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
ته��ران با کاهش 210 هزار تومانی به رقم 11 میلیون و 800 هزار تومان 
رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 200 هزار تومان 
معامله ش��د. همچنین نیم  سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۹00 هزار تومان، 
ربع سکه ۳ میلیون و ۵۵0 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 200 
ه��زار تومان قیمت خ��ورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به 
یک میلیون و 1۳۵ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز 4میلیون 
و ۹20 هزار تومان ش��د. هر انس جهان��ی طال نیز یک هزار و 7۹1 دالر و 

1۶ سنت قیمت خورد.
در بازار س��رمایه نیز چراغ قرمز بورس همچنان روش��ن است و شاخص 
کل بورس دیروز در ادامه روند نزولی خود بیش از 14 هزار واحد دیگر هم 
ریخت و به رقم یک میلیون و 47۵ هزار واحد رسید. روز یکشنبه بود که 
ش��اخص کل با افت قابل توجه 40 هزار واحدی مجددا کانال یک میلیون 
و ۵00 هزار واحد را از دست داد. در ادامه این اصالح بورسی، شاخص کل 
در روز دوش��نبه 14 هزار و 47۵ واح��د کاهش یافت و نهایتا به رقم یک 
میلیون و 47۵ هزار واحد رسید. در معامالت این روز 8۵۵ هزار معامله به 

ارزش ۶۳ هزار و 7۵0 میلیارد ریال انجام شد.

قیمتدالروسکهچگونهریزشیشد؟
در س��ومین روز هفته، دالر سومین افت متوالی خود را تجربه کرد. روز 
گذشته اسکناس س��بز آمریکایی در بازار آزاد تهران حدود ۳00 تومان از 
ارزش خ��ود را از دس��ت داد و به بهای 2۶ هزار و ۹۶۵ تومان رس��ید. به 
گفته فعاالن بازار ارز، رفت و آمدهای سیاس��ی به تهران، جهت انتظارات 
در بازار ارز را تغییر داد. به طوری که سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به تهران در آستانه نشست شورای حکام، باعث شد 
تا از ظهر ش��نبه تمایل به خرید در بازار ارز کاهش پیدا کند. همچنین به 
دنبال دیدار گروس��ی و محمد اسالمی رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران، 
توافقی میان ایران و آژانس حاصل شد و دو طرف در بیانیه ای مشترک بر 
گسترش همکاری های فنی ایران و آژانس در زمینه های مختلف هسته ای 
تاکید کردند. پس از سفر گروسی نیز نخست وزیر عراق به تهران آمد و از 
لغو روادید میان دو کش��ور و راه های آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق 
س��خن گفت. طبیعی بود که به دنبال افت قیمت دالر، س��که بازان نیز در 
موقعیت فروش قرار بگیرند. بنابراین افزایش فروش ها در بازار فلز گران بهای 
داخلی موجب افت 40 هزار تومانی س��که امامی و رس��یدن آن به قیمت 
12 میلیون و 80 هزار تومان در روز یکش��نبه ش��د. با وجود این افت، فلز 
گران بهای داخلی توانس��ت مرز 12 میلیون تومانی را در دومین روز هفته 
حفظ کند، اما نهایتا در روز دوش��نبه س��که مرز 12 میلیون تومانی را از 

دست داد و به کانال 11 میلیون تومان وارد شد.
در مجم��وع،  برخی از فعاالن بازار ارز ب��اور دارند در صورتی که تا پایان 
ش��هریورماه تکلیف آینده مذاکرات برجام مشخص نشود، باز هم تقاضای 
احتیاطی به بازار بازخواهد گش��ت و فارغ از تصمیم شورای حکام، قیمت 
دالر تحریک خواهد ش��د. دالر در س��ال 1400 نتوانس��ته است به باالی 
محدوده 28 هزار و ۳00 تومان برس��د، ولی عبور از آن می تواند زمینه ساز 
حرکت اسکناس سبز آمریکایی به سوی مرز ۳0 هزار تومانی شود. از سوی 
دیگر، برخی از معامله گران باور دارند دالر ظرفیت رش��د بیشتر را ندارد و 
بیشتر به واسطه عوامل هیجانی در مسیر صعودی قرار گرفته است. از نگاه 

آنها، با کاهش سطح هیجانات، روند قیمت دالر نزولی تر خواهد شد.

روندنزولیبازارهایمالیادامهدارد

افت بورس همپای دالر و سکه

آمارهای بانک مرکزی از افزایش 47.۳ درصدی مانده سپرده ها و ۵۵.۵ 
درصدی مانده تس��هیالت بانکی در پایان اردیبهشت ماه 1400 نسبت به 

پایان اردیبهشت ۹۹ حکایت دارد.
بانک مرکزی گزارش وضعیت کل مانده س��پرده ها و تسهیالت ریالی و 
ارزی بانک ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت امسال را منتشر کرد. 
براس��اس این گزارش، مانده کل س��پرده های بانکی بیش از 42 میلیون و 
۹۳ هزار و 400 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
ک��ه برابر 1۳ میلیون و ۵1۶ هزار و ۶00 میلی��ارد ریال بود، 47.۳ درصد 
و نس��بت به اسفند سال گذشته که معادل ۳ میلیون و ۳۳8 هزار و 800 
میلیارد ریال بود، 8.۶ درصد افزایش داشته است. بیشترین مبلغ سپرده ها 
مربوط به اس��تان تهران با مانده 2۳ میلی��ون و ۳۳8 هزار و ۳00 میلیارد 
ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با یکصد هزار 

میلیارد ریال اس��ت. برابر اعالم بانک مرکزی در اردیبهش��ت امسال مانده 
کل تسهیالت بیش از ۳1 میلیون و 2۶ هزار و 200 میلیارد ریال بود که 
در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته ۵۵.۵ درصد افزایش یافته است. 
میزان مانده کل تس��هیالت در اردیبهشت سال گذشته 11 میلیون و 72 
هزار و ۵00 میلیارد ریال بود. همچنین مانده کل تسهیالت در اسفند سال 
گذشته ۳ میلیون و 10۳ هزار و ۵00 میلیارد ریال گزارش شده است که 
این میزان در اردیبهشت امسال 11.1 درصد افزایش داشته است. بیشترین 
مبلغ تسهیالت مربوط به استان تهران با مانده 20 میلیون و 481 هزار و 
700 میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد 

با ۹۶ میلیون و ۵00 هزار میلیارد ریال است.
براس��اس این گزارش، نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی 81.۶ درصد اس��ت که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته و پایان 

س��ال ۹۹، به ترتیب 4.۶ و 1.4 واحد درصد افزایش نش��ان می دهد. این 
نس��بت در استان های تهران ۹۵.8 درصد و کهگیلویه و بویراحمد 108.۵ 
درصد اس��ت. بانک مرکزی در گزارش خود تاکید کرده اس��ت که یکی از 
علل مهم باال بودن رقم تس��هیالت و س��پرده ها در اس��تان تهران استقرار 
دفاتر مرکزی بس��یاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در 
استان تهران است و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و 

مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.
گفتنی است میزان مانده سپرده ها در سال ۹8 برابر یک میلیون و 1۵۹ 
هزار میلیارد تومان و در س��ال گذش��ته ۳ میلی��ون و 87۵ هزار میلیارد 
تومان بوده است. همچنین در سال ۹8 بانک ها 8۵۶ هزار و ۶00 میلیارد 
تومان و در س��ال گذشته 2 میلیون و 7۹2 هزار میلیارد تومان تسهیالت 

پرداخت کردند.

به گفته یک کارش��ناس اقتصادی، کسری بودجه دولتی وقتی به شکل 
مزمن درمی آید، عوارض و عواقب بسیار بدی در بخش های مختلف برجای 

خواهد گذارد که مهم ترین مسئله آن هم دامن زدن به رشد تورم است.
س��ید بهاءالدین حسینی هاش��می درباره بار کس��ری بودجه پنهان بر 
معیش��ت و رفاه مردم به ایِبنا، می گوید: بخش��ی از بودجه پنهان دولت به 
تعهداتش در سیس��تم بانکی و اوراق های منتشرشده، برمی گردد زیرا این 
کار برای بانک ها مش��کالتی به وجود آورده است. مطالبات پیمانکارهایی 
که برای دولت کار کردند و پروژه های زیادی را به س��رانجام رس��اندند به 
صورت دیون به آنها پرداخت شده، یعنی اوراق قرضه و اوراق بدهی  به آنها 
داده اند که در بازار نقد نمی شود و طبیعتا برای پیمانکاران مشکالتی را به 
وجود آورده که دود آن به چش��م تمام مردم کش��ور می رود. او به سازمان 

تامین اجتماعی اش��اره می کند و ادامه می دهد: س��ازمان تامین اجتماعی 
یکی از نهادهایی است که در این خصوص می تواند مورد اشاره قرار گیرد. 
منابع این س��ازمان در واقع از کس��ری حقوق کارکن��ان و اعضای خود از 
بدو اس��تخدام تا زمان بازنشستگی تامین می شود که از آن باید در جهت 
س��رمایه گذاری های درست استفاده ش��ود تا در مقابله با تورم توان ایجاد 
ارزش افزوده را داش��ته باشد. برداش��ت دولت از این صندوق یا نپرداختن 
واحدهای دولتی و س��هم کارفرما سبب وارد ساختن ضربه شدیدی به آن 
می شود. دولت به دلیل وجود کسری بودجه ، به صندوق بازنشستگی، اعضا 
و مستمری بگیران ظلم کرده است. این کارشناس اقتصادی درباره حداقل 
کارهایی که دول��ت در کوتاه و بلندمدت باید انجام دهد تا زنجیره انتقال 
فش��ارهای بودجه ای بر معیش��ت مردم کاهش یابد، می گوید: هیچ دولتی 

به عمد مایل نیس��ت بدهی های خود را نپردازد و ش��عار تمام دولت ها هم 
این است که ساختار اقتصادی را اصالح خواهند ساخت و تعهدشان را به 
س��رانجام می رسانند، اما برای این کار نیاز اس��ت تا دارای بودجه متوازن 
باش��ند و دچار کسری نش��وند، در ذات همین بودجه سال 1400 کسری 
زیادی وجود دارد زیرا بسیاری از درآمدها مورد توجه قرار گرفته که قابل 
تحقق نیس��ت. به گفته حسینی هاش��می، دولت باید به خصوصی سازی 
روی آورد و دارایی ها را به این بخش برگرداند، دس��ت به نظارت زند و از 
تصدیگری بپرهیزد و در کوچک سازی ساختار اقتصادی خود مصمم باشد. 
از طرفی دولت باید به شکلی رفتار کند که کشور از رشد اقتصادی بی بهره 
نماند زیرا در این حالت دارای درآمد مالیاتی خواهد بود و کسری بودجه را 

می تواند از این محل جبران کند.

ازرشد55درصدیتسهیالتتا47درصدیسپردهها

جغرافیایتسهیالتوسپردههایبانکی

کسریبودجهمزمنبهرشدتورمدامنمیزند

بارکسریبودجهپنهانبرمعیشتمردم

بــانکنامـه

کدامبانکهادرمردادبیشترینتراکنشراداشتند؟
سهمبانکهادرتعدادتراکنشها

بانک های ملت، ملی، صادرات، س��په، پارس��یان، کش��اورزی، تجارت، 
سامان و رسالت بیشترین سهم را از تعداد تراکنش های شبکه پرداخت در 
مرداد 1400 داشته اند. بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک های پذیرنده 
از تعداد و مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت در مردادماه 1400 حاکی از 
آن است که بانک ملت با سهم 20.27 درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 
1۹.71 درصدی از مبل��غ تراکنش ها، همچنان با اختالف زیاد، باالترین 
س��هم از پذیرش تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه 
نخس��ت در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته اس��ت. پس از بانک 
ملت به ترتیب بانک های ملی، صادرات، سپه، پارسیان، کشاورزی، تجارت، 
س��امان و رسالت بیشترین سهم را از تعداد تراکنش ها و بانک های ملی، 
صادرات، کشاورزی، تجارت، سپه، سامان، رفاه و آینده بیشترین سهم را از 
مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت داشته اند. از سوی دیگر، بررسی سهم 
تعدادی بانک های پذیرن��ده از کل بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای 
پذیرش نش��ان می دهد که باالترین س��هم تعدادی از تراکنش های ابزار 
کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به بانک های ملت )1۹.8۶ درصد(، ملی) 
14.81 درصد(، سپه )10.8۵ درصد( و صادرات )8.1۹ درصد( تعلق دارد. 
باالترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های 
پارس��یان )۳1.۳1درصد(، ملی )17.78 درصد(، ملت )1۳.۵1 درصد( و 
س��امان )7.۹7 درصد( اختصاص داشته  است. بیشترین سهم تعدادی از 
تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی ب��ه بانک های ملت ) 42.۵7 درصد(، 
آینده )۳۶.81 درصد(، اقتصاد نوین )14.0۹ درصد( و ملی )8.۶۵ درصد( 
تعلق دارد. همچنین بررس��ی سهم مبلغی بانک های پذیرنده از کل بازار 
تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش حاکی از آن اس��ت که باالترین 
سهم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک های ملت 
)1۹ ۶۳. درص��د(، ملی)1۳.74 درصد(، صادرات )11.۶7 درصد( و س��په 
)۹.۶7 درصد( تعلق دارد. باالترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش 
اینترنتی به بانک های ملت )1۹.77 درصد(،  آینده )1۶.21درصد(، سامان 
)11.۹8 درصد( و خاورمیانه )۶.74 درصد( اختصاص یافته است. باالترین 
سهم مبلغی از تراکنش های ابزارهای پذیرش موبایلی به بانک های ملت 
)4۵.82 درص��د(، آینده )2۵.20 درصد(، اقتصاد نوین )12.12 درصد( و 
ملی )۵.۵۵ درصد( تعلق گرفته و این بانک ها به ترتیب در مکان های اول 

تا چهارم جای گرفته اند.

بانکهااینهفته
ازبازخریدمعکوساستقبالنکردند

براس��اس اعالم بانک مرک��زی با توجه به وضعیت نقدینگ��ی در بازار 
بین بانکی ریالی، هیچ یک از بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی در 
این هفته درخواس��تی برای ش��رکت در عملیات سیاست پولی در قالب 
توافق بازخرید معکوس ارسال نکردند.  به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در 
چارچوب مدیریت نقدینگی موردنیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار 
ب��از را به طور هفتگی اجرا می کن��د. موضع عملیاتی این بانک )خرید یا 
فروش از طریق ابزارهای موجود( براس��اس پیش بینی وضعیت نقدینگی 
در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ 
هدف، از طریق انتش��ار اطالعیه در سامانه بازار بین بانکی اعالم می شود. 
بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی می توانند در راس��تای مدیریت 
نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نس��بت به ارس��ال  سفارش ها تا مهلت 
تعیین شده از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی می توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری 
قاعده مند )دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی( مشروط به در اختیار 
داشتن اوراق مالی اسالمی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف 
داالن نرخ سود )22 درصد( استفاده کنند. در عملیات این دوره هیچ بانک 
و موسسه غیربانکی در حراج ش��رکت نکردند. در این دوره ارزش توافق 

بازخرید معکوس سررسید شده 1۵ هزار میلیارد ریال بود. 

سجامیشدنفورینیستاماحتمیاست!
هرچند پیش از این تاریخ مش��خصی برای سجامی شدن در نظر گرفته 
و اعالم ش��ده بود که کد معامالتی هر فردی که تا تاریخ مذکور در سامانه 
س��جام ثبت نام نکند مسدود خواهد شد، اما این تصمیم لغو شد و درواقع 
اعالم زمان مش��خص برای آن متوقف شد. با این حال، سهامداران نباید از 
ثبت نام در این س��امانه غافل ش��وند. به گزارش ایسنا، چندی پیش مدیر 
ناش��ران شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرد که براساس مصوبه هیأت 
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار سهامداران حقیقی بازار سرمایه باید در 
سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت خود را تکمیل کنند. برای این منظور 
تاریخ مش��خص تعیین و اعالم شد سهامدارانی که در مدت مقرر ثبت نام 
خود را در س��امانه سجام انجام ندهند، کد معامالتی آنها تا زمان مشخص 
شدن وضعیت سجامی آنها مس��دود )غیرقابل خرید و فروش( می شود. بر 
این اس��اس، مقرر ش��ده بود که سهامداران 18 تا ۶۵ س��ال تا روز بیستم 
شهریورماه جاری فرصت دارند تا ثبت خود را در سامانه سجام قطعی کنند. 
گروه دوم سهامداران باالی ۶۵ سال هستند که تا روز سی ام شهریورماه و 
گروه سوم س��هامداران کمتر از 18 سال هستند که تا دهم مهرماه امسال 
مهلت دارند تا در سامانه سجام ثبت نام کنند. اما مدتی بعد حسین فهیمی، 
مدیرعانل شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرد که با توجه به درخواست 
تع��داد زیادی از ش��رکت های کارگزاری و تماس های مکرر س��هامداران با 
مرکز تخصصی ارتباط با بازار سرمایه، فرآیند الزامی شدن ثبت نام در این 
س��امانه به صورت تدریجی و با تعیین مهلت کافی ب��رای ثبت نام و احراز 
هوی��ت خواهد بود تا نگرانی معامله کنندگان حقیقی در این زمینه برطرف 
 ش��ود. سامانه سجام »س��امانه جامع ثبت اطالعات مش��تریان« به نشانی
 WWW.SEJAM.IR، برای الکترونیک کردن و خودکار کردن فرآیند 
جمع آوری و مدیریت اطالعات مشتریان است و عملیاتی شدن این سامانه 
باعث افزایش دقت، سرعت و بهره وری در زمینه جمع آوری اطالعات و ارائه 
خدمات عمومی و مهم تر از همه، یکپارچگی س��امانه های اطالعاتی ش��ده 
اس��ت. در پی راه اندازی س��امانه جامع اطالعات مشتریان )سجام(، بیش از 
۳۹ میلیون نفر از فعاالن بازار سرمایه در این سامانه ثبت نام کرده اند. این 
س��امانه با هدف ایجاد زیرساختی برای ارائه خدمات نوین به سهامداران به 
ویژه مش��اهده دارایی ها به صورت متمرکز، توزیع س��ود و برگزاری مجامع 
الکترونیکی راه اندازی شده است و افراد را از شناسایی های مشتری به صورت 
مک��رر در کارگزاری ها و دیگر نهادهای مال��ی بی نیاز می کند. هرچند الزام 
سجامی شدن تا تاریخ های معین برداشته شد، اما انتظار می رود سهامداران 

برای سهولت کار خود نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام کنند.
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عملکردصندوقهایسرمایهگذاریتابیستمشهریور
»آسمانیکم«برصدرنشست

میانگین بازدهی صندوق های س��هامی کشور برای سال منتهی به 20 
شهریورماه 1400 بیش از 2۶ درصد است. این عدد برای گروه صندوق های 
مختل��ط حدود 4 درصد و صندوق های ب��ا درآمد ثابت 1۹ درصد گزارش 

شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری سهامی 
پیشتاز بازدهی شدند. صندوق های سرمایه گذاری »آسمان یکم« با مدیریت 
سبدگردان آسمان و »پیشتاز« و »توسعه اندوخته« با مدیریت سبدگردان 
انتخاب مفید رتبه اول تا سوم را در کسب بازدهی یک ساله منتهی به 20 

شهریور 1400 به خود اختصاص دادند.
طبق گ��زارش مرکز پ��ردازش اطالع��ات مالی ای��ران )پ��ارت(، گروه 
صندوق های س��رمایه گذاری مختلط نیز شاهد بیشترین بازدهی از سوی 
صندوق های »آس��مان خاورمیانه« با مدیریت س��بدگردان آسمان، »یکم 
نیکوکاری آگاه« س��بدگردان آگاه و »مدرسه کس��ب و کار صوفی رازی« 
سبدگردان انتخاب مفید بوده است. صندوق  سرمایه گذاری مختلط مناسب 
س��رمایه گذارانی با س��طح ریسک پذیری متوس��ط و دید بلندمدت است، 
افرادی که س��ود بیش��تر از سود بانکی برای ش��ان جذاب است و از سوی 
دیگر قادر به تحمل ریس��ک باالی بازار س��هام نیز نیستند. صندوق های 
سرمایه گذاری »کوثر یکم« با مدیریت کارگزاری آبان، »سپر سرمایه بیدار« 
با مدیریت سبدگردان اقتصاد بیدار و »پاداش سرمایه بهگزین« با مدیریت 
سبدگردان پاداش سرمایه نیز برترین های گروه صندوق های بادرآمد ثابت 

معرفی شدند.
مرک��ز اطالعات مال��ی ایران همچنین ب��ا درجه بندی در قالب نش��ان 
س��تاره، شاخص دیگری از صندوق های س��رمایه گذاری ارائه می دهد. این 
درجه بندی عملکرد صندوق س��رمایه گذاری براساس بازدهی تعدیل شده 
برمبنای ریس��ک و مقایسه آن با گروه های همتا در دوره های مشابه انجام 
می شود؛ درجه بندی مذکور برای سه دوره یک ساله، سه ساله و پنج ساله 
تعریف شده است. در این راستا، صندوق های سرمایه گذاری »آسمان یکم« 
و »توسعه اندوخته آینده« تنها صندوق های اعالمی این لیست هستند که 

برای هر سه دوره نشان »پنج ستاره« دریافت کرده اند. 
س��رمایه گذارانی که عالقه مند به کسب بازدهی متناسب با شاخص کل 
بورس هستند و سطح ریسک پذیری باالیی دارند، می توانند در صندوق های 
در س��هام س��رمایه گذاری کنند. در این نوع سرمایه گذاری، افق بلندمدت 
)حداقل یک ساله( می تواند شخص را به اهداف سرمایه گذاری اش نزدیک 
کند. افراد می توانند منابع مازاد بر نیاز اولیه را در صندوق های در س��هام 

سرمایه گذاری کنند.

یککارشناسبازارسرمایهمطرحکرد
ریسکهایتهدیدکنندهمعامالتبورس

یک کارش��ناس بازار س��رمایه مهمترین ریسک فعلی تهدیدکننده 
معام��الت بورس را وجود ابهام در سیاس��ت گذاری ها و قیمت گذاری 
دس��توری عنوان کرد و گفت قیمت گذاری دستوری عاملی است که 
می تواند ش��رکت های بورسی را با مش��کل مواجه کند و حاشیه سود 
س��هام ش��رکت ها را تحت تاثیر قرار داده و با کاه��ش همراه کند. با 
توج��ه به اینکه قیمت گذاری دس��توری عامل ایجاد ریس��ک و ابهام 
اس��ت؛ بنابراین فعاالن بازار سهام همگی مخالف ادامه چنین روندی 

در اقتصاد کشور هستند.
ایمان مقدس��یان با بیان اینکه در س��از و کاره��ای مختلف، وجود 
قیمت گذاری دس��توری در بازار محصوالتی مانند سیمان و فوالد به 
ش��دت روند بازار س��هام را تحت تاثیر قرار می ده��د و منجر به ضرر 
و زیان س��هام ش��رکت های حاضر در بورس می شود، افزود: برخی از 
ریس��ک های بلندمدت همیش��ه در کشور وجود داش��ته که با بورس 
هم��راه ب��وده و روند معامالت این بازار را تح��ت تاثیر خود قرار داده 
اس��ت، اما اکنون آن ریسک ها چندان در این بازار تاثیرگذار نیستند 
و در وضعی��ت خوبی ق��رار دارند. در بازار س��هام همیش��ه وضعیت 
قیمت ه��ای جهان��ی و کامودیتی ه��ا بر رون��د معامالت بازار س��هام 
تاثیرگذارن��د، در حالی ک��ه اکنون از این لح��اظ نگرانی چندانی در 
بازار وجود ندارد. مقدس��یان ادام��ه داد: در کوتاه مدت نگرانی از این 
لحاظ در بازار وجود ندارد، اما در بلندمدت شرایط عرضه و تقاضا در 
بازارهای جهانی از مس��ائل قابل اهمیت و تاثیرگذار بر معامالت بازار 

سهام خواهد بود.
ب��ه گفت��ه ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه، گ��زارش ش��ش ماهه 
ش��رکت هایی مانند پاالیش��گاه ها محرک خوبی برای روند معامالت 

بازار است و می تواند منجر به صعود شاخص بورس در بازار شود.
وی به دیگر ریسک تهدیدکننده معامالت بورس اشاره و بیان کرد: 
وجود ابهام و انتخاب برخی از مس��ئوالن اقتصادی مانند رئیس بانک 
مرکزی که تاکنون منصوب نش��ده روند ای��ن بازار را تحت تاثیر قرار 
داده است زیرا نگرش فرد منتخب می تواند در تعیین مسیر معامالت 
بورس به ش��دت موثر باشد. امیدواریم سیاست گذاری در بازار پول به 
گونه ای باش��د که شرایط بازار س��رمایه را در مسیر معقول قرار دهد 
و بهتر اس��ت فرد منتخب در سیاست گذاری های خود روند معامالت 

بازار سهام را در  نظر داشته باشد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه سهامداران تا پایان 
س��ال می توانند بازدهی بیشتری را نسبت به س��ایر بازارهای موازی 
داش��ته باشند، گفت: فضا برای رش��د معامالت بورس مهیا است زیرا 
ای��ن بازار تاکنون نرخ باالی دالر را در قیمت گذاری های خود چندان 

لحاظ نکرده است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه تحرک مثبت در ب��ازار دالر تاثیر باالیی در 
رشد بازار س��هام خواهد داشت، توضیح داد: برای مثال اگر نرخ دالر 
ح��دود 10 درصد افزایش یابد؛ ممکن اس��ت زمینه کس��ب بازدهی 
حدود 20 درصدی در سهام برخی از شرکت های بورسی فراهم شود.
ب��ه اعتقاد مقدس��یان، برخ��ی از بازارها به خصوص بازار مس��کن 
که قیمت ها در آن با رش��د زیاد همراه بوده و به س��قف رس��یده اند، 
می توانند منجر به رش��د بازار س��هام ش��وند زیرا بازار مسکن اکنون 
با مش��کل عدم نقدش��وندگی مواجه است که باعث شده است بورس 
بتواند جلوتر از دیگر بازارها به حرکت خود ادامه دهد. تاکنون مالیات 
بر عایدی س��رمایه برای بورس در نظر گرفته نش��ده اس��ت اما سایر 
بازارها در تیررس اعمال مالیات بر عایدی س��رمایه هس��تند که این 
موضوع می تواند به ش��دت در افزایش می��زان ورود نقدینگی به بازار 
س��هام تاثیرگذار باش��د؛ بنابراین از این لحاظ هم بورس بیشتر مورد 

توجه سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

خبرنــامه

فرصت امروز: ش��اخص بورس در جریان معامالت بیس��ت و دومین روز 
شهریورماه با ثبت افت 14 هزار واحدی مواجه شد. بازار سرمایه همچنان 
بر مدار نزولی در حرکت اس��ت و ش��اخص کل بورس پس از آنکه در روز 
یکشنبه با افت قابل توجه 40 هزار واحدی، کانال مهم 1.۵ میلیون واحدی 
را از دست داد، در روز دوشنبه هم 14 هزار و 70۹ واحد دیگر افت کرد و 
به رقم یک میلیون و 47۵ هزار واحد رسید. به نظر می رسد با افت قیمت 
دالر در س��ه روز ابتدای هفته، بورس تهران همچنان پشت چراغ قرمز در 

فاز اصالح قرار دارد.
در معامالت س��ومین روز هفته بیش از 8 میلیارد و 817 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶4 هزار و 17۶ میلیارد ریال داد و ستد 
شد. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با ۶ هزار و ۵۹ واحد کاهش به 
444 هزار و ش��ش واحد و ش��اخص قیمت هم وزن با ۳ هزار و 82۳ واحد 
افت به 280 هزار و 1۶8 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول کاهش ۹ هزار و 
4۹ واحد و شاخص بازار دوم کاهش ۳۵ هزار و 1۶ واحد را تجربه کردند. 
در معامالت روز گذشته 142 نماد بورسی مثبت و 2۶2 نماد بورسی منفی 
بودند. در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 2۶۶ واحد 
کاهش داشت و به رقم 22 هزار و 1۳0 واحد رسید. در معامالت فرابورس 

ایران در روز دوشنبه 7۹ نماد مثبت و 182 نماد منفی بودند.
در بازار بورس و فرابورس چه گذشت؟

در جریان معامالت روز گذش��ته بورس تهران، 142 نماد بورسی مثبت 
و 2۶2 نماد بورس��ی منفی بودند که از میان آنها، بیشترین تاثیر مثبت را 
فرآوری معدنی اپال کانی پ��ارس )اپال( با 28۳ واحد، بورس کاالی ایران 
)کاال( با 2۵۵ واحد، نفت س��پاهان )شسپا( با 182 واحد، توسعه معدنی و 
صنعت��ی صبانور )کنور( با 181 واحد، پتروش��یمی پارس )پارس( با 14۹ 
واحد و س��ایپات )خس��اپا( با 1۳۶ واحد برعهده داشتند. در سوی مقابل، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 2 هزار و 7۳ واحد، توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با یک هزار و 41۹ واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با یک هزار و 14۵ واحد، مخابرات ایران )اخابر( با 777 
واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( ب��ا ۶4۳ واحد، فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با ۵8۳ واحد،  ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 

۵۳0 واحد و پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 4۶8 واحد تاثیر منفی بر 
شاخص بورس داشتند.

همچنین س��پید ماکان )سپید(، گروه دارویی برکت )برکت(، شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، ایران خودرو )خودرو(، تولید 
نیروی برق آبادان )آبادا(، س��ایپا )خس��اپا( و پاالی��ش نفت بندرعباس 
)ش��بندر( از جمل��ه نمادهای پُرتراکن��ش بودند. گروه خ��ودرو هم در 
معامالت دوش��نبه صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این 
گروه 2  میلیارد و 71 میلیون برگه سهم به ارزش ۶ هزار و ۵۵۳ میلیارد 

ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 2۶۶ واحد کاهش 
داش��ت و ب��ر روی کانال 22 ه��زار و 1۳0 واحد ثابت مان��د. در این بازار 
8میلیارد و ۶8۵ میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش ۳02 هزار و ۶۶1 میلیارد 
ریال داد و س��تد شد. در معامالت روز دوش��نبه فرابورس ایران، نمادهای 
فرابورس ایران )فرابورس(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، بیمه تجارت 
نو )بنو(، مجتمع جهان فوالد س��یرجان )فجهان(، بیمه دی )ودی( و ریل 
سیر کوثر )حسیر( و ویتانا )غویتا( بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل 
داشتند. همچنین نمادهای بیمه پاسارگاد )بپاس(، شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامین )صبا(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، 
مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، صنعتی مینو )غصینو(، پاالیش نفت الوان 
)شاوان( و بانک دی )ودی( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

فراز و نشیب بورس در چند ماه گذشته
معامالت بورس تهران پس از فراز و نش��یب های بسیاری که در سال 
گذش��ته و در چند ماه نخس��ت امس��ال تجربه کرد، با مش��خص شدن 
کاندیداهای ریاست جمهوری، رنگ دیگری به خود گرفت و تا حدودی 
توانس��ت از میزان هیجان ایجادشده در این بازار و ترس سرمایه گذاران 
ب��رای ورود نقدینگی به این بازار بکاهد. روند تعادلی معامالت بورس در 
خردادماه تداوم پیدا کرد و با نزدیک ش��دن به زمان برگزاری انتخابات، 
زمینه شتاب در رشد معامالت این بازار فراهم شد. سپس بهبود و تداوم 
روند صعودی معامالت بازار س��هام در تیر و مردادماه منجر به آسودگی 
خاطر س��هامدارانی ش��د که ضرر و زیان های سنگینی را طی یک سال 

گذش��ته در این بازار متحمل ش��ده بودند و ایجاد تع��ادل در معامالت 
بورس طی دو ماه اخیر را به عنوان فرصتی دوباره برای س��رمایه گذاری 

در بورس و کسب بازدهی معقول از این بازار می دانستند.  
اما با وجود کاهش هیجان و بازگش��ت شاخص بورس به مدار صعودی، 
معامالت این بازار از نخس��تین روزهای شهریورماه با نوساناتی همراه شد 
که اکثر کارشناسان وجود چنین روندی را در بازار طبیعی اعالم کردند و 
معتقد بودند که بازار همیشه بعد از تجربه هر رشد سنگینی، برای مدتی 
موقت نیازمند استراحت است تا بتواند به حمایتی مهم برای صعود دوباره 

شاخص بورس دست پیدا کند.
پیش از این، فعاالن بازار س��رمایه از نخس��تین روزهای خردادماه و در 
زمان بازگشت رشد به معامالت بورس، ضمن ارائه عوامل متعدد تاثیرگذار 
بر اصالح شاخص بورس، کانال یک میلیون و ۶00 هزار واحد را مقاومتی 
بس��یار جدی در بازار عن��وان کرده بودند و از مدت ه��ا قبل ایجاد چنین 
اصالح��ی در بازار به دلیل نزدیک ش��دن ش��اخص بورس ب��ه این کانال 
پیش بینی و هشدار الزم نسبت به این اتفاق به سهامداران داده شده بود. 
در کنار مقاومت جدی ش��اخص بورس بر روی کانال یک میلیون و ۶00 
هزار واحد، نتیجه مذاکرات برجام از دیگر مس��ائل تهدیدکننده معامالت 
ای��ن بازار بود که اکثر س��هامداران بارها طی چن��د وقت اخیر تحت تاثیر 
گمانه زنی های مربوطه نسبت به نتیجه مثبت مذاکرات و کاهش احتمالی 
ن��رخ دالر، با تصمیمات هیجانی خود منجر به افزایش عرضه و ایجاد روند 

نزولی شاخص بورس شدند.
به دنبال چنین اصالحی در  بازار س��هام، ش��اخص بورس روز یکشنبه 
از دید س��رمایه گذاران اصالحی به نسبت ش��دید و عمیق را تجربه کرد و 
منجر به ترس سهامدارانی ش��د که نگران تکرار دوباره روند سال گذشته 
بازار س��هام بودند؛ این در حالی است که انتشار خبر تفاهم ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و نیز دیدار گروس��ی و اسالمی در تهران، معامالت 
این بازار را برای مدتی موقت تحت تاثیر خود قرار داد و در نهایت منجر به 
افت بیش از 40 هزار واحدی شاخص بورس شد. این روند در روز دوشنبه 
نیز ادامه یافت و این بار شاخص کل با کاهش 14 هزار واحدی به عقبگرد 

در کانال 1.4 میلیون واحدی ادامه داد.

شاخصبورسباافت14هزارواحدیبهیکمیلیونو475هزارواحدرسید

توقف بورس پشت چراغ قرمز

شاخص بورس تهران پس از آنکه در اولین روز هفته به رشد کم رمق 4 
هزار واحدی رس��ید، در روزهای یکشنبه و دوشنبه در مجموع حدود ۵۵ 
هزار واحد افت کرد که به عقیده کارشناس��ان وجود چنین روندی، بعد از 
حدود س��ه ماه رشد بازار، طبیعی است و س��هامداران نباید با تصمیمات 

هیجانی خود مانع از بازگشت روند صعودی به شاخص بورس شوند.
در این زمینه، مصطفی صفاری کارش��ناس بازار سرمایه، روند معامالت 
بورس را هوش��مند اع��الم کرد و گف��ت: با توجه به مطرح ش��دن بحث 
قیمت گذاری دس��توری در برخ��ی از کاالها، فراهم ش��دن زمینه اصالح 
ش��اخص بورس در ب��ازار حتم��ی ب��ود. در صورتی که با ط��رح موضوع 
قیمت گذاری دستوری، معامالت بورس وارد مدار منفی نشود جای تعجب 
دارد و در آن زم��ان دیگر نمی توان روند ب��ازار را به عنوان روندی طبیعی 

دانست.
به گفته صفاری، روند روز یکش��نبه بازار س��هام را نباید به عنوان »روند 
اصالحی« نام گذاری کرد بلک��ه عکس العملی بود که بازار در مقابل بحث 
قیمت گذاری دس��توری از خود نش��ان داد و بای��د آن را به عنوان روند یا 
رفتاری کامال درست ارزیابی کرد. روند اصالحی فعلی در بازار را نمی توان 
ناشی از مسئله برجام یا تعیین تکلیف آن عنوان کرد، زیرا تاثیر این اتفاق 
بر روند بازار در بلندمدت رخ خواهد بود و س��هامداران نباید نگرانی بابت 
اصالح ش��دید ش��اخص بورس در کوتاه مدت تحت تاثیر نتیجه مذاکرات 

برجام داشته باشند.
او با تاکید بر اینکه موضوع قیمت گذاری دس��توری در کوتاه ترین زمان 
ممکن بر روند بازار و س��ود ش��رکت ها تاثیرگذار خواهد بود، گفت: کلیت 
روند منفی معامالت بورس در روز یکش��نبه ناش��ی از ترس ایجادشده در 

صنایع مختلف و تاثیرگذاری بر س��هام مختلف ش��رکت ها بود. اگر اجازه 
دهن��د که مکانی��زم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باش��د و آنها به 
صورت دس��توری تعیین نش��وند، بازار به روال عادی خود باز می گردد و 

می توان دوباره شاهد روزهای پررونق در این بازار بود.
این کارش��ناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد: سهامداران بهتر 
است در وضعیت فعلی معامالت بورس صبر داشته باشند و نباید به هیچ 
عنوان هیجان را س��رلوحه فعالیت های خود در این ب��ازار قرار دهند، زیرا 
رئیس جمهوری اعالم کرده است که حمایت از بازار سرمایه از اصلی ترین 
فعالیت های دولت سیزدهم خواهد بود که این موضوع به مرور تاثیر مثبتی 

را بر روند بازار ایجاد خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دس��توری همیش��ه منجر به فس��اد 
در بازار و اجحاف در حق تولیدکننده و مصرف کننده می ش��ود، گفت: در 
این میان و به دنبال قیمت گذاری دس��توری، دالالن از بازار سوءاس��تفاده 

می کنند و زمینه بهم ریختگی بازار را فراهم خواهند کرد.
همچنین آراد پورکار دیگر کارشناس بازار سرمایه، روند اصالحی شاخص 
بورس در روز یکشنبه را به شکل گیری موج قوی صعودی شاخص بورس 
در کوت��اه م��دت ربط داد و گف��ت: در این مدت، اصالحی جدی مس��یر 
معامالت بازار س��هام را تحت تاثیر خود قرار نداد، اکنون ش��اخص بورس 
درگیر مقاومتی بس��یار مهم است و در کنار این مقاومت شاهد بودیم که 
حقیقی ه��ا و حقوقی ها روش محافظه کارانه ای را برای س��رمایه گذاری در 

بورس انتخاب کردند.
او با بیان اینکه طی چند وقت گذشته شاهد خرید و فروش حقوقی های 
ب��زرگ در بازار بودیم که منجر به تغییر جهت معامالت بازار و ش��اخص 

بورس شدند، افزود: حقوقی ها سهام خود را بر روی نقاط مقاومتی فروختند 
و به سمت سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت پیش رفتند، به دنبال 
چنین اتفاقی زمانی که نقدینگی از بازار خارج و وارد صندوق می شود بازار 

به دلیل خروج نقدینگی و افزایش تقاضا در مدار اصالحی قرار می گیرد.
وی روند فعلی معامالت بورس را طبیعی خواند و گفت: همیشه شاخص 
بورس بعد از ایجاد صعودی سنگین در بازار نیاز به اصالح و استراحت پیدا 
می کند که به دنبال آن باید ش��اهد دست به دست شدن سهام شرکت ها 
در بازار باش��یم تا دوباره از این طریق زمینه رشد بازار در کانال های باالتر 
فراهم شود. در وضعیت فعلی، شاخص بورس برای مدتی نیاز به استراحت 
دارد و نکته مهم این است که کانال یک میلیون و 4۳0 هزار واحد می تواند 

محدوده ای مثبت برای شاخص بورس باشد.
او همچنی��ن ب��ه تاثیر خبرهای منتشرش��ده درخص��وص تفاهم ایران 
و آژان��س بین المللی انرژی اتمی و نیز دیدار گروس��ی و اس��المی بر روند 
روز یکش��نبه معامالت بورس اش��اره کرد و گفت: این اتفاق به دلیل زنده 
شدن امیدها برای ایجاد نتیجه مثبت در مذاکرات برجام در روند اصالحی 
ب��ازار بی تاثیر نبود. در صورت فراهم ش��دن زمینه ه��ای الزم برای  توافق 
برجام، ش��اهد کاهش کوتاه مدت نرخ دالر در بازار خواهیم بود که تبعات 
آن می تواند افزایش عرضه در معامالت بورس باشد، این در حالی است که 
روز یکشنبه نرخ دالر واکنش زیادی را از خود نشان نداد و دالر با کاهش 

حدود 200 تومانی همراه شد.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، به طور قطع بورس تهران تا پایان 
س��ال می تواند بیشترین بازدهی را در میان بازارهای موازی داشته باشد و 

بازدهی معقولی را در اختیار سهامداران قرار دهد.
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صنعتخودرو
نیازمندحضوربخشخصوصیاست

صنعت خودرو امروز برای س��اماندهی بازار و تولید محصوالت 
باکیفیت ت��ر، نیازمند حضور بخش خصوصی اس��ت و دولت باید 
هرچه س��ریع تر بس��ترهای الزم را ایجاد کرده تا ش��عار افزایش 

تولید در این بخش محقق شود.
ب��ه گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، بازار خودرو در پی 
نوس��انات نرخ ارز و تبدیل ش��دن این محصول از کاالی مصرفی 
به س��رمایه ای با آشفتگی همراه ش��د و امروز مجلس ساماندهی 
ای��ن بازار را یکی از ضرورت هایی می داند که دولت باید برای آن 

دست به کار شود.
محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان با اشاره به ضرورت ساماندهی 
بازار خودرو، گفت: می توان شاهد ساماندهی بازار داخلی خودرو 

بود، اما الزمه آن حضور بخش خصوصی در این صنعت است.
وی ادام��ه داد: درواقع دول��ت باید اجازه دهد بخش خصوصی 

وارد میدان شده و در این صنعت اقدام به سرمایه گذاری کند.
به گفته س��بزعلیپور، امروز بخش خصوص��ی آماده حضور در 
صنعت خودرو اس��ت اما انحصار ش��کل گرفت��ه مانند یک مانع 
جلوی این موضوع را گرفته و چند شرکت بزرگ خودروساز بازار 

را به دست گرفته اند.
وی تصری��ح کرد: تا زمانی که این انحص��ار در صنعت خودرو 
وجود داش��ته باش��د و اجازه ورود بخش خصوص��ی به میدان را 
ندهیم، خودروهایی با کیفیت پایین تولید خواهد ش��د که مردم 

هم رضایتی از آنها نخواهند داشت.
این اقتص��اددان بیان کرد: اگر دولت این انحصار را شکس��ته 
و در ادامه ش��اهد از بین رفتن دالل بازی در بازار باش��یم، مردم 
می توانن��د خودروهای��ی که با کیفی��ت بهتر تولید ش��ده اند را 

خریداری کنند.
وی با اش��اره به توان بخش خصوص��ی برای حضور در صنعت 
خودروس��ازی، اظهار کرد: ما امروز ش��رکت هایی داریم که وارد 
میدان شده و کارخانه احداث کرده و می خواهند خودروی برقی 
تولید کنند. درواقع این ش��رکت ها در نظ��ر دارند تمام امکانات 
تولی��د خودروی برقی در کش��ور را ایجاد کنن��د. این کارخانه ها 
در حال حاضر س��اخته شده و اگر دولت اجازه دهد امثال چنین 
شرکت هایی که بسیار بزرگ هس��تند و می خواهند خودروهای 
س��واری، شاس��ی بلند، مینی بوس و... را تولید کنند، وارد میدان 
ش��وند، بدون ش��ک هم مش��تری مداری را به نحو درست اداره 
می کنند و هم خ��ودرو را بدون دریافت پیش پرداخت به صورت 

اقساط در اختیار مصرف کننده قرار خواهند داد.
این اقتص��اددان، تنها راهکار برای س��اماندهی بازار خودرو را 
ورود بخش خصوصی به این صنعت دانس��ت، گفت: شرکت های 
بزرگ خودرویی امروز با ورشکس��تگی مواجه هس��تند و دولت 
از آنه��ا حمایت می کند، اما اگر این حمایت ها انجام نش��ود و در 
صنعت خودرو رقابت ش��کل بگیرد، می توان امیدوار بود که این 

صنعت جان دوباره خواهد گرفت.
س��بزعلیپور تصریح کرد: اگر دولت از بخش خصوصی استفاده 
نکند، نمی توان عاقبت خوبی را برای آن متصور بود. تنها راهکار 
آن اس��ت ک��ه از کارآفرینان و بخش خصوص��ی توانمند به نحو 
احسن اس��تفاده ش��ود، در غیر این صورت هیچ نوع ساماندهی 
در صنعت خودرو رخ نداده و روند موجود در دولت های گذش��ته 
در ای��ن دولت نیز ادامه خواهد داش��ت. ام��روز ترکیه حتی در 
صنعت خودرو گوی س��بقت را از ایران ربوده است درنتیجه باید 
به دنبال اجرایی ش��دن راهکارها باشیم. فراموش نکنیم اگر قرار 
اس��ت توس��عه ای رخ دهد باید بدانیم دولت نمی تواند صنعتگر 
خوبی باش��د بلکه باید بسترساز بوده و موانع را از میان برداشته 
تا تولیدی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند محقق شود.

نماگربازارسهام

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت ش��ورای نگهبان 
واردات را خالف سیاست کلی صنعت دانست که ایراد به حقی بود.

ب��ه گزارش صبحانه، روح اهلل ایزدخواه عضو کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس با اش��اره به آخرین جزییات طرح آزادسازی واردات 
خودرو، گفت: طرح ساماندهی واردات خودرو در دوره دهم مطرح 

شد اما شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد.
او درخصوص ایراد شورای نگهبان در مورد واردات خودرو، گفت: 
ش��ورای نگهبان واردات را خالف سیاست کلی صنعت دانست که 
ای��راد به حقی بود و اکن��ون آن را در قالب یک تنظیم گری اصالح 
کرده ای��م. در برخ��ی رس��انه ها به غلط اعالم ش��د که قرار اس��ت 
موضوع آزادس��ازی واردات خودرو در مجلس مطرح ش��ود که در 

اصل ط��رح تنظیم واردات در جهت حمایت از تولید اس��ت. عضو 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: اکنون طرح تنظیم 
واردات بر این اس��اس اعالم شده است که واردات خودرو به اندازه 
کمبود تقاضای موثر هر ش��ش ماه یک بار با س��قف معینی انجام 
شود. شاخصی مش��خص برای واردات گذاش��ته ایم یعنی چه نوع 
خودرویی، با چه مصرف س��وختی و با چه کیفیتی می تواند بدون 
فش��ار ارزی به کشور وارد شود. این موضوع را هم قید کرده ایم که 
از محل صادرات یا از محل ارز بدون منشأ خارجی بدون فشار این 

واردات انجام شود.
ایزدخواه با تاکید بر اینکه بازار کش��ور به ش��دت ملتهب است، 
گف��ت: طب��ق آمارهایی ک��ه داری��م، برخی خودرو ه��ای خارجی 

در کش��ور تا ۹ برابر قیم��ت جهانی خرید و فروش می ش��وند که 
این اجحاف به کش��ور اس��ت، چراکه بازار را بس��ته ایم و از طرفی 
خودروس��از داخلی تعهدات را به خوبی انجام نداده و بازار ملتهب 
ش��ده است. عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس معتقد است 
برای کاهش التهابات نباید واردات انجام ش��ود بلکه نیاز اس��ت در 
ش��رایط کنونی کش��ور، تنظیم واردات برای کاهش التهابات انجام 
ش��ود. او گفت: اگر این مصوبه در مجلس به تصویب برسد حداقل 
۳0 تا 40 درصد قیمت ها افت می کند، چرا که نرخ ها اکنون کاذب 
است، اگر قیمت ها را با مقیاس جهانی بسنجیم این قیمت ها واقعی 
نیس��ت و می توان آن را محدود کرد. این طرح را اکنون به عنوان 

اصالحیه طرح مجلس دهم داریم.

دبی��رکل روابط عمومی فرمانداری تهران گفت س��اکنان تهران 
برای درخواس��ت مجوز به س��ایت taradodtehran.com که 
به همت مرکز فناوری و IT فرمانداری تهران تهیه ش��ده مراجعه 

کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ایمان قربانی مدیرکل روابط عمومی 
فرمانداری تهران با اشاره به تغییرات صورت گرفته در صدور مجوز 
تردد در تهران گفت: همانطور که اعالم کردیم سایت جدید صدور 
مجوز تردد در تهران از صبح امروز رسما آغاز به کار می کند.  وی 

افزود:  بر همین اس��اس دیگر هیچ گونه مجوز حضوری برای تردد 
در محل فرمانداری تهران صادر نمی شود. شهروندان فقط و فقط 
از طریق سایت اعالم شده اقدام به اخذ مجوز تردد کنند. مدیرکل 
روابط عمومی تهران در ادامه در تش��ریح جزییات جدید ش��رایط 
اخذ مجوز تردد در تهران اعالم کرد:  از روز ش��نبه تا چهارشنبه از 
ساعت هفت صبح تا 11 صبح )به مدت چهار ساعت( مردم تهران 
فرصت ثبت نام برای اخذ مجوز دارند. همچنین سایت اعالم شده 
روزهای پنجش��نبه و جمعه بسته خواهد بود. کسانی هم که حائز 

شرایط باش��ند پیامک تایید به همراه کد پیگیری سفر بعدازظهر 
همان روز برای تلفن  های همراه شان ارسال خواهد شد.

قربانی تصری��ح کرد: هر پالک خودرو در م��اه یک بار می تواند 
ثبت نام کند و مجوزهایی که صادر می ش��ود صرفا برای یک هفته 

است و پس از آن هیچ اعتباری ندارد.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: س��اکنان تهران برای درخواست 
مج��وز به س��ایت taradodtehran.com که ب��ه همت مرکز 

فناوری و IT فرمانداری تهران  تهیه شده مراجعه کنند.

واردات خودرو آزاد نمی شود 

اعالمجزییاتچگونگیثبتنامدرسایتصدورترددخودرو
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در قس��مت قبل ۳0 مورد نخس��ت از ۶0 ایده برای تولید محتوا، مورد 
بررسی قرار گرفت. در ادامه سایر موارد را معرفی خواهیم کرد. 

31-جمعبندیساالنهداشتهباشید
 با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی سال ش��ما می توانید محتواهایی را 
تولید نمایید که بیانگر عملکرد کلی شما در طول سال گذشته باشد. برای 
مثال 10 محصول پرفروش، 10 پس��ت برتر و... از جمله مواردی است که 

شانس باالیی برای موفقیت دارند. 
32-آزمایشهایمختلفانجامدهید

بس��یاری از آزمایش ها و ایده های جذاب وجود دارد که ش��ما می توانید 
با محصوالت خود انجام دهید. این امر می تواند به کمپینی تبدیل ش��ود 
که برای آن نیاز به خرید محصوالت ش��ما اس��ت. در این زمینه فراموش 
نکنید که هرچه آزمایش شما به امکانات کمتری نیاز داشته باشد، شانس 

استقبال از آن هم بیشتر خواهد بود. 
33-تحلیلداشتهباشید

بدون ش��ک مخاطب تمایل دارد تا نسبت به موضوعاتی نظیر وضعیت 
قیمت محصوالت در چند ماه آینده آگاهی پیدا کند. تحت این شرایط اگر 
شما بتوانید گران تر شدن و یا ارزان تر شدن را برای آنها پیش بینی نمایید، 
طبیعی است که در وضعیت خرید و رضایت آنها تاثیرگذار است. برای مثال 
مشتری ای را تصور کنید که تمایل دارد تا در ماه آینده مبلغ موردنیاز برای 
خری��د محصولی را جمع آوری نماید. با این حال هنگامی که ش��ما اعالم 
کنید که در ماه آینده افزایش قیمت رخ می دهد، این امر باعث می شود تا 
خریدی زودتر از موعد رخ دهد. با این حال اگر در این زمینه اطالع رسانی 
وجود نداشته باشد، بدون شک در ماه آینده نیز مشتری شما قادر به خرید 
نخواهد بود و این امر به معنای از دس��ت رفتن یک فرصت اس��ت. چنین 
اقدامی باعث می شود تا نسبت به آمارها توجه بیشتری را داشته باشید که 

بدون شک برای کسب و کار خودتان نیز کاربرد باالیی را دارد. 
34-مزایاومعایبرامعرفینمایید

بررسی صادقانه محصوالت، نکته ای است که بسیاری از برندها نسبت به 
آن بی توجه هستند. درواقع آنها تنها ویژگی ها و نکات مثبت را مورد توجه 
قرار می دهند. به همین خاطر نیز افرادی که اقدام به آنباکس و بررس��ی 
تخصصی محصوالت می کنند، بس��یار محبوب هستند. تحت این شرایط 
اگر ش��ما هم به این ش��کل اقدام نمایید، بدون شک وارد مرحله جدیدی 
از مشتری مداری خواهید شد. این نکته را فراموش نکنید که هیچ برندی 
در باالترین س��طح ممکن قرار ندارد. به همین خاطر تالش برای بی نقص 
نشان دادن خودتان، کامال اشتباه خواهد بود. در این زمینه حتی می توانید 

مقایسه خدمات و محصوالت خود با یکدیگر را داشته باشید. 
35-ازیکموضوعچندمحتواتولیدنمایید

بس��یاری از اف��راد تصور می کنند که هر موضوع تنه��ا برای یک محتوا 
مناس��ب اس��ت. این امر در حالی است که شما به صورت مداوم می توانید 
از دل آن موضوع��ات جدید اس��تخراج نمایید. همچنین با به روز رس��انی 
محتواهای قدیمی خود، ش��ما به مواردی جدید و کامال مناسب دسترسی 

پیدا خواهید کرد.
36-رفعمشکالتمشتریانرابهصورتکاملآموزشدهید

فرض کنید که یکی از مش��تریان در بخش نظرات، مش��کلی را با شما 
مطرح کرده است. در این رابطه افراد معموال پاسخ های کوتاه می دهند. با 
این حال آیا اطمینان دارید که مش��کل به صورت کامل رفع ش��ده است؟ 
درواقع آمارها در این زمینه حاکی از آن اس��ت که بس��یاری از مشتریان 
سواالت خود را بسیار پیش پا افتاده تصور می کنند و این امر باعث می شود 
تا مش��کل همچنان باقی بماند. تحت این ش��رایط آموزش��ی که براساس 
مش��کالت مشتری باشد، بدون ش��ک جذابیت باالیی را به همراه خواهد 
داشت. در این زمینه فراموش نکنید که آموزش شما در کنار جامع بودن، 

باید کامال ساده هم باشد. 
37-نحوهاستفادهازمحصوالتراشرحدهید

این امر که موارد کاربرد و ش��یوه درس��ت استفاده از محصوالت خود را 
توضیح دهید، بدون شک موضوعی مهم محسوب می شود. درواقع استفاده 
اش��تباه، خ��ود یکی از مهم ترین دالیلی اس��ت که باعث می ش��ود تا یک 
محصول، عمر مفید خود را طی نکند. در این زمینه می توانید از تجربیات 

مشتریان قدیمی خود نیز استفاده کنید. 
38-هدیههاییرادرنظربگیرید

در ای��ن زمینه نیازی نیس��ت که حتما خودتان م��وردی را تهیه کنید. 
درواق��ع می توان با خرید یک کتاب الکترونیکی مناس��ب در زمینه کاری 
خودتان، مخاطبان و مشتریان خود را غافلگیر نمایید. درواقع اگر به صورت 
مداوم چنین هدایایی را داش��ته باشید، خود دلیلی مناسب برای پیگیری 

سایت و یا شبکه های اجتماعی شما خواهد بود. 
39-مواردموردعالقهخودرامعرفیکنید

این نکته را همواره به خاطر داش��ته باش��ید که مخاطب تمایل دارد تا 
با ش��ما ارتباط بیش��تری را برقرار نماید. به همین خاطر صحبت کردن از 
موارد مورد عالقه در طول هفته، خود به صمیمیت ش��ما با جامعه هدف 
نیز منجر خواهد بود. در این زمینه ممکن اس��ت مدیر شرکت، مقاله و یا 
هر محتوای دیگری را مطالعه کرده باشد و آن را کامال جذاب تلقی نماید. 
تحت این شرایط می توانید عناوینی نظیر موارد منتخب مدیر داشته باشید 
که بدون شک پیگیری آن برای مخاطبان شما نیز جذابیت الزم را دارد. در 
این زمینه جای برخی از برندها، مقاالت منتخب خودشان از نگاه مدیران 

شرکت را نیز معرفی می کنند. 
40-ازافسانههاصحبتکنید

در هر کس��ب و کاری یکس��ری افس��انه ها وجود دارد که این موارد به 
علت حالت داس��تان گونه ای که دارند، معم��وال با باالترین توجهات همراه 
می شوند. در این رابطه شما نیز می توانید آنها را به عنوان یکی از محتواهای 
سرگرم کننده، مورد توجه قرار دهید. همچنین شما می توانید عقاید رایج 
و اش��تباه را مورد توجه قرار داده و در تالش برای اثبات اشتباه بودن آنها 

باشید. 
41-پشتصحنهاقداماترانشاندهید

درواقع نمایش پشت صحنه اقدامی است که در سینما، بسیار رایج بوده 
و افراد به آن واکنش های بسیار خوبی را نشان می دهند. شما نیز می توانید 
پش��ت صحنه های جذابی را تهیه نمایید تا افراد از س��ختی ها و اقداماتی 
که برای تولید محتوای خود انجام داده اید، آگاه ش��وند. در این رابطه شما 
می توانید پشت صحنه تولید محصوالت را هم نشان دهید که خود بیانگر 

شفافیت ش��ما خواهد بود. فراموش نکنید که شما می توانید به راهنمای 
مدیران دیگر نیز تبدیل شوید. برای مثال اگر در زمینه رستوران داری فعال 
هستید، مقاله ای تحت عنوان هفت دلیل شکست رستوران دارهای تازه کار، 

بدون شک اقدامی ارزشمند خواهد بود. 
42-ازرویدادهاغافلنشوید

بسیاری از رویدادها در زمینه کاری شما وجود دارد که باید اطالع رسانی 
و پوش��ش خبری مناس��ب از آنها صورت گیرد. در این رابطه شما با کمی 
خالقیت می توانید انواع محتواها را از دل این موارد استخراج نمایید. از این 

اقدام برای تبلیغ کسب و کار خودتان نیز می توان به خوبی استفاده کرد.
43-ازموفقیتهاصحبتنمایید

در این زمینه ش��ما می توانید از موفقیت های برند خود، برندهای دیگر 
و افراد موفق در حوزه کاری تان صحبت نمایید. در این رابطه بهتر اس��ت 
که دالیل رسیدن آنها به جایگاه مطلوب نیز تشریح شود تا آگاهی بخشی 

نیز صورت گیرد. 
44-برایمخاطبانخودنامههایمختلفداشتهباشید

نامه های شما باید به دو گروه شخصی سازی شده و همگانی تقسیم شوند 
و آنها را در زمان های مناسب برای مخاطبان خود ارسال نمایید. برای مثال 
تبریک تولد، یکی از رایج ترین اقدامات محس��وب می شود. چنین مواردی 
به خوبی برند ش��ما را یادآوری می کند و پیوند عاطفی ایجاد خواهد کرد 
که باعث می ش��ود تا به برندی محبوب تبدیل شوید که تحت این شرایط 
احتمال از دس��ت دادن مشتری و مخاطبان حال حاضر، به مراتب کاهش 

پیدا خواهد کرد. 
45-ازنیرویجدیدشرکتاستقبالنمایید

در موارد گذشته اعالم شد که شما باید افراد تیم خود را معرفی نمایید. 
ب��ا این حال اگر هنگامی که فردی جدید به تیم اضافه می ش��ود، س��ریعا 
محتوایی را داشته باشید، بدون شک نظم بهتری در این کار تجربه خواهید 
کرد. نکته ای که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که برای حضور جدید 
خود آرزوی موفقیت داش��ته باشید تا روحیه وی ارتقا پیدا کند. این اقدام 
را برای تغییرات شرکت نیز می توان انجام داد. برای مثال اگر فردی ارتقای 
شغلی پیدا کرد، حتما پیامی را منتشر نمایید. این امر درست اقدامی است 

که تیم های باشگاهی هنگام خرید بازیکنی جدید انجام می دهند. 
46-دررابطهبااتفاقاتاظهارنظرنمایید

بس��یاری از اتفاقات در کسب و کار ش��ما ممکن است رخ دهد که اگر 
خاموش باش��ید، یک فرصت ایده آل را از دس��ت خواهید داد. برای مثال 
ممکن اس��ت اتفاقی ناگوار در عرصه کاری ش��ما رخ داده باشد، تحت این 
ش��رایط مقاله ای تحت عنوان یادداشت مدیر شرکت پیرامون اتفاق اخیر، 
می تواند افراد را به درک بهتر برس��اند. چنین اقدامی نه تنها توجه شما را 
نش��ان می دهد، بلکه اگر برنامه های خود را برای گذر از این شرایط شرح 
دهید، بدون شک مشتری و مخاطب نیز به اطمینان خاطر باالتری دست 
پیدا خواهد کرد. در این زمینه به هر میزان که تحلیل بهتری داشته باشید، 

اعتبار برند نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
47-پیشنمایشیازمحصوالتداشتهباشید

ایجاد آمادگی ذهنی اقدامی بس��یار مهم در زمینه بازاریابی محس��وب 
می شود. درواقع شما باید از مدت ها قبل از معرفی محصول، اقدام به ارائه 
پیش نمایش هایی از آن نمایید. در این زمینه اپل را می توان به عنوان یک 
الگوی کامال مناسب در نظر گرفت که به صورت فوق العاده ای این فعالیت 
را انجام می دهد. این نکته را فراموش نکنید که مشتری نیاز به زمانی دارد 
تا برنامه ریزی های الزم برای تعیین بودجه جهت خرید خود انجام دهد. در 
زمینه پیش نمایش فراموش نکنید که مخاطب را تا زمان رونمایی، تش��نه 

نگه دارید و همه چیز را لو ندهید. 
48-محتوایمخصوصداشتهباشید

این امر که برخی از محتواهای ش��ما تنها برای افرادی قابل دس��ترس 
باشد که در سایت شما ثبت نام کرده و یا مشتری برند محسوب می شوند، 
اقدامی است که باعث خواهد شد تا از نگاهی کلی به همه افراد جلوگیری 
شود. در این راستا شما می توانید بانک اطالعات بهتری را داشته باشید که 
بدون شک برای استراتژی های شما، کاربرد باالیی را خواهد داشت. در این 
زمینه شما حتی می توانید از محتواهای ویژه خود، کسب درآمد نیز داشته 

باشید و برای دسترسی افراد، هزینه ای را تعیین نمایید.  
49-دوموضوعغیرمرتبطراباهمتلفیقنمایید

این دس��ته از محتواها به خاطر فضای متفاوتی که دارند، بس��یار مورد 
توجه مخاطبان ق��رار می گیرند. برای مثال یکی از نمونه های آن می تواند 
مقال��ه ای تحت عن��وان »درس هایی که از ورزش ج��ودو در زمینه فروش 
می توان آموخت«، باش��د. این دسته از موارد می تواند دو حوزه غیرمرتبط 
را ب��ه هم پیوند دهد که ب��ه معنای به وجود آمدن شانس��ی برای جذب 

مخاطبان حوزه های دیگر است. 
50-ازاقداماتآتیصحبتنمایید

این امر که مخاطبان بدانند ش��ما برای ماه ه��ای آینده چه برنامه هایی 
را در نظر دارید، باعث خواهد ش��د تا امکان هماهنگ ش��دن شکل گیرد. 
همچنین می توانید از نظرات آنها برای بهبود اقدامات هم استفاده کنید. در 
این زمینه فراموش نکنید که یکی از راهکارهای بسیار مناسب برای چنین 

محتواهایی، استفاده از اینفوگرافی است. 
51-آمارهاراموردتوجهقراردهید

این امر که به صورت مداوم آمارهای حوزه کاری خود را منتشر نمایید و 
تحلیل های الزم را داشته باشید، بدون شک امری مهم بوده و در این زمینه 
ان��واع نرم افزارها وجود دارد که در س��اخت این آمارها و تکمیل اطالعات، 

کمک می کنند. 
52-داستانسرایینمایید

در زمینه داستان شما با انواع موضوعات مواجه خواهید بود که می تواند 
به خوبی ش��ما و مخاطبان را درگیر نماید. ب��رای مثال برخی از برندها از 
ناگفته های چند س��ال اخیر خود صحبت می کنند و برخی دیگر حتی در 
زمینه کمیک بوک فعالیت می کنند. در این زمینه حتی برخی از برندها، 

تجربیات مشتریان خود را به صورت داستان تعریف می کنند. 
53-ازچالشهاصحبتنمایید

اگرچه بس��یاری از افراد تصور می کنند که تنها باید به موضوعاتی با بار 
مثبت توجه نمایند تا رضایت مخاطب را به دست آورند. با این حال واقعیت 
این اس��ت که دغدغه هایی وجود داد که اگر به آنها توجه نش��ود، مخاطب 
را در وضعی��ت بد نگه خواهد داش��ت. برای مثال یک��ی از این موضوع ها، 
اعتماد به خرید آنالین اس��ت. در این زمینه ش��ما می توانید دالیل اعتماد 
ب��ه برند خودتان را اعالم نمایید و تکنیک هایی را معرفی کنید که مانع از 
کالهبرداری های اینترنتی می شود. درواقع صحبت کردن از حتی بدترین 

موضوعات، هنگامی که با راهکار همراه باشد، ابدا ایرادی نخواهد داشت. 
54-بهمحتواهایموجودتوجهنمایید

این امر که محتواهای موجود را مورد بررس��ی قرار دهید، باعث خواهد 
شد تا ایده های جدیدتری را هم به دست آورید. در این زمینه ممکن است 
برخی از موضوعات را بتوان با یکدیگر مقایس��ه هم کرد. به همین خاطر 
توصیه می ش��ود که به صورت مداوم، محتواهای قبلی را مورد بررسی قرار 
دهید. همچنین مطالعه محتواهای تولیدش��ده از سوی سایر برندها نیز به 

شما ایده های جدید می دهد. 
55-والگرشوید

این امر که فردی را به عنوان سخنگوی شرکت در ویدئوها انتخاب کنید، 
باعث می شود تا تصویر وی، معرف برند شما شود. امروزه با توجه به این امر 
که محتواهای ویدئویی در صدر عالیق افراد قرار دارد، الزم اس��ت تا به آن 
توجه ویژه داشته باشید. در این زمینه فعالیت به صورت والگری، از جمله 
اقداماتی اس��ت که کمتر توس��ط برندها مورد توجه قرار گرفته است. این 
مسئله می تواند به رشد برند شخصی نیز منجر شود که در راستای تقویت 
برند اصلی است. در این زمینه حتی استفاده از قابلیت الیو هم باعث خواهد 

شد تا ارتباط بهتری را با مخاطبان خود برقرار نمایید. 
56-کمپینبرگزارنمایید

چنین اقدامی باعث خواهد شد تا شما با انواع ایده ها برای تولید محتوا 
مواجه ش��وید. چنین اقداماتی با رش��د ویروس همراه است که به معنای 
اش��تراک گذاری و دعوت از اف��راد جدید خواهد ب��ود. درواقع به یک باره 
شما با رشد فوق العاده ای مواجه خواهید شد. در این رابطه شما می توانید 
از اینفلوئنس��رها برای تبلیغ کمپین خود نیز اس��تفاده کنید که خود به 
معنای امکان تولید محتواهای جدید با همکاری آنها است. به صورت کلی 
همکاری ب��ا این افراد، به علت فعالیت تخصصی آنها، خود باعث به وجود 
آمدن ایده های جدید اس��ت. بس��یاری از برندها کمپین های قبلی خود را 
تحلیل می کنند و آمارهای آن را منتشر می نمایند. این امر به معنای امکان 

استفاده از آن حتی پس از به پایان رسیدن کمپین است. 
57-ازراهکارهاصحبتنمایید

برای رس��یدن به یک مسیر، راه های بس��یاری وجود دارد. درواقع تصور 
شما همواره بهترین گزینه محسوب نمی شود. در این زمینه همواره شاهد 
راهکارهای خالقانه ای هستیم که باعث می شود تا سرعت و سهولت انجام 
کارها، بیشتر شود. صحبت کردن از این موارد هم بدون شک برای مخاطب 

اهمیت بسیاری را خواهد داشت. 
58-پژوهشداشتهباشید

بدون ش��ک این دسته از محتواها، زمانبرترین محسوب می شوند. با این 
حال ارزش بس��یار باالیی را دارند. در این زمینه شما می توانید با برندهای 
دیگر نیز همکاری داشته باشید تا امکان فعالیت های بیشتر، شکل گیرد. 

59-پستهایبرترهفتهرامعرفینمایید
این نکته را همواره به خاطر داش��ته باشید که تمامی مخاطبان، هر روز 
س��ایت را بررس��ی نخواهند کرد. به همین خاطر معرفی محبوب ترین ها، 
بدون ش��ک ش��انس خوبی را برای افزایش بازدیدکنندگان به همراه دارد 
و خود اقدامی در زمینه بازنش��ر محسوب می شود. در این رابطه می توانید 
نظرسنجی داشته باشید تا از بین گزینه های انتخاب شده، بهترین محتوای 

هفته نیز از نگاه مخاطبان، انتخاب شود.
60-رقبایخودرافراموشنکنید

این امر یک واقعیت اس��ت که ش��ما در بازار تنها نیس��تید و نمی توان 
رقب��ا را فراموش کرد. در این رابطه ش��ما می توانید از رقبای خود تعریف 
نمایید. برای مثال موفقیت های آنها را تبریک بگویید که بیانگر توجه شما 
به اخالق اس��ت و یا به مانند اپل و سامس��ونگ و یا پپس��ی و کوکاکوال 
محتواهای��ی را برای تمس��خر ایج��اد نمایید. برای مثال اس��لک از برنامه 
مایکروس��افت برای رقابت با اقدامات این شرکت، صحبت کرده است. این 
اقدام صرفا اطالع رسانی بوده و در هیچ یک از  دو گروه تشویق و تمسخر 

قرار ندارد. 
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اخبار

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رییس شورای اسالمی شهر تبریز 
با انتقاد از مصوبه مربوط به بخشداری شدن شهر باسمنج از توابع تبریز، 
گفــت: این مصوبه به معنی کاهش یافتن افزون بــر ۲۱ هزار هکتار از 
وسعت تبریز است. حجت االسالم رسول برگی در جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر تبریز، افزود: طی روزهای گذشته موضوع حریم شهر تبریز 
در فضای مجازی، تعداد زیادی از شهروندان را نگران کرد که این نگرانی 

ها، بجا و جای بحث و بررسی دارد.
به گفته وی، کالنشهر تبریز تنها از قسمت جنوب شرق می توانست 
توســعه یابد که در اثر کج سلیقگی برخی ها، از آن سو نیز با بخشدار 
شدن باسمنج، محدود می شود. برگی با بیان اینکه تصویب بخشداری 
باسمنج باعث افزایش حاشیه نشینی خواهد شد، اظهار کرد: ما با افتتاح 
بخشداری باسمنج مشکلی نداریم و معتقدیم باسمنج یکی از شهرهای 
مذهبی، والیت مدار و غنی آذربایجان شرقی از نظر کشاورزی، فرهنگی 
و اقتصادی است اما بخش شدن آن کاهش وسعت تبریز را در پی دارد. 
وی ادامه داد: ما در محدوده شهر تبریز، به حاشیه نیز توجه داریم و در 
واقع افرادی که به بهانه نگرانی از رشد حاشیه نشینی باسمنج را به بخش 
تبدیل کردند، موجبات افزایش و رشد حاشیه نشینی را فراهم ساختند. 
برگی با بیان اینکه بخش شدن باسمنج هم به ضرر تبریز و هم به ضرر 
خود آن شهر است، گفت: ما از این موضوع متاسف و متاثر هستیم و برای 

پیگیری دقیق تر، قضیه را از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و قوه 
قضائیه پیگیر هستیم و مراتب اعتراض خود را اعالم کرده ایم.

شهر باســمنج در فاصله ۱۰ کیلومتری جنوب  شرق تبریز قرار دارد 
که پیش تر الحاق آن به تبریز مطرح شــده بود و در همین راستا جادهٔ 
مواصالتی این شهر و مرکز استان تعریض گردید و شهرک جدید خاوران 
در کنار این جاده توســط شــهرداری تبریز ایجاد و راه اندازی شــد و 

شهرداری منطقه ۹ تبریز در این شهرک مستقر است.
الحاق باسمنج به تبریز منتفی می شود

فرماندار تبریز نیز در مراسم معارفه اولین بخشدار بخش تازه تأسیس 

باســمنج گفت: مردم باسمنج و مسووالن شهرستان از سال ۷۸ پیگیر 
بخش شدن این منطقه بودند که خواسته  آن ها محقق شد. وی افزود: از 
وظایف حاکمیت و دولت، توجه به تقسیمات کشوری بر اساس استعداد 

منطقه ای و بومی می باشد.
وی ضمن تبریک ارتقای جایگاه منطقه باســمنج به بخش باسمنج 
گفت: پس از اقدامات کارشناســی و با نظر مثبت اســتاندار و اداره کل 
سیاســی و تقسیمات کشــوری اســتانداری و همچنین پیگیری های 
نمایندگان محترم مجلس و مردم منطقه، اقدامات الزم توسط فرمانداری 
تبریز در این خصوص انجام گرفت و موضوع در هیأت وزیران به تصویب 
رسید. وی افزود: بخش باسمنج ۵۱ هزار نفر جمعیت دارد و این ارتقا با 
ایجاد و توسعه زیرساخت های منطقه از جمله ارتقای دستگاه های اداری 
موجود و برقراری خدمات مستقل اداری جدید، ضمن ایجاد امنیت پایدار 
در این بخش، موجبات تسریع در رشد و توسعه روزافزون در این منطقه 

را فراهم خواهد نمود.
وی با اشاره به برخی انتقادها از بخش شدن باسمنج و عدم الحاق آن 
به تبریز، افزود: کسانی که خود را دلسوز تبریز می نامند و مخالف بخش 
شدن باسمنج هســتند، به جای مخالفت با این مصوبه، فکری به حال 
حاشیه نشینی و بافت فرسوده تبریز بکنند و در برابر اقدامات قانونی و 

کارشناسی شده مانع تراشی ننمایند.

اسالمشهر - سحر عمروانی:  آیین رونمایی از پوسترهفته فیلم 
و عکس شهرستانهای غرب استان تهران همزمان با روز ملی سینما با 
حضور مرادی معاونت سینمایی وهنری اداره کل ارشاد اسالمی استان 
تهران ، کشاورزیان رییس اداره ارشاد اسالمی اسالمشهر و فعاالن حوزه 
سینما در اسالمشهر ، بهارســتان و قدس در محل اداره ارشاداسالمی 
اسالمشهر برگزار شد . میثم مرادی معاون هنری و سینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان تهران با اشــاره به شرایط کرونایی و 
لطمات جبران ناپذیراین بیماری به عرصه هنر و ســینما اظهار داشت: 
هفته فیلم و عکس شهرســتان های غرب اســتان تهــران به میزبانی 
شهرستان اسالمشهر با مشارکت هنرمندان شهرستان های بهارستان، 
رباط کریم، شــهر قدس، مالرد و شهریار برگزار می شود .مرادی اذعان 
داشت:هفته فیلم و عکس از ۱۷ تا ۲۴ مهرماه در مجموعه اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرســتان اسالمشهر در دو قالب نمایشگاه عکس از 
ســاعت ۹ صبح تا پایان وقت اداری و نمایش فیلم از ساعت ۱۵:۳۰ تا 

۱۸ عصر در راستای شناســایی و معرفی استعدادها و توانمندی های 
هنرمندان این حوزه برگزار و در حاشــیه جشنواره کارگاه های تدوین، 
صدابرداری، تصویربرداری، زبان بازیگری ســینما، عکاسی، کارگردانی، 
فیلمنامه نویسی و نشست های تخصصی و جلسات نقد فیلم سینمایی 

برپا گزار می شــود.مرادی در ادامه با اشاره به نقش اثر گذار سینما به 
عنوان یک رســانه جمعی، در پیشبرد افزایش سطح آگاهی اجتماعی 
و توسعه فرهنگ عمومی خاطر نشــان کرد: شهرستان اسالمشهر در 
فضــای فیلم و عکس مهجور مانــده و برگزاری هفته فیلم و عکس در 
این شهرستان فرصت مناسبی برای رشد و پیشرفت فعاالن این عرصه 
است.وی گفت : نمایش آثار هنری سینمایی ایران در حوزه های دفاع 
مقدس، ایام اربعین، مدافعان سالمت وبرگزاری کارگاه های آموزشی در 
زمینه ژانر نویســی و تدوین با حضور اساتید مجرب بصورت آنالین در 
شهر  دماوند  از دیگر برنامه های حوزه هنری سینمایی در استان تهران 
اســت  که در این هفته برگزار می شــود  .رییس اداره ارشاد اسالمی 
اسالمشهر نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری هفته فیلم و عکس در 
شهرستان اسالمشــهر این رویداد را فرصتی مناسب  برای هنرمندان 
شهرســتان دانست  تا بتوانند مهارت های خود را در راستای توسعه و 

ارتقاء هنر سینما در شهرستان اسالمشهر به کار گیرند.  

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
از بهــره برداری از ۵ پروژه بانک خازنی و بی، با ارزش ســرمایه گذاری 
حدود ۲۹۰ میلیارد ریال در پســت های برق اســتان خبر داد. محمود 
دشــت بزرگ اظهار کرد: در پســت های فوق توزیع گلستان، سپنتا و 
دانشگاه در کالنشهر اهواز چهار مجموعه بانک خازنی ۳۳ کیلو ولت به 
ظرفیت ۱۹.۲ مگاوار احداث و برقدار شده است. وی با بیان اینکه ارزش 
سرمایه گذاری این بانک های خازنی ۸۰ میلیارد ریال بوده است، تصریح 
کرد: وارد مدار شــدن این بانک های خازنی باعث تعدیل توان راکتیو و 
افزایش ضریب قدرت، بهبود ولتاژ شبکه توزیع در مناطق مرتبط و بهبود 

وضعیت ترانس های تحت مراقبت و جلوگیری از تخریب آنها می شود. 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به توسعه پست 
۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت ولیعصرآبادان، افزود: در این پســت یک بی ۱۳۲ 
کیلو ولت جهت اتصال به خط پیروز آبادان احداث و راه اندازی شــده و 
ارزش سرمایه گذاری توسعه پست و احداث یک بی، حدود ۲۱۰ میلیارد 
ریال بوده است. به گفته دشت بزرگ افزایش ضریب اطمینان و پایداری 
بیشتر پست با نصب ۲ بریکر ۱۳۲ کیلو ولت جهت ترانس های قدرت، 
ایجاد ظرفیت خط جدید و توسعه شبکه برق جهت استفاده مشترکین 
در بخش های مختلــف خانگی و صنعتی منطقه از جمله اهداف بهره 

برداری از بی و توســعه پست ولیعصر است. وی تصریح کرد: از مهرماه 
سال گذشــته تاکنون ۶۱۶ مگاولت آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع 
به ظرفیت شــبکه تحت نظارت این شــرکت در دو استان خوزستان و 

کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرکل حفاظت محیط زیست 
آذربایجان شرقی گفت: پاالیشگاه تبریز به علت عدم رعایت ضوابط زیست 

محیطی و انتشار بوی نامطبوع، اخطار گرفت.
حسن عباس نژاد در بازدید از خطوط فرآیندی پاالیشگاه تبریز، اظهار 
کرد: پایش های به عمل آمده و گزارشات مردمی واصله حاکی از انتشار 
بوی نامطبوع حاصل از متصاعد شدن ترکیبات »مرکاپتان« در اطراف 
پاالیشــگاه تبریز بود. وی افزود: بررسی های کارشناسی نشان داد که 
منشا انتشار بوی نامطبوع از پاالیشگاه تبریز به دلیل بروز مشکل فنی در 

خطوط  مواصالتی و نشتی در یکی از مخازن آن بوده است.
وی اضافه کرد: بر این اســاس بروز نقص فنی و ایرادات در پاالیشگاه 
تبریز از نزدیک بررســی و بالفاصله اقدامات اصالحی و تعمیرات الزم از 
سوی مدیریت فنی پاالیشگاه انجام گرفت و مشکل آلودگی ایجاد شده در 
حال مرتفع شدن است. عباس نژاد گفت: در این خصوص اخطاریه های 
الزم به مدیریت پاالیشگاه در خصوص جلوگیری از حوادث مشابه صادر 
شده است. وی افزود: با توجه به ماهیت فرآیند تولید صنایع نفتی، بروز 
برخی حوادث و آلودگی های لحظه ای در اثر نقص فنی قابل پیش بینی 
نیست، اما در هر حال در موارد بروز هر گونه آلودگی، با توجه به پایش 
های مستمر شــبانه روزی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان 
شرقی، موارد احصاء و اقدامات قانونی الزم معمول می شود. وی گفت: به 
طور قطع باید جلوی آلودگی پاالیشگاه تبریز گرفته شود، و برای اجرای 
صحیح  برنامه اجرای طرح های کاهش اثرات زیست محیطی پاالیشگاه 

تبریز ارائه شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه 
سیستم های سنجش آلودگی آنالین حفاظت محیط زیست در پاالیشگاه 
تبریز مستقر هستند، گفت: آلودگی و بوی نامطبوع متصاعد شده مطابق 
ضرب اال عجل تعیین شده  برای پاالیشگاه پیگیری خواهد شد. شرکت 
پاالیش نفـت تبریز در سـال ۱۳۵۳ طراحـی و پـس از اتمـام مـراحل 
احداث در بهــمن ســال ۱۳۵۶ با ظرفیـت اسـمی ۸۰ هزار بشـکه در 
روز راه انـدازی شـد. افزایـش ظرفیـت تولیـد به ۱۱۰ هزار بشکه در سال 
۱۳۷۱ با تالش کارشناسان و متخصصان داخلی، برگ زرینی است که 

در این شرکت رقم خورد.
الزم به ذکر است شـرکـت پاالیـش نفـت تبریـز هـم اکنـون سهـم 
حـدود ۷ درصـدی از تـوان تصـفیه نفـت خـام کـل کشـور را با تبـدیل 
به فـرآورده هـای اصلی و ویژه به خود اختصاص داده و تأمیـن بخـشی از 
سوخـت مایـع مورد نیـاز شـمال غـرب کشــور )اسـتان های آذربایجان 

شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و کردستان( را برعهده دارد.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: طی آئینی با حضور سیاوش 
ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از آزادگان این اداره 

کل تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی، در ابتدای این مراسم که با حضور مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر، معاونین و جمعی از آزادگان برگزار شد.

احمد غریبی مســئول کمیته ایثارگران اداره کل ضمن خوش آمد 
گویی به حاضران و گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به کشور، گفت: 
هیچ اقدامی قادر به پاسخگویی زحمات و ایثارگریهای آزادگان نیست. لذا 
ما سعی داریم با برگزاری چنین مراسماتی در اداره کل ،قدردان گوشه 

ایی از زحمات و جان فشانیهای شما عزیزان باشیم. 

در ادامه مراســم ، دو نفر از آزادگان هشت سال دفاع مقدس به بیان 
خاطراتی از دوران اسارت پرداختند و نقش رشادت ها و جانفشانی های 

رزمندگان دفاع مقدس در دوران اسارت را تشریح کردند.
در پایان مراســم نیز با اهدائ ، لوح سپاس و هدایایی از آزادگان اداره 

کل تقدیر بعمل آمد. 

رییس شورای شهر:

وسعت تبریز با بخش شدن باسمنج ۲۱ هزار هکتار کاهش یافت

برگزاری هفته فیلم و عکس شهرستان های غرب استان تهران با میزبانی اسالمشهر 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد:
بهره برداری از ۲۹۰ میلیارد ریال پروژه در پست های برق خوزستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

پاالیشگاه تبریز اخطار زیست محیطی گرفت

مراسم تجلیل از آزادگان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار شد

پایداری وضعیت آب شرب رشت با بهره برداری از مخزن ۳۰ هزار 
مترمکعبی رشت

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی آب شرب شهر رشت 
در دهه فجر ســال جاری به بهره برداری می رسد. به گزارش دفتر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب گیالن؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل این 
شــرکت در جلسه ای در محل فرمانداری رشت با حضورجبارکوچکی نژاد نماینده 
مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی ضمن اعالم این خبر 
گفت: با بهره برداری از این مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی در منطقه سراوان، وضعیت آب 
شرب شهر رشت به پایداری خواهد رسید. سید محسن حسینی افزود: خط انتقال 
این مخزن بطول ۲۷ کیلومتر از سمت سراوان به الکان و الکان به رشت اجرا شده 
است. وی با اشاره به اینکه ۱۲۰ متر از لوله گذاری این خط باقی مانده، گفت: هم اکنون مخزن سراوان آماده آبگیری است و اگر این ۱۲۰ متر 
اجرا شود آب بیشتری به شهرهای رشت و خمام انتقال داده می شود. حسینی با تاکید بر اینکه اجرای این میزان لوله گذاری نیاز به مجوز و 
هماهنگی شهرداری رشت دارد، افزود: با بهره برداری از مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی و خطوط انتقال آن، ضعف فشار آب شرب برخی از مناطق 
شهر رشت در ساعات پیک مصرف نیز برطرف خواهد شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن تصریح کرد: هم اینک ۲ باب مخزن ذخیره 

آب زمینی ۴۰ هزار مترمکعبی و ۲ باب مخزن هوایی ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکبی در شهر رشت در مدار بهره برداری است.

افزایش خدمات کارت شهروندی ” قم کارت”
قم- خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم از پیوستن سورتمه و تله سیژ بوستان علوی به 
شبکه خدمات کارت شهروندي "قم کارت" خبر داد و گفت: شهروندان ازاین پس می توانند با استفاده از قم کارت عالوه بر سایر کاربردها، از 
سورتمه و همچنین تله سیژ تازه تأسیس بوستان علوی نیز استفاده کنند. کورش محمد حسینی در گفت وگویی، با اشاره بر اهمیت حرکت 
به سمت هوشمند سازی، ارائه سامانه شهروندی قم کارت را تسریع در این حرکت دانست و اظهار داشت: سامانه قم یار و قم کارت در حال 
به روزرسانی بوده و به زودی بیشترین خدمات شهروندی از طریق سامانه قم یار و قم کارت ارائه می شود. وی خدمات قم کارت را فراتر از یک 
پرداخت الکترونیکی در حمل ونقل عمومی دانست و ابراز کرد: برای قم کارت امکانات زیادی تعریف شده که به تدریج شرایط استفاده از آن 
فراهم می شود و به یک کارت هوشمند شهروندی تبدیل خواهد شد. رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم از امکان 
استفاده از قم کارت در امکانات تفریحی در شهر خبر داد و تصریح کرد: باغ پرندگان نخستین مکانی بود که امکان استفاده از قم کارت در 
آن فراهم شد و در حال حاضر سورتمه و تله سیژ بوستان علوی نیز به شبکه قم کارت پیوستند. وی با درخواست از شهروندان برای استفاده 
از قم کارت خاطرنشان کرد: شهروندان ازاین پس می توانند با استفاده از قم کارت عالوه بر سایر کاربردها، از سورتمه و همچنین تله سیژ تازه 

تأسیس بوستان علوی نیز استفاده کنند.

شهردار منتخب بندرعباس:
نگاه ویژه ای به حوزه ساحل و دریا خواهم داشت

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: شهردار منتخب بندرعباس گفت: اجرای 
پروژه ها، ایجاد تاسیســات و امکانات متعدد در بخش های مختلف شــهر با صرف 
اعتبارات قابل توجهی همراه اســت که مدیریــت و نگهداری صحیح از این بخش  
ضروری بوده و در دســتور کار قــرار خواهد گرفت. به گزارش مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، مهدی نوبانی در بازدید از مجموعه تفریحی 
گردشگری و مجموعه ورزش های ساحلی سورو اظهار کرد: زیرساخت های متعددی 
از محل اعتبارات شهرداری در شهر ایجاد شده که نیازمند مدیریت صحیح و اصولی 
هستند. وی در این بازدید که با حضور یعقوب دبیری نژاد، عضو شورای اسالمی شهر 
و تعدادی از اهالی ورزش اســتان برگزار شــد، افزود: عدم نگهداری صحیح از امکانات عمومی شهر با نابودی سرمایه ها همراه خواهد بود. 
شهردار منتخب بندرعباس در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه نگهداری از امکانات بوستان ها و پروژه های تفریحی و گردشگری 
امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، خاطرنشان کرد: در نظرداریم با بررسی های کارشناسی، نسبت به تعیین تکلیف بخش های غیرفعال و 
راکد مجموعه گردشگری و تفریحی سورو اقدام کنیم. نوبانی عنوان کرد: ساخت این مجموعه ها هزینه قابل توجهی برای شهرداری به دنبال 

داشته که از دوره های قبل دنبال شده و باید به بهترین شکل ممکن در اختیار شهروندان قرار بگیرد. 

برگزاری بیش از 1۰۰۰ نفر ساعت آموزش اچ اس ای در منطقه ایالم
ایالم- منصوری: معاون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایالم از برگزاری 
۱۰۶۰ نفر ساعت دوره آموزشی ویژه کارکنان،رانندگان نفتکش وکارگران جایگاه های 
عرضه سوخت منطقه در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست طی شش ماه گذشته 
خبر داد. پرویز ایدون گفت : با توجه به ضرورت حفظ آمادگی و به منظور ارتقا سطح 
دانش و افزایش مهارت ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی ۱۰۶۰ نفر ساعت آموزش 
در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست و مدیریت بحران ویژه کارکنان، رانندگان 
نفتکش، کارگران جایگاه های عرضه سوخت و کارکنان طی شش ماه گذشته برگزار 
شده است. ایدون گفت: حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهینه سازی محیط کار، از 
اهمیت شایان توجه ای برخوردار است،که با برگزاری قریب ۴۰۰نفر ساعت آموزش ایمنی ،مدیریت بحران و بهداشت طی شش ماه گذشته 
جهت کارکنان در راستای فراهم آوری، حفاظت و باال بردن سطح سالمت نیروی کار گام برداشته شده است. وی افزود: رعایت موارد ایمنی 

و بهداشت و محیط زیست، نقش موثری در جلوگیری از بروزحوادث ایفا می کند.

نهضت بهسازی و مرمت آسفالت از سوی شهرداری گرگان با قدرت ادامه دارد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: نهضت بهســازی و مرمت )روکش و لکه گیری( آسفالت های معابر و محالت سطح شهر که از ماه 
گذشته مطابق دستور مجید سعیدی سرپرست شهرداری گرگان آغاز شده بود، همچنان با قدرت ادامه دارد.این نهضت در راستای بهبود 
عبور و مرور و سیما و منظر شهری با هدف خدمت رسانی شایسته به شهروندان و تسهیل در امر تردد وسایل نقلیه، در معابر و خیابان های 
سطح شهر درحال انجام است.شهروندان محترم گرگانی همچنان می توانند درخواست های بهسازی و مرمت آسفالت محله خود را از طریق 
شماره گیری سامانه ۱۳۷ و یا از روش صفحه اینستاگرام به نشانی زیر ارسال نمایند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام شود.

دیدار مسئول بسیج ادارات کل استان مازندران با سرپرست منطقه ۹ 
عملیات انتقال گاز

ساری – دهقان : مسئول بسیج ادارات کل استان مازندران با سرپرست منطقه 
۹ عملیات انتقــال گاز دیدار و گفت و گو کرد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل 
روابط عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز، مجیدرضا شعبانی مسئول بسیج ادارات 
استان مازندران با حضور در ستاد منطقه ۹ عملیات انتقال گاز با محی الدین مفخمی 
سرپرست منطقه ۹ دیدار و در ارتباط با فعالیت ها و برنامه های بسیج در ادارات، گفت 
و گو کرد. شعبانی مسئول بسیج ادارات استان مازندران در این دیدار به ظرفیت های 
دســتگاه های اجرایی جهت تحقق شعار ســال و همچنین پیاده  کردن منویات و 
سیاســت های ابالغی مقام معظم رهبری در موضوع تحول نظام اداری اشاره کرد و 
گسترش و تعالی گفتمان بسیج را یکی از وظایف مهم پایگاه های بسیج در ادارات برشمرد. وی با تشکر و قدردانی از همکاری و همراهی 
منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در تحقق برنامه ها و فعالیت های بسیج، با اشاره به نقش آفرینی ادارات در عرصه های مختلف بر تعامل ادارات 
با حوزه بسیج و ضرورت تقویت روحیه و فرهنگ بسیجی در ادارات تاکید کرد. در ادامه این نشست محی الدین مفخمی سرپرست منطقه 
۹ عملیات انتقال گاز نیز با اذعان به جایگاه ارزشمند بسیج ادارات به حضور فعال منطقه در برنامه های بسیج بویژه کمک های مومنانه اشاره 
کرد و با اعالم آمادگی برای همکاری و تعامل با بسیج جهت تحقق آرمان ها و پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری اسالمی توفیقات روزافزون 

این نهاد را در سایه توجهات حضرت ولی عصر)عج( و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری مسئلت نمود.

اهتمام جدی سازمان منطقه آزاد انزلی به تربیت نخبگان آینده ساز
رشت- خبرنگار فرصت امروز:  به گزارش روابط عمومی در دیدار مهندس 
علی دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن با دکتر اکبری 
مقــدم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد انزلی بر نقش مهم و 
محوری ســازمان منطقه آزاد انزلی در تامین زیرساخت های الزم برای رسیدن به 
تربیت نخبگان آینده ساز تاکید شد. سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای عمل به 
مسئولیت اجتماعی و با هدف توسعه زیر ساخت های آموزشی مناسب، مشارکت در 
احداث مدرســه شش کالسه روستای گلشن بندر انزلی را مورد اهتمام جدی خود 
قرار می دهد تا از این طریق بخشی از کمبود فضاهای آموزشی این منطقه را مرتفع 
ساخته و با مشارکت در امر مقدس مدرسه سازی نیز گام عملی برای رسیدن به تربیت آینده سازان کشور عزیزمان ایران برداشته و با 

توسعه عدالت آموزشی، آموزش و پرورش را در این امر یاری رساند که این مهم در مسیر توسعه پایدار استان نیز موثر می باشد. 

کرمان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب اســتان کرمان، این شرکت برای ششمین 
ســال متوالی در مجموع دو بعد شــاخص های عمومی و اختصاصی 
به عنوان دســتگاه اجرایی برتر استان بر اساس ارزیابی عملکرد سال 
۱۳۹۹ در بیســت و سومین جشنواره شــهید رجائی استان کرمان، 

انتخاب گردید.
این آئین با حضور استاندار، معاونین و جمعی از مدیران ارشد ادارات 
و دستگاههای اجرایی استان، در محل سالن شهید مرتضوی استانداری 
کرمان، بیست و یکم شــهریور ماه برگزار گردید.  در این جشنواره از 
برگزیدگان و تالشــگران عرصه خدمت در حوزه نظام اداری و دستگاه 
های اجرایی برتر در ارزیابی عملکرد ۱۳۹۹ در راستای اجرای سیاست 
هــای کلی ابالغی مقام معظم رهبری و نقشــه راه اصالح نظام اداری 

تقدیر به عمل آمد. 
استاندار کرمان با انتقاد از غیر شفاف بودن بخش هایی از نظام اداری 

و تاکید بر اصالح آن، توســعه دولــت الکترونیک را ضرورتی اجتناب 
ناپذیر و در راستای فساد ستیزی در نظام اداری دانست.

شرکت توزیع نیروی برق جنوب اســتان کرمان به عنوان دستگاه 
برتر در کسب باالترین امتیاز در مجموع دو بعد شاخص های عمومی 

و اختصاصی برگزیده شد.
اهم اقدامات صورت گرفته توســط این شرکت که منجر به کسب 

موفقیت مذکور گردیده است شامل:
 کســب رتبه نخست کشوری در برق رسانی به روستاهای فاقد برق 

سال ۹۹ 
 بهبود چشمگیر شاخص های کلیدی عملکرد از جمله کاهش تلفات 

انرژی از ۱۷/۵ در صد به ۱۱/۴ درصد
 کاهش خاموشی هر مشترک در سال )از ۷۵۰ دقیقه به ۱۵۰دقیقه(

 نصب بیش از ۱۵ هزار کنتور هوشــمند بــه منظور پایش مصرف 
مشترکان

 ارائه بیش از ۸۰ خدمت غیرحضوری در پورتال شرکت
 پیاده ســازی دریاچه داده و راه اندازی گذرگاه ســرویس ESB در 

راستای یکپارچگی نرم افزارها و مدیریت کالن داده
 انجام پروژه های بهبود از جمله بهبود مدیریت فرآیندهای کســب 
و کار، طرح ریزی نظام مدیریت دارایی های فیزیکی _ اســتقرار نظام 

استعدادیابی و توانمندسازی نیروی انسانی
در پایان مراســم لوح تقدیر و تندیس این جشنواره توسط استاندار 
به عبدالوحید مهدوی نیا مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب 

کرمان،اهداء گردید

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان در جشنواره شهید رجایی 1۴۰۰
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بهقلم:کریستینمککورمیک
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

طراحی تبلیغات یکی از راهکارهای جذاب برای جلب نظر 
مخاطب هدف و دس��تیابی به اهداف کس��ب و کارهاست. در 
این میان اس��تفاده از ایده های مناس��ب برای افزایش بازدید 
محتوای تبلیغاتی تفاوت میان کمپین های موفق و شکس��ت 
خ��ورده را ایجاد می کن��د. برخی از برندها به ط��ور مداوم از 
ایده های تازه و خالقانه برای جلب نظر مخاطب شان استفاده 
می کنند. اگر شما هم در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف 
ب��ه طور حرفه ای و متفاوت از رقبای تان هس��تید، به احتمال 
زیاد تکنیک های کاربردی روانشناس��ی کمک زیادی به شما 

خواهد کرد. 
ه��دف اصلی در ای��ن مقاله بررس��ی برخ��ی از مهم ترین 
تکنیک های روانشناس��ی ب��رای افزایش جذابی��ت محتوای 
تبلیغات��ی برندهاس��ت. در ادام��ه این تکنیک ه��ا را در قالب 

دسته بندی های دقیق مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
اثرپراتفال

اثر پرات فال یکی از تکنیک های کاربردی در روانشناس��ی 
محس��وب می شود. براس��اس این تکنیک انسان ها در صورت 
مش��اهده ش��خصی که دچار اش��تباه ش��ده اس��ت، ارتباط 
نزدیک تری با وی برقرار می کنند. این امر در دنیای تبلیغات بر 
روی پرهیز از نمایش جلوه ای بی عیب و نقص از برندها تاکید 
دارد. بنابراین اگر برند شما احساس خوبی در میان مشتریان 
ایجاد کرده و به آنها نش��ان دهد که عاری از ایراد نیس��تید، 
به طور قابل مالحظ��ه ای توانایی جلب نظر مخاطب هدف را 
خواهد داش��ت. برخی از راهکارهای مناسب برای استفاده از 

این تکنیک در عرصه تبلیغات به شرح ذیل است.
درسهاییازاشتباهاتتانرابیانکنید

همه مرم دوس��ت دارند از اشتباهات دیگران درس بگیرند. 
این امر بسیار کاربردی تر از بیان اشتباهات خودشان است. اگر 
شما در دنیای تبلیغات به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان هستید، یکی از ساده ترین کارهای ممکن استفاده از 
تجربه های ناموفق گذش��ته تان و بیان درس هایی کاربردی از 
دل آنهاس��ت. شاید این امر برای شما اندکی سخت باشد، اما 
مخاطب هدف تان را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد.

وقتی یک برند شجاعت الزم برای بیان اشتباهاتش و درس 
گرفت��ن از آنها را دارد، بس��یاری از مردم به آن جلب خواهند 
شد. این امر در بلندمدت محبوبیت برندتان در میان مشتریان 
را افزای��ش خواهد داد. نکته مهم اینکه ش��ما باید درس های 
کاربردی و اساسی درباره اشتباهات تان را بیان کنید. همچنین 
ه��ر اش��تباهی را نباید بیان کرد. اگر ش��ما ش��مار باالیی از 
اشتباهات تان را با مشتریان به اشتراک بگذارید، دیگر برندی 
محبوب نخواهید بود. به هر حال کمتر کسی در دنیا به برندی 

که به طور مداوم اشتباه می کند، اعتماد خواهد کرد. 
عذرخواهیپسازاشتباهات

هیچ برندی در دنیا بی اشتباه نیست. مشتریان خیلی راحت 
اشتباهات برندها را متوجه می شوند. بنابراین اگر شما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، باید به طور 
قابل مالحظه ای نسبت به پذیرش اشتباهات تان اقدام نمایید. 
البته این امر به تنهایی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کافی نیست، بلکه ش��ما باید پس از قبول اشتباهات تان یک 
عذرخواهی را هم چاش��نی کار کنید. این امر مشتریان را به 
طور قابل مالحظه ای نسبت به برند شما خوشبین خواهد کرد. 
برخی از برندها پس از یک اشتباه در زمینه کسب و کار به 
طور مداوم در تالش برای توجیه کردن آن هستند. شاید این 
امر یک راهکار کوتاه مدت برای فرار از مس��ئولیت اشتباهات 
باشد، اما در نهایت مشتریان همه چیز را متوجه خواهند شد. 
نتیجه این امر کاهش اعتبار و شهرت شما در بازار خواهد بود. 
عذرخواهی از مش��تریان پس از هر اش��تباه ن��ه تنها یک 
تکنیک عالی برای حفظ مش��تری محسوب می شود، بلکه از 
نظر تبلیغاتی نیز جذابیت زیادی دارد. شما با طراحی تبلیغاتی 
برای عذرخواهی از مشتریان به ساده ترین شکل ممکن امکان 
تاثیرگذاری بر روی آنها را خواهید داشت. این امر در بلندمدت 

شما را بدل به برندی مطمئن برای مشتریان خواهد کرد. 
اثرناولتی

تکنیک دومی که قصد بررسی اش در این مقاله را داریم، اثر 
ناولتی است. این اثر بر روی نتیجه یک تغییر هرچند اندک بر 
روی تفاوت رفتار افراد تاکید دارد. بر این اس��اس اگر شما در 
یک رستوران همیشه از ظرف هایی مشابه برای ارائه سفارشات 
مش��تریان اس��تفاده می کنید، با تغییر ظاهری ظروف، بدون 
اینکه تغییری در کیفیت غذا صورت دهید، امکان جلب نظر 
مساعد مش��تریان تان را خواهید داشت. این امر نتیجه بزرگ 
تغییرات کوچک را نش��ان می دهد. اکنون باید به ش��یوه های 

استفاده از این تکنیک در حوزه تبلیغات پرداخت. 
بهروزرسانیتبلیغاتقدیمی

ش��ما الزم نیس��ت همیش��ه تبلیغات ت��ازه و جذابی برای 
مشتریان خلق کنید. گاهی اوقات بازآفرینی تبلیغات قدیمی 
ی��ک ایده مناس��ب و کاربردی خواه��د بود. ای��ن امر امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن را 
به همراه دارد. اگر شما هم در این میان به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان هستید و کلی هم محتوای تبلیغاتی 
قدیمی دارید، فقط باید آنها را با اندکی به روز رسانی و ظاهری 

جدید پیش روی مشتریان قرار دهید. 
امروزه کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف ش��ان از تکنیک های بس��یار زیادی سود می برند. این 
امر ش��امل طراحی ویدئوهای تبلیغاتی کوتاه، اس��تفاده از 
انواع بیلبوردها و همچنین نگارش محتوای وبالگی اس��ت. 
در ه��ر کدام از این موارد ش��ما به س��ادگی هرچه تمام تر 
ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف ت��ان را دارید. 
نکت��ه مهم در این بین ت��الش برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاط��ب بدون اعمال تغییرات اساس��ی و پرهزینه اس��ت. 

اینطوری ش��ما صرفه جویی قابل مالحظه ای در هزینه های 
تبلیغاتی تان صورت خواهید داد. 

A/Bتوجهبهآزمون
اج��رای آزمون A/B برای بس��یاری از برنده��ا امر مهمی 
محسوب می شود. شما برای اینکه چنین آزمونی را به بهترین 
شکل ممکن اجرا کنید، باید تغییراتی محسوس برای کاربران 
در محتوای تان ایجاد کرده و س��پس واکن��ش آنها را ارزیابی 
نمایی��د. بدون تردید این امر س��ختی های خ��اص خودش را 
دارد. ب��ا ای��ن حال اگر به طور قاب��ل مالحظه ای مخاطب تان 
را بشناس��ید، اس��تفاده از ایده های تازه نوعی به روز رس��انی 
کم هزینه و بی ضرر محتوا خواهد بود. به این ترتیب ش��ما در 
فرآیند اجرای آزمون مورد نظر در عمل امکان تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب تان را هم پیدا خواهید کرد. 
آزمون A/B اغلب اوقات از سوی برندها با سختی های بسیار 
زیادی انجام می ش��ود. نکته مهم اینکه شما به سادگی هرچه 
تمام تر امکان پیشبرد این آزمون و تاثیرگذاری مناسب بر روی 
مخاطب تان را خواهید داش��ت. تنها امر اساسی در این میان 
توجه به تغییر محتوا با اس��تفاده از ایده های مناس��ب و مورد 
پسند کاربران است. اینطوری از تکنیک روانشناسی اثر ناولتی 

هم به خوبی استفاده کرده اید. 

اثرجلوهاولیه
تکنیک روانشناس��ی اثر اولیه بر روی تاثیر برخورد نخست 
و تعامل اولیه ای که شما با یک فرد دارید اشاره دارد. این امر 
تاثیر در دنیای کسب و کار و به طور خاص در مورد تبلیغات 
شامل هرگونه آش��نایی قبلی مشتریان با شماست. به عنوان 
مثال، اگر مشتریان قبل از اینکه با شما تعامل نزدیکی داشته 
باشند، یک یا چند محتوای وبالگی تان را به طور گذرا خوانده 
باشند، به احتمال زیاد محتوای تبلیغاتی تان بیش از سایر رقبا 
برای آنها ج��ذاب خواهد بود. این امر به خوبی اثر جلوه اولیه 

را نشان می دهد.
امروزه تعامل بس��یاری از برندها با مشتریان در مورد جلوه 
اولیه به طور غیرمس��تقیم صورت می گیرد. بنابراین شما باید 
هر نوع محتوای تبلیغاتی که تولید می کنید، با نیم نگاهی به 
تکنیک جلوه اولیه ویرایش نمایید. اینطوری بسیاری از کاربران 
به طور غیرارادی و غیرمستقیم محتوای شما را ارزیابی کرده 
و در تالش ه��ای بعدی برای تاثیرگذاری بر روی آنها موفقیت 
بسیار بیشتری کسب خواهید کرد. برخی از مهم ترین ایده ها 

برای اجرای این تکنیک در حوزه تبلیغات به شرح زیر است.
استفادهازجمالتاحساسیپیشازبیاندرخواست

اصلی
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باید به طور 
قابل مالحظه ای در تالش برای تاثیرگذاری براساس جمالت 
احساسی بر روی آنها باشید. این امر شامل توجه به دغدغه ها 
و نیازه��ای اساس��ی مش��تریان پیش از معرف��ی محصول یا 
درخواست خرید از آنهاست. هرچه توانایی شما برای استفاده 
از جمالت صمیمانه بیشتر باشد، مخاطب هدف انگیزه باالتری 
برای توجه به شما در مواجهه های بعدی خواهد داشت. این امر 
برخورد اولیه بسیار عالی از سوی برند شما ایجاد خواهد کرد. 

انتظارمخاطبازمحتوایتانرامشخصکنید
مخاطب هدف باید انتظارات مش��خصی از محتوای ش��ما 
داشته باشد، در غیر این صورت هر کاری هم که انجام دهید، 
باز هم از نظر آنها کم و ناکافی خواهد بود. بسیاری از برندها به 
دلیل عدم مشخص ساختن انتظارات مشتریان از محتوای شان 
به طور مداوم با توجه اندک و همچنین بی تفاوتی مش��تریان 
مواجه می شوند. اگر شما در همان برخورد اولیه سطح انتظارات 
مشتریان را به طور دقیق مشخص سازید، دیگر مشکلی از نظر 
سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
این امر شما را به طور قابل مالحظه ای نسبت به تعامل بهینه با 

مشتریان در تالش های بعدی مطمئن خواهد ساخت. 
تکنیکاثرتمرکز

تکنیک روانشناسی اثر تمرکز به طور ساده بیان می دارد 
که انسان ها به هنگام تصمیم گیری از اطالعات و نکاتی که 
در حافظه کاری ش��ان ثبت شده باش��د، استفاده می کنند. 
ش��اید ف��ردی دارای اطالعات زی��اد در حافظه بلندمدتش 
باش��د، اما در صورت مواجهه با ش��رایطی که تصمیم گیری 
سریع را ایجاب می کند، براساس آنچه اخیرا مطالعه کرده و 
اطالعات تازه ای که در دسترس دارد، تصمیم گیری خواهد 
ک��رد. این امر اهمیت ماندگاری برندها در ذهن مش��تریان 
را نش��ان می دهد. همچنین شما باید به طور مداوم نزدیک 
به مش��تریان باش��ید. در غی��ر این صورت شانس��ی برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان نخواهید داش��ت. 
اگر مایل به اس��تفاده از این تکنی��ک در طراحی محتوای 
تبلیغاتی هستید، ایده های ذیل به شما کمک خواهد کرد. 

CTAقراردادناطالعاتکاربردیپشاز
هر محتوای تبلیغاتی در نهایت یک CTA یا همان دعوت 
به عم��ل را در خودش دارد. این بخش مخاطب را به بهترین 
شکل ممکن تبدیل به مش��تری برند خواهد کرد. البته همه 
کس��ب و کارها توانایی طراحی بخش CTA به طور جذاب 
و کارب��ردی را ندارند. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید در 
تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با ارائه اطالعات 

درست قبل از بیان درخواست اصلی تان باشید. 
وقت��ی مخاطب ه��دف ش��ما اطالع��ات مفی��دی درباره 
پیش��نهادتان داشته باشد به هنگام تصمیم گیری اول از همه 
یاد اطالع��ات موردنظر خواهد افتاد. ب��ه این ترتیب پذیرش 
درخواست ش��ما و خرید از برندتان امری اجتناب ناپذیر برای 
وی محسوب خواهد شد. بسیاری از برندها در عمل با همین 
تکنیک اقدام به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می کنند. 

پیشنهاداصلیتانرابرجستهکنید
وقتی ش��ما می خواهید ماندگاری باالیی در ذهن مشتریان 
داش��ته باش��ید، باید پیش��نهاد اصلی برندتان را به طور قابل 
مالحظه ای بزرگ و برجس��ته نمایید. این امر شاید در تالش 
اول خرید مش��تریان را به همراه نداش��ته باشد، اما دست کم 
پیش��نهادتان برای مدتی در ذهن آنها باق��ی خواهد ماند. به 
ای��ن ترتیب توانایی تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف 
را خواهید داش��ت.  وقتی پیش��نهاد شما اولین نکته ای باشد 
که به چشم مش��تریان می آید، برای مدت زمانی طوالنی آن 
را به خاطر خواهند داش��ت. البت��ه این امر باید پس از اندکی 
آشنایی مشتریان با برند شما صورت گیرد، در غیر این صورت 
مشتریان به سرعت پیشنهاد شما را فراموش خواهند کرد. به 
این ترتیب ش��ما شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان پیدا نخواهید کرد. 
تکنیک»اماشماآزادهستید«

بعض��ی از برندها طوری بر روی مخاطب ش��ان فش��ار وارد 
می کنن��د که در نهای��ت همه چیز به هم ریخته می ش��ود و 
مش��تریان حتی از آنها متنفر هم خواهند ش��د. تکنیک »اما 
شما آزاد هستید« یکی از راهکارهای مناسب برای تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان بدون اعمال فشارهای بیش از اندازه بر روی 
آنهاست. بر این اساس شما در نهایت پس از بیان پیشنهادتان 
برای مش��تریان بر روی آزادی آنها برای خرید یا حتی صرف 
نظ��ر از آن به طور کامل تاکید می کنید. این امر تاثیرگذاری 
بیش��تری بر روی مشتریان خواهد داش��ت و به احتمال زیاد 
موجب تمایل باالتر آنها برای خرید می شود. به این ترتیب شما 
بدون دردسر اضافی امکان افزایش فروش برندتان را خواهید 
داش��ت. در ادام��ه برخی از ایده های جذاب ب��رای اعمال این 

تکنیک در عرصه تبلیغات را مرور خواهیم کرد. 
استفادهازجمالتمستقیم

ش��ما باید به طور مستقیم به مش��تریان تان سیگنال هایی 
مبنی بر آزادی ش��ان برای خرید یا همکاری با ش��ما منتقل 
کنید، در غیر این صورت ش��اید مش��تریان فش��ار زیادی را 
روی خودش��ان احس��اس کنند. این امر تاثیر به شدت منفی 
بر روی وضعیت کس��ب و کار شما خواهد داشت. بنابراین به 
جای اینکه به طور مداوم در تالش برای بیان منظور اصلی تان 
به شیوه های متفاوت باشید، به طور مستقیم و بدون حاشیه 
رفتن آزادی مش��تریان در هم��کاری با برندتان را بیان کنید. 
این امر تاثیرگذاری به شدت باالیی بر روی مخاطب هدف تان 

خواهد داشت. 
استفادهازجمالتآشنا

اغل��ب مردم وقت��ی قصد خرید یک محص��ول یا همکاری 
با برندی را ندارند، از جمله های آش��نا و به نس��بت کلیشه ای 
استفاده می کنند. اگر شما به دنبال این هستید که آزادی عمل 
مشتریان را به آنها نشان دهید، باید به ساده ترین شکل ممکن 
از چنین جمالتی استفاده نمایید. برخی از نمونه های مناسب 

در این رابطه به این ترتیب است:
• در نهایت این شما هستید که تصمیم می گیرید

• شما نیازهای خودتان را بهتر از هر کس دیگری می دانید
• همه چیز در نهایت به شما بستگی دارد

• نظر شما مهم ترین بخش در فرآیند خرید است
اثرروانشناختی

اثر روانش��ناختی یکی از تکنیک های کاربردی و مشهور در 
دنیای روانشناسی محسوب می شود. بر این اساس شما هرچه 
ساده تر اطالعات یا درخواست اصلی تان را پیش روی مخاطب 
هدف قرار دهید، احتمال پاسخ مثبت وی بیشتر می شود. بر 
این اساس شما باید به طور قابل مالحظه ای نسبت به استفاده 
از راهکاره��ای پیچی��ده برای تعامل با مش��تریان صرف نظر 
کنید. فقط در این صورت شانس��ی برای تعامل با مش��تریان 
و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید داشت. در ادامه 
برخی از راهکارهای خالقانه برای اجرای این تکنیک را بررسی 

خواهیم کرد. 
محتوایسادهوآسانطراحیکنید

طراحی محت��وای تبلیغاتی باید به ط��ور قابل مالحظه ای 
ساده و تاثیرگذار باشد. بس��یاری از افراد برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به طور مداوم محتوای پیچیده و طوالنی 
پیش روی مخاطب هدف قرار می دهند. این امر نه تنها تاثیری 
ب��ر روی مخاطب هدف به همراه ندارد، بلکه بیش��تر موجب 
ناامیدی اش از محتوای مورد نظر می ش��ود. بنابراین شما باید 
به طور قابل مالحظه ای در ت��الش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف براس��اس محتوای ساده و قابل فهم باشید. در 
غیر این صورت کمتر کسی به محتوای شما جلب خواهد شد.

استفادهازلحنمحاورهای
اغلب اوقات محتوای تبلیغاتی که لحن س��اده و محاوره ای 
دارند، تاثیرگذاری بس��یار بیش��تری ب��ر روی مخاطب هدف 
خواهند داشت. این امر باید همیشه مدنظر طراح های محتوای 
تبلیغاتی قرار گیرد. هرچه لحن شما ساده و تاثیرگذارتر باشد، 
توانایی باالتری برای جلب نظر مخاطب هدف خواهید داشت. 
برعکس، در صورت اس��تفاده از لحن های رس��می و بس��یار 

پیچیده محتوای تان کمتر کسی را تحت تاثیر قرار می دهد.
wordstream.com:منبع

طراحی تبلیغات با تکنیک های کاربردی روانشناسی
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بهقلم:کارلگرس / نویسنده حوزه شبکه های اجتماعی
مترجم: امیر آل علی

امروزه فعالیت در شبکه های اجتماعی به مهم ترین اقدام بازاریابی تبدیل شده است. با این حال اگر در این رابطه به ابزارهای 
موجود توجه نداشته باشید، بدون شک زمان و هزینه زیادی را از دست خواهید داد. درواقع معضل بسیاری از برندها خصوصا 
آنهایی که تازه کار محسوب می شوند این است که هزینه های زیادی را صرف ادمین های اینستاگرام می کنند. این امر در حالی 
است که آنها باید بودجه خود را برای تولید محتوای حرفه ای نگه دارند و تا حد امکان، هزینه های خود را کاهش دهند، در 
غیر این صورت در مدت زمانی کوتاه، با بدهی هایی مواجه می شوند که امکان انجام اقدامات موردنیاز جهت پیشرفت و رشد 
کار را خواهد گرفت. درواقع هر فردی در شرکت اگر از بهترین ابزارهای مدیریت صفحات در اینستاگرام آگاهی داشته باشد، 
می تواند به خوبی حتی بهتر از بس��یاری از ادمین ها اقدام نماید. این امر در حالی اس��ت که برخالف تصور، نیاز به اختصاص 
زمان زیادی نیز وجود ندارد. درواقع وجود تکنولوژی به این خاطر است که افراد زمان به مراتب کمتری را به کارهای مختلف 
اختصاص   دهند. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اینستاگرام در حال حاضر مهم ترین شبکه اجتماعی 
جهان محسوب می شود. به همین خاطر اکثر برندها و افراد مشهور، در این شبکه فعالیت دارند. تحت این شرایط عدم توجه 
ش��ما، به معنای از دس��ت رفتن یک موقعیت طالیی خواهد بود. ش��یوع جهانی ویروس کرونا نیز باعث شده است تا میزان 
استفاده افراد از اینترنت، رشدی فوق العاده را پیدا کند که در این زمینه سهم شبکه های اجتماعی، بیشتر از سایر گزینه ها 

است. در ادامه 10 ابزاری را بررسی خواهیم که در مدیریت هرچه بهتر صفحات شما در اینستاگرام، تاثیر بسزایی را دارد. 
Hootsuite-1

بدون شک این امر که بخواهید در زمان های تعیین شده پست خود را ارسال کنید، اقدامی سخت خواهد بود. درواقع ممکن 
است شدیدا درگیر کاری دیگر باشید. در این راستا برنامه فوق امکان زمان بندی ارسال محتواها را برای شما مهیا می سازد. در 
کنار این مسئله، شما با انواع آمارها و توصیه های کاربردی برای بهبود وضعیت صفحه خود مواجه خواهید شد. مدیریت پیام ها 
و امکان ارسال پیام های پیشفرض به صورت خودکار، از دیگر مزیت های این برنامه کاربردی محسوب می شود. این برنامه تنها 
برای اینستاگرام کاربرد داشته و می توانید همزمان چندین صفحه در شبکه های اجتماعی مختلف را مدیریت نمایید. این امر 

باعث می شود تا نیاز به خروج های پی در پی از شبکه های اجتماعی وجود نداشته باشد. 
SocialCaptain-2

یکی از مهم ترین اقدامات در زمینه افزایش تعداد دنبال کنندگان این است که مخاطبان صفحاتی را که مشابه شما هستند 
در اصطالح جامعه هدف شما آنها را دنبال می کند، مورد توجه قرار دهید. این امر می تواند با دنبال کردن آنها، الیک کردن 
پست های اخیرشان و ارسال پیام به دایرکت صورت گیرد. بدون شک چنین اقدامی بیش از حد زمانبر خواهد بود. تحت این 
شرایط برنامه فوق تمامی این امکانات را با سرعتی فوق العاده انجام می دهد. نکته جالب دیگر این است که شما نیز می توانید 
کامنت هایی با پیام های دلخواه خود بگذارید. با این حال فراموش نکنید که برای هر روز، محدودیت هایی را تعیین نمایید تا 

با بالک و مسدودسازی فعالیت ها مواجه نشوید. 
Agorapulse-3

این برنامه درست به مانند دستیار شما عمل می کند و تمامی برنامه ریزی ها را می توان از طریق آن انجام داد. برای مثال 
اگر می خواهید که برای مخاطبان جدید صفحه، ایمیلی را ارسال کنید و یا هر هفته یک پیام به دایرکت آنها ارسال شود، 
می توانید از این برنامه استفاده کنید. همچنین این برنامه شما را نسبت به جدیدترین ترندها آگاه می کند و می توانید از آن 
برای بررسی اقدامات انجام شده از سوی سایر برندهای رقیب نیز استفاده کنید. به صورت کلی برای مدیریت مخاطبان، این 

برنامه دارای امکانات متنوع و بسیار خوبی است. 
Crowdfire-4

اگر در زمینه تولید محتوا با مشکالتی مواجه هستید و کیفیت کار خوبی ندارید. این برنامه به خوبی نیاز شما را برطرف 
خواهد کرد. همچنین می توانید از این برنامه برای مشاهده افرادی که شما را دیگر دنبال نمی کنند هم استفاده کنید. 

Tailwind-5
اگر بدانید که برندهای مطرحی نظیر eBay برای مدیریت صفحه خود در اینستاگرام از این برنامه استفاده می کنند، خود 
دلیل کافی خواهد بود که آن را انتخاب کنید. درواقع این برنامه درست به مانند یک ادمین اینستاگرام رفتار می کند و هوش 
مصنوعی آن، به شما توصیه های الزم را خواهد داد. امکان مدیریت زمان ارسال پست و استوری در کنار پیدا کردن بهترین 

هشتگ ها، از دیگر امکانات آن محسوب می شود. 
Hashtracking-6

یکی از راهکارهای رش��د سریع در اینستاگرام این است که از هشتگ های مناسب استفاده کنید. با این حال آیا محبوب 
بودن یک هشتگ به معنای موفقیت آمیز بودن آن برای شما خواهد بود؟ در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که جامعه هدف شما ممکن است محدودتر از آن باشد که یک هشتگ جهانی، کاربرد الزم را پیدا کند. به 
همین خاطر در این برنامه می توانید بهترین هشتگ ها را براساس منطقه فعالیت خود پیدا کنید. همچنین وضعیت برندهای 
دیگری که از این هشتگ ها استفاده می کنند نیز به صورت آماری نمایش داده می شود. به صورت کلی کامل ترین آمارها در 

رابطه با هشتگ را می توان از این برنامه به دست آورد. 
Minter-7

این برنامه در زمینه تحلیل رقبا بسیار عالی عمل می کند و شما را نسبت به نقاط ضعف و قدرت آنها، آگاه می سازد. با این حال 
این موضوع تنها امکان برنامه فوق نبوده و می توان از آن برای اقدامات دیگر نظیر ارسال زمان بندی شده محتواها نیز استفاده کرد. 

Keyhole-8
همکاری با اینفلوئنسرها یکی از اقدامات بسیار مهم در زمینه رشد صفحه محسوب می شود. درواقع این افراد در مرکز توجه 
مخاطبان قرار دارند که همکاری با آنها باعث می شود تا رشدی چندین برابری را داشته باشید. با این حال چگونه می توان 
تشخیص داد که از بین گزینه های متنوع موجود، بهترین مورد کدام است؟ در این زمینه برنامه فوق به صورت حرفه ای اقدام 
به تحلیل اینفلوئنسرها در حوزه های مختلف می کند. برای مثال می توانید مشاهده کنید که رشد طبیعی این صفحات به چه 
صورت است و از چه هشتگ هایی استفاده می کنند. همچنین این امر که پست های آنها توسط چه صفحات دیگری بازنشر 
می شود نیز از دیگر نکات مهم است. در کنار تمامی این آمارها، شما می توانید اینفلوئنسرها را با یکدیگر مقایسه هم نمایید. 

ShortStack-9
برای این امر که صفحه ش��ما رش��د خوبی را داشته باشد بسیار مهم است که کمپین های متنوعی را اجرا نمایید. درواقع 
ش��بکه های اجتماعی ماهیتی سرگرم کننده دارند و به همین خاطر ضروری است تا همسو با این وضعیت پیش بروید. این 
برنامه شما را نسبت به جدیدترین کمپین ها و مسابقات آگاه می سازد که بدون شک راهنمای عمل بسیار خوبی خواهد بود. 

Canva-10
جذابیت بصری محتواها خصوصا استوری ها امری بسیار مهم بوده و می توان تاثیر اقدام شما را چندین برابر نماید. دلیل 
توجه بیشتر به بخش استوری به این خاطر است که در حال حاضر بیشترین استفاده از این قابلیت می شود. همچنین سرعت 
مشاهده آن نیز بسیار باال است. در این رابطه حتی اگر هیچ گونه دانشی در زمینه گرافیک ندارید، این برنامه با تنوع بیش از 
۵0 هزار قالب آماده و متنوع، تمامی نیاز شما را به بهترین شکل برطرف خواهد کرد. همین موضوع باعث شده است تا در دو 
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