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دولتهاچگونهعوارضاقتصادیپاندمیکرونارامهارمیکنند؟

 4 مجرای
اثرگذاری کرونا

فرصت امروز: بحران کرونا بیش از هر چیز آزمونی برای محک دولت هاست و همه گیری کووید۱۹- بر اهمیت لزوم 
تاب   آوری نهاد دولت افزوده است. در کمتر از دو سالی که از شیوع کرونا می گذرد، برخی از دولت ها این بحران را به 
خوبی مدیریت کردند، در حالی که برخی دیگر برای مهار آن همچنان در تالش هس��تند. دولت ها باید به وقایع ۱۸ 
ماه گذش��ته به عنوان تجربه ای ارزنده برای تقویت تاب آوری خود توجه کنند. بدون ش��ک پاندمی کرونا، بنگاه های 
بخش خصوصی را نیز درگیر کرده که در این میان، بسیاری از بنگاه ها توانایی سازگاری با محیط جدید را به خوبی...
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عضوهیأترئیسهکمیسیونصنایعومعادنمجلسضمناشارهبهاینکهدرکوتاهمدتامکانواردات
خودروقابلتصورنیست،نقشتحریمهادرکاهشآمارهایصادراتقطعاتخودرورابررسیکرد.

بهگزارشسـروش،بهزادرحیمیبااشـارهبهاینکهبعدازرأیمجلـسبهاصالحیهواردات
خودرو،طرحبرایاعالمنظربهشوراینگهبانمیرود،اظهارداشت:درصورتتاییدشورا...

درکوتاهمدتامکانوارداتخودروقابلتصورنیست

 نقش تحریم ها در کاهش آمارهای صادرات قطعات خودرو چیست؟

نگـــاه
ازاحتمالهایکوچک
تافاجعههایبزرگ
چرادولتها

درسنمیگیرند؟
کمتر از س��ه دهه پیش در 
س��ال ۱۹۹۳ میالدی بود که 
نشریه »اکونومیست« از مردم 
جهان خواس��ت تا حواس شان 
به آسمان ها باش��د. آن زمان، 
دانش بش��ر در این زمینه که 
روزی شهاب س��نگی به زمین 
برخ��ورد خواهد کرد، بس��یار 
اندک ب��ود. اما ح��اال همه ما 
می دانیم  زمی��ن  سرنش��ینان 
که ی��ک شهاب س��نگ بزرگ 
می تواند به هم��ان اندازه یک 
آتشفش��ان ب��زرگ ی��ا جنگ 
باشد  هس��ته ای، وحش��تناک 
و به ص��ورت هم زمان محیط 
زیس��ت را نابود کن��د و باعث 
بلندمدت  اقلیم��ی  تغیی��رات 
شهاب س��نگ  ی��ک  ش��ود. 
و  غ��ذا  انباره��ای  می توان��د 
س��یلوهای گندم یک کشور را 
نابود کند و در نتیجه منجر به 
قحطی و مرگ و میر شود. در 
آن سال ها چنین چیزی خیلی 
بعید به نظر می رس��ید و حتی 
در بدتری��ن کابوس های آدمی 
نیز جایی نداشت و تنها در دل 
سینما و ادبیات و در قالب ژانر 
علمی-تخیل��ی می گنجید، اما 
حاال با شیوع کرونا در سراسر 
پهنه زمین همه می دانیم که هر 

چی��زی در این دنیای 
2کنونی ممکن است...

۱5 صفر ۱44۳ - س�ال هفتم
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فرص��ت امروز: فع��االن بخش خصوصی در بیست وشش��مین 
نشس��ت هیأت نمایندگان اتاق بازرگان��ی تهران به موانع فعالیت 
استارت آپ ها، فرصت های پیوستن به سازمان همکاری شانگهای، 
سهم ۲0 برابری دهک های باال از یارانه بنزین و مشکالت بنگاه های 
خصوصی در مواجهه با س��ازمان استاندارد پرداختند و در حضور 
غالمرضا شریعتی، رئیس س��ازمان ملی استاندارد از سختی های 
بوروکراتی��ک فرآیند اخ��ذ مجوزهای اس��تاندارد در فعالیت های 

اقتصادی از جمله واردات و صادرات سخن گفتند.
بیس��ت و شش��مین نشس��ت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی تهران روز گذش��ته )سه ش��نبه ۳0 
ش��هریورماه( به صورت حضوری و آنالین و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار ش��د. در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی 
میزبان غالمرضا ش��ریعتی، رئیس سازمان ملی استاندارد بودند تا 
مش��کالت فعاالن اقتصادی در این حوزه را بررسی کنند. در این 
نشس��ت همچنین به شاخص های کالن اقتصاد کشور، مشکالت 
اخیر ایجادشده برای فعالیت استارت آپ ها و ضرورت بهره برداری 
از پیمان های بین المللی نظیر فرصت حضور در سازمان همکاری 
ش��انگهای اشاره شد و بر لزوم پیوستن به FATF نیز تاکید شد. 
همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران با هشدار نسبت به تداوم روند 
فزاینده نقدینگی خواس��تار کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم 
ش��د و گفت که در شرایط کنونی اولویت دولت باید روی کنترل 
ت��ورم قرار گیرد. ضرورت س��اماندهی یارانه و حذف ارز ترجیحی 
نیز از دیگر موضوعات مطرح ش��ده از سوی مسعود خوانساری در 

این نشست بود.
در ابت��دای این نشس��ت، محمدحس��ن دی��ده ور، عضو هیأت 
 FATF نماین��دگان اتاق تهران بر ضرورت پیوس��تن ای��ران به
تاکید کرد و عدم عضویت در این سازوکار بین المللی را موجب از 
دست رفتن فرصت های تجاری دانست. او با بیان اینکه بسیاری از 
کشورها از جمله شرکای اصلی تجاری ایران، ادامه روابط اقتصادی 
خود با کش��ور را منوط به پیوس��تن ب��ه FATF کرده اند، گفت: 
»در صورت عدم تصویب FATF با قاطعیت می توان گفت حتی 

به رغم احیای احتمالی برجام و رفع تحریم ها در آینده ای نزدیک، 
انتقال پول های بلوکه شده ایران در سایر کشورها به داخل کشور 

غیرممکن است.«
دیده ور با اش��اره به اینکه »ماندگاری ایران در فهرس��ت سیاه 
FATF تبعاتی از جمله عدم امکان استفاده از وام های بین المللی 
و عدم دسترسی ایران به منابع حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی 
به همراه خواهد داشت«، افزود: »بنگاه های کوچک و متوسط ایران 
در دوره تحریم ها، کمک حال اقتصاد کش��ور بوده اند و ارز حاصل 
از صادرات این بخش، جان دوباره به اقتصاد کش��ور بخشید. حال 
با عدم پیوستن به FATF دسترسی این شرکت ها به منابع مالی 
خود و انتقال وجوه به داخل کش��ور با مشکالت عدیده ای مواجه 
ش��ده، از ای��ن رو الحاق ایران به این س��ازوکار مالی، مایه حیاتی 

گرانقدر برای بنگاه های کوچک و متوسط خواهد بود.«
فرزی��ن فردیس، رئیس کمیس��یون اقتصاد ن��وآوری و تحول 
دیجیتال اتاق تهران نیز به عنوان دومین سخنران پیش از دستور، 
از اعمال برخی س��خت گیری ها و فشارها از س��وی سازمان های 
دولتی بر اکوسیستم نوآوری انتقاد کرد و وضعیت فعلی را مشابه 
حکایتی از قاآنی خواند و گفت: »س��وداگری بار آبگینه )شیشه( 
داشت. یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت و بر آن بار آبگینه 
چوب دست خویش محکم فرو کوفت و گفت ای رفیق چه در بار 
داری؟ گفت اگر چوب دیگر زنی هیچ. اکنون هم اگر چوب و ترکه 

دیگری بر کسب وکارهای استارت آپی وارد شود، هیچ نمی ماند.«
فردیس ادامه داد: »ترکیه در همسایگی ایران در حالی طی سه 
ماه اخیر رش��د اقتصادی ۲۱ درصدی را تجربه کرد که در ایران و 
در ای��ن مدت، بیمه مرکزی با صدور و ابالغ بخش��نامه ای عجیب 
و نامتعارف، اس��تارت آپ های فعال در صنع��ت بیمه را با چالش 
مواجه کرده  اس��ت. در شرایطی که امارات متحده عربی طی پنج 
سال گذش��ته از یک بیابان بی حاصل، مجموعه ای خیره کننده و 
درخور به نام »اکسپو« ساخته است، در همین حال، شهرداری و 
س��ازمان های وابسته با اعمال مقررات بی حاصل، چوب الی چرخ 
کسب و کار استارت آپ های مرتبط با حوزه های شهری گذاشتند.«

او با هش��دار نس��بت به اینکه »پیکر اکوسیس��تم ن��وآوری و 
استارت آپ های کشور در صورت ادامه ضربات وارده به طور کامل 
از هم خواهد پاش��ید«، گفت: »کارآفرینان و جوانان صاحب فن و 
ایده در این حوزه را نباید س��رخورده کرد و از کش��ور فراری داد. 
درخواس��ت ما از مدیران و مسئوالن دولتی این است که ضرورت 
حمایت از این اکوسیس��تم را درک کنند و با عدول از تصمیمات 

اشتباه، مانع فروپاشی استارت آپ ها شوند.«
عب��اس آرگ��ون، نایب رئیس کمیس��یون ب��ازار پول و 
س��رمایه اتاق تهران نی��ز به تحلی��ل پیامدهای تصویب 
قانون مالیات عایدی بر سرمایه پرداخت و گفت: »کلیات 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در پنجم خردادماه توسط 
مجلس تصویب ش��ده و در حال حاض��ر جزییات آن در 
حال بررس��ی در کمیسیون اقتصادی اس��ت. مالیات بر 
عایدی س��رمایه به افزایش منابع عمومی کمک  می کند. 
این نوع مالیات در کش��ورهایی با نظام مالیاتی پیشرفته، 
بیشتر کارکرد تنظیم گری دارد و با تضعیف فعالیت های 
غیرمولد و کاهش انگیزه های سوداگرانه نقش موثری در 

تنظیم بازارها و بازتوزیع درآمد و ثروت دارد.«
آرگون سپس به دارایی های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه 
در این طرح اش��اره کرد و افزود: »امالک با انواع کاربری و کاربرد 
و حق واگذاری محل، مسکوک طال، شمش طال، طالی آب شده، 
زیورآالت از جنس طال و پالتین و جواهرآالت، انواع ارز خارجی و 
انواع وسیله نقلیه موتوری زمینی از جمله دارایی های مشمول این 
طرح هستند. طبق این قانون، در صورتی که فرد از خرید و فروش 
طال، ارز، مسکن و خودرو سود کند باید بخشی از آن را به عنوان 
مالیات پرداخت کند. نرخ های مالیات بر عایدی س��رمایه با توجه 
به دوره زمانی سرمایه گذاری تغییر می کند و هرچه سود ناشی از 
رشد قیمت ها در بازه زمانی کوتاه مدت تری اتفاق افتاده باشد، نرخ 

آن باالتر خواهد رفت.«
به گفته وی، »در ایران به دلیل تورم باال، آنچه به عنوان تفاوت 
قیمت خرید و فروش مشاهده  می شود، عایدی سرمایه نیست بلکه 

به طور مشخص منعکس کننده تورم است. بنابراین در کشوری که 
میزان تورم باالس��ت، مالیات بر عایدی سرمایه باید با کسر تورم 
اجرا شود و مالیات از خالص درآمد اخذ شود. دریافت این مالیات 
بدون کس��ر تورم ناعادالنه است. به بیان ساده تر، در شرایطی که 
برای مثال نرخ تورم 40 درصد اس��ت و قیمت دارایی ۲0 درصد 
رشد کرده، صاحب آن دارایی نه تنها سود نکرده بلکه ارزش واقعی 

سرمایه اش کاهش هم پیدا کرده است.«
او با تاکید بر اینکه اجرای سیاس��ت های مالیاتی نیازمند 
قوانین شفاف و جامع در نظام مالیاتی است، گفت: »یکی از 
آثار منفی اجرای این طرح، احتماال تشدید خروج سرمایه از 
کشور است، چراکه افرادی که تا پیش از این در بازار مسکن 
س��رمایه گذاری می کردند، با اجرای این قانون اگر تناسبی 
میان ارزش مسکن و تورم مشاهده نکنند و با کاهش ارزش 
پول شان مواجه شوند، ترجیح می دهند که سرمایه خود را 
به بازار دیگر کشورها از جمله امارات و ترکیه انتقال دهند. 
این طرح نباید سرمایه گذاری و عرضه مسکن را تحت تاثیر 
ق��رار دهد و بیم آن وج��ود دارد که این امر موجب افزایش 

بیشتر قیمت مسکن شود.«
در ادامه نشس��ت، رئیس اتاق بازرگانی تهران بهترین خبر این 
روزها را تامین واکسن عنوان کرد و گفت: آمارهای روزهای اخیر 
نش��ان می دهد که آمار مبتالیان و جانباختگان نزولی ش��ده و رو 
به کاهش اس��ت، ام��ا ای کاش این تصمیم ها خیلی زودتر گرفته 
و برنامه ریزی ها انجام می ش��د. متاسفانه با بداندیشی و بدفهمی 
برخی مسئوالن، ش��اهد درگذشت تعداد زیادی از مردم به دلیل 
کرونا بودیم. به هر حال این روزها واکسیناسیون با سرعت بسیار 
باالیی انجام می گیرد و اکثر مناطق کشور از وضعیت قرمز خارج 
و نارنجی شده است. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا ریسک 
ابتال به کرونا هرچه سریع تر کاهش پیدا کند و به حداقل برسد.«

مسعود خوانساری سپس به بررسی شاخص های کالن اقتصاد 
کشور پرداخت و با اشاره به ارقام رشد اقتصادی در سه ماهه اول 
امس��ال افزود: »گزارش های بان��ک مرکزی و مرکز آمار بیانگر آن 

است که رشد اقتصادی با احتساب نفت در فصل اول سال جاری 
6.۲ درصد به روایت بانک مرکزی یا 7.6 درصد به روایت مرکز آمار 
بوده و اگر این روند ادامه داشته باشد، امیدواریم شرایط اقتصادی 

وضعیت بهتری پیدا کند.«
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به آمارهای رشد نقدینگی 
و پایه پولی هم پرداخت و توضیح داد: »کماکان رش��د نقدینگی 
روندی صعودی دارد و در مردادماه به ۳ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد 
تومان رس��یده که رقم باالیی اس��ت و رشد زیادی را تجربه کرده 
است. علت اصلی این میزان رشد نقدینگی، کسری بودجه است. 
طبق آخرین گزارش ها، درآمدها و هزینه های کشور به هیچ وجه با 
هم همخوانی ندارند و شاید کمتر از 50 درصد درآمدها در پنج ماه 
گذشته محقق شده و دولت مجبور است برای تامین هزینه هایش 
از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کند و همین موضوع باعث 
افزایش پایه پولی و دامن زدن به تورم شده است. مهمترین بحثی 
که دولت باید به آن توجه کند، همین بحث کنترل و جلوگیری از 
رشد تورم است که اگر در ماه های آینده به همین روال ادامه پیدا 
کند، وضعیت بسیار بدی شکل خواهد گرفت و نگرانی این است 

که در همه قیمت ها شاهد افزایش زیادی باشیم.«
او در بخش دیگری از صحبت هایش به مس��ئله نظام یارانه ای 
کشور به ویژه یارانه انرژی اشاره کرد و گفت: »مسعود میرکاظمی، 
رئیس سازمان برنامه اعالم کرده که ساالنه 6۳ میلیارد دالر صرف 
یارانه انرژی می شود. از سوی دیگر آژانس بین المللی انرژی هم در 
گزارش��ی عنوان کرده که از س��ال ۲0۱0 تا ۲0۲0 در ایران ۹۸6 
میلی��ارد دالر یارانه انرژی پرداخت ش��ده که به صورت میانگین، 
س��االنه رقمی بیش از ۹۸ میلیارد دالر و باالتر از رقمی است که 
رئیس  سازمان برنامه اعالم کرده است. با این حال اگر همان رقم 
6۳ میلیارد دالر را مالک در نظر بگیریم، سهم هر ایرانی از یارانه 
انرژی حدود ۱۹ میلیون تومان در سال خواهد بود. حاال اگر بتوان 
این پول یا بخشی قابل توجهی از آن را به صورت هدفمند به اقشار 
آس��یب پذیر رس��اند، تحول بزرگی در نظام یارانه ای و همین طور 

اقتصاد کشور رخ می دهد.«

بی اعتمادی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش 
انرژی، سقوط 57 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران طی 
س��ه سال و تنزل رتبه اقتصادی ایران در جهان، مهمترین 
محورهای سخنان رئیس پارلمان بخش خصوصی در سی 
و دومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد بود. 
غالمحسین ش��افعی در این نشست با بیان اینکه »اعتماد 
بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری در عرص��ه انرژی از 
دست رفته است«، گفت: »حل چالش تأمین و تولید برق، 
منهای توجه به ظرفیت بخش خصوصی ممکن و میس��ر 
نخواه��د بود. دولت همین حاال رقم باالیی را به پیمانکاران 
بخش خصوصی فعال در عرصه انرژی بدهکار است و روند 
نرخ گذاری  در این حوزه نیز قابل تأمل بوده و دلیل دیگری 

برای بی انگیزگی بخش خصوصی است.«

رئی��س اتاق ای��ران ادامه داد: »سال هاس��ت دولت در 
رون��د صادرات ب��رق به کش��ورهایی نظیر ع��راق و... با 
مشکل تسویه مطالباتش مواجه است. در مقابل آمارهای 
ص��ادرات غیرنفتی نش��ان می دهد ک��ه بخش خصوصی 
همیش��ه قادر بوده کاالی موردنیاز خود را صادر کرده و 
بهای آن را اخذ کند. چنانچه در سنوات گذشته موضوع 
صادرات انرژی به بخش خصوصی س��پرده می شد، امروز 

با این حجم مطالبات انباشت شده مواجه نبودیم.«
ش��افعی در بخش دیگری از صحبت هایش، به آخرین 
تحوالت سیاس��ی در افغانستان اشاره کرد و گفت: »این 
کشور همسایه در موج جدیدی از تالطمات گرفتار آمده 
است. از س��وی دیگر، تعامالت اقتصادی ما با افغانستان 
که طی س��ال های گذش��ته به اتکای اشتراکات فرهنگی 

و زبان��ی در جری��ان بوده، حاال هم نباید از دس��ت برود. 
البت��ه باید بپذیریم که با تغیی��ر بازیگران خارجی حاضر 
در عرصه سیاست این کشور، تالش مضاعف برای حفظ 

تداوم تعامالت مذکور یک ضرورت است.«
او همچنی��ن روند توزیع واکس��ن در بخ��ش تولید را 
مطلوب ندانس��ت و افزود: »بخش تولی��د و اقتصاد، باید 
در اولویت واکسیناسیون قرار می گرفت، چراکه محصول 
خط��وط تولی��دی عمدتا به مص��رف مس��تقیم جامعه 
می رس��د، اما به رغم همه شعارهایی که مسئوالن دولتی 
در حمای��ت از این عرصه بیان می کنن��د، بخش مذکور 

مورد بی مهری قرار گرفت.«
رئی��س پارلمان بخش خصوصی س��پس به رتبه ایران 
از منظر ش��اخص تولید ناخالص داخل��ی )GDP( و به 

اس��تناد گزارش بانک جهانی پرداخت و گفت: »براساس 
آخرین به روزرس��انی گ��زارش بانک جهان��ی در تیرماه 
۱400، ش��اهد هس��تیم که تولید ناخالص داخلی ایران 
که در س��ال ۱۳۹6 )به قیمت جاری( 445 میلیارد دالر 
بوده، با 57 درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دالر در س��ال 

۱۳۹۹ تنزل پیدا کرده است.«
ب��ه گفته ش��افعی، »کاهش تولید ناخال��ص داخلی به 
بی��ش از نصف در این م��دت، رتبه کش��ورمان را نیز از 
جای��گاه ۲6 اقتصاد جه��ان در س��ال ۲0۱7 به پله 5۱ 
تقلیل داده اس��ت. البته شاخص مذکور به تنهایی کفایت 
الزم را برای ترس��یم سیمای اقتصاد کشور ندارد، اما این 
آمارها هش��دارهای جدی برای آینده اقتصاد ایران دارد 
که تأکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاس��ت گذاری های 

موجود اس��ت و دولت جدید باید این هشدارها را جدی 
بگیرد.«

او در پای��ان متذک��ر ش��د: »دول��ت س��یزدهم و تیم 
اقتص��ادی جدید بای��د این مؤلفه ها را ب��ا تیزبینی رصد 
کنند و برای تغییر وضعیت موجود چاره ای بیندیش��ند. 
بخش��ی از اقدامات اصالحی در بدنه اقتصاد کش��ور باید 
متمرکز ب��ر انتخاب معاونان شایس��ته در وزارتخانه های 
اقتصادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باش��د. 
بخش خصوص��ی عمدتا در تعامالت خود با این افراد در 
ارتب��اط بوده و توأمان این مدی��ران نیز اثرگذاری باالیی 
بر روند سیاس��ت گذاری های اقتص��ادی دارند چراکه در 
ارتباط بیش��تر و ملموس تر با مش��کالت اقتصادی کشور 

هستند.«

رئیساتاقبازرگانیایرانهشدارداد
سقوط57درصدیتولیدناخالصداخلی

دربیستوششمیننشستپارلمانبخشخصوصیمطرحشد

بههرایرانی1۹میلیونتومانیارانهتعلقمیگیرد

چگونهدرتیکتاککسبدرآمدکنیم؟
تیک تاک پلتفرمی است که اغلب مردم با آن آشنا هستند. این شبکه اجتماعی جذاب در طول دوران شیوع 
کرونا محبوبیت بسیار بیشتری در میان کاربران پیدا کرده است. به این ترتیب بسیاری از مردم برای تفریح یا 
ارتباط با دوستان شان در این پلتفرم عضو شده اند. نکته جالب اینکه چنین پلتفرمی فقط برای تفریح و سرگرمی 
نیست، بلکه امکان کسب درآمد از آن نیز وجود دارد. این امر بسیاری از افراد عالقه مند به کسب درآمد از طریق 
آنالین را به خودش جلب کرده است.  شاید شما هم در طول چند سال اخیر افراد بسیار زیادی را مشاهده کرده 
باشید که با ثبت نام در شبکه های اجتماعی و تولید محتوا به وضعیت مالی مناسبی دست پیدا کرده اند. در این 
صورت به احتمال زیاد ش��ما هم مایل به پیگیری چنین ش��یوه ای خواهید بود. نکته مهم در این میان انتخاب 
یک پلتفرم مناسب برای شروع چنین فرآیندی است. در این میان کمتر پلتفری به اندازه تیک تاک برای شما...



فرص��ت امروز: بح��ران کرون��ا بیش از هر چی��ز آزمونی ب��رای محک 
دولت هاست و همه گیری کووید۱۹- بر اهمیت لزوم تاب   آوری نهاد دولت 
افزوده اس��ت. در کمتر از دو سالی که از ش��یوع کرونا می گذرد، برخی از 
دولت ه��ا این بحران را به خوبی مدیریت کردند، در حالی که برخی دیگر 
برای مهار آن همچنان در تالش هس��تند. دولت ه��ا باید به وقایع ۱۸ ماه 
گذشته به عنوان تجربه ای ارزنده برای تقویت تاب آوری خود توجه کنند. 
بدون ش��ک پاندمی کرونا، بنگاه های بخ��ش خصوصی را نیز درگیر کرده 
که در این میان، بس��یاری از بنگاه ها توانایی س��ازگاری با محیط جدید را 
به خوبی از خود نش��ان داده اند، اما مشابه بخش خصوصی، تاب آوری برای 
س��ازمان های بخش عمومی هم مهم و حتی حیاتی تر اس��ت، چراکه هیچ 
جایگزینی برای دولت ها وجود ندارد. هنگامی که کس��ب و کاری شکست 
می خورد، مصرف کنندگان می توانند به رقبای آن مراجعه کنند، اما وقتی 
دولت ها شکس��ت می خورند، هیچ نهاد یا نسخه پشتیبانی برای آنها وجود 

ندارد.
طبق مطالعه صورت گرفته در یکی از موسس��ات آمریکایی که از سوی 
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران منعکس شده است، شش ویژگی 
برای دولت های تاب آور و مقاومتی مش��خص ش��ده که ش��امل احتیاط، 
پایداری، افزونگی، تنوع، س��ازگاری و ثبات است. در همین حال، گزارش 
موسس��ه مطالعات و پژوهش   های بازرگانی نش��ان می دهد که برای مهار 
عوارض بیماری فراگیر کرونا بر نظم اقتصادی جهان، باید دولت   ها افزایش 
رش��د اقتصادی را مبنای کار خود ق��رار دهند، بر افزایش تولید صنعتی و 
بهبود رقابت   پذیری اقتصاد تاکید کنند، سرمایه گذاری را تشویق نمایند و 

تسهیل تجارت را در دستور کار قرار دهند.
کروناباسیاستواقتصادجهانچهکرد؟

بح��ران کرونا به یک بازبینی اساس��ی در نحوه حکومت داری و عملکرد 
اقتصاد منجر شده و از جمله تغییرات ماندگار در سیاست و اقتصاد جهان، 
افزایش نقش دولت ها و بزرگ ش��دن آنهاست. با اینکه حضور اندک دولت 
در اقتصاد، یکی از آموزه های سرمایه داری است، اما به نظر می رسد شرایط 
تغییر کرده و با ش��یوع کرونا حضور دولت ها در اقتصاد بیشتر شده است، 
زیرا اغلب شرکت های خصوصی که در بحران کرونا با مشکالت مالی روبه رو 
ش��ده اند دیگر توان فعالیت ندارند. تنها کمک های دولتی و بودجه دولت 
اس��ت که می تواند بسترساز رشد اقتصادی کش��ورها در پساکرونا باشد و 
دولت هایی که توانایی مالی بیش��تری برای حضور پررنگ در فعالیت های 

اقتصادی دارند، در مسیر احیای اقتصادی موفق تر خواهند بود.
دولت ها می توانند ش��رایطی برای وا م دهی بیشتر به مردم و کمک های 
بالعوض را فراهم کنند، اما این سیاس��ت ها هزینه زیادی برای آنها دارد و 
باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد. موسسه »مکنزی« گفته در سال 
۲0۲0 میزان کس��ری بودجه دولت ها به ۱۱ هزار میلیارد دالر رس��یده و 
در صورتی که طرح های حمایتی از اقتصاد توسط دولت ها همچنان ادامه 

یابد، انتظار می رود این کسری بودجه بیشتر هم شود. البته کمک هایی که 
در دوره کرونا به مردم ش��ده، در آینده ای نه چندان دور از طریق افزایش 
نرخ مالیات بازپس گرفته می ش��ود و شرایط کنونی مثل استفاده مردم از 

کارت های اعتباری است.
بررس��ی ها نشان می دهد کاهش رشد اقتصادی جهان، کاهش تولیدات 
صنعتی، کاهش حجم تجارت و افت س��رمایه گذاری از جمله ش��ایع ترین 
ع��وارض کرونا بودند که دام��ان اقتصاد جهان را گرفته و ضمن تش��دید 
نابراب��ری و فقر در خانوارها موجب رش��د بدهی    دولت   ها ش��دند. تحلیل 
کارشناسان موسس��ه مطالعات و پژوهش   های بازرگانی این است که برای 
مه��ار عوارض بیماری فراگیر کرونا ب��ر نظم اقتصادی جهان، باید دولت   ها 
افزایش رش��د اقتص��ادی را مبنای کار خود قرار دهن��د، بر افزایش تولید 
صنعتی و بهبود رقابت   پذیری اقتصاد تاکید کنند، سرمایه گذاری را تشویق 

نمایند و تسهیل تجارت را در دستور کار قرار دهند.
5بحراناقتصادیدرعصرپساکرونا

توصیه کارشناس��ان به ایران این است که برای غلبه بر کرونا و ممانعت 
از تشدید فاصله با فناوری جهانی، روی ارتقای سطح رقابت   پذیری صنعتی 
خود متمرکز شود. در عین حال توصیه اکید این گزارش به سیاست گذاران 
کش��ور، ت��الش در جهت رفع تحریم ه��ا به ویژه در بخش بانکی اس��ت تا 
در کنار پرهیز دولت   ها از تنش      های سیاس��ی و تمرکز روی بهبود س��طح 
امنیت اقتصادی، زمینه جذب س��رمایه خارجی در کشور و تقویت انگیزه 
س��رمایه گذاران داخلی در صنایع مهیا ش��ود. تقوی��ت تجارت الکترونیک 
در کش��ور در کنار افزایش س��طح حمایت از افراد بیکار شده و واحدهای 
تعطیل ش��ده ناشی از کرونا، دیگر توصیه این گزارش به دولت برای بهبود 

شرایط کشور است.
اما در س��طح جهان، ش��واهد موجود برگرفت��ه از یافته   های چند نهاد 
معتبر بین المللی نشان می دهد با وجود تداوم وضعیت فعلی، »مقاومت«، 
»دیجیتالی شدن«، »جهانی شدن فراگیر« و »همکاری   های بین المللی 
و پای��داری« ب��رای بهبود ش��رایط جهانی ضروری اس��ت. این پژوهش 
که از س��وی »طیبه رهنمون پیروج«، پژوهش��گر موسس��ه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی تهیه ش��ده نشان می دهد اقتصاد جهان در حالی 
رو به احیاس��ت که وضعی��ت اقتصاد در نتیجه کرونا از اهداف توس��عه 
پایدار دور ش��ده اس��ت. بر این مبنا نباید به وضعیت دولت   های مختلف 
بی   توجه بود. برآورد این پژوهش این اس��ت که پس از پاندمی، دولت   ها 
احتماال با »بحران بدهی«، »ورشکس��تگی صنایع«، »کاهش اشتغال« و 
»افزای��ش هزینه خانوار« در کنار »افول انگیزه س��رمایه گذاری« روبه   رو 
خواهند ش��د، ضمن اینکه با افزایش ش��کاف نابراب��ری جهانی نیز باید 

دست و پنجه نرم کند.
براساس این پژوهش، هفت اقدام الزم است تا کشورها و مناطق مختلف 
بتوانند با هدایت دولت   ها از فشار بیشتر پاندمی در امان بمانند. این اقدامات 

شامل »جلوگیری از گسترش بیماری«، »حمایت هدفمند از کادر درمان 
و اقش��ار آس��یب   پذیر و فعاالن اقتصادی آس��یب دیده از وی��روس کرونا«، 
»بهبود وضعیت تقاضا«، »کاهش نرخ بهره«، »تسهیل سیاست   های مالی«، 
»کاهش یا به تعویق انداختن بدهی   های مالیاتی« و »اصالحات ساختاری« 
اس��ت. این موارد ضمن تداوم دادن به رش��د اقتصادی، کش��ورها را برای 
وضعیت   های دشوارتر آماده می   سازد. البته از آنجا که تولید صنعتی نقشی 
حیاتی در تحقق رش��د اقتصادی دارد، سیاس��ت    پیشنهادی یونیدو برای 
دولت   ها بر حمایت همزمان از تداوم تولید و تاکید بر گس��ترش رقابت در 

سطح صنعت و تجارت متمرکز است.
آسیبکرونابهتوسعهپایدارجهانی

این گزارش می نویسد: »در سال ۲0۱۹ رشد اقتصادی جهان، تولیدات 
صنعتی جهان، جریان تجارت و تولیدات جهان کاهش یافته است. با شیوع 
ویروس کرونا از آغاز س��ال ۲0۲0 نیز این کاهش   ها تشدید شده و شوک 
عرضه، تقاضا و سیاس��ت گذاری بر س��رمایه گذاری مستقیم خارجی وارد 
شده و س��بب کاهش پیشرفت پروژه   های سرمایه گذاری موجود و سرعت 
مذاکره بر سر توافقنامه   های سرمایه گذاری بین المللی شده است. از طرفی، 
ش��یوع کرونا منجر به افزایش بدهی   های دولت   ها به دلیل ضرورت اعمال 
سیاس��ت   های حمایتی مقابله با تبعات اقتصادی کرونا، افت شاخص   های 
بورس کشورها، چالش های سرمایه گذاری، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری 
از مش��اغل و کاهش اش��تغال، افزایش هزینه    های بهداش��تی و تجهیزات 
پزش��کی و... شده اس��ت. همچنین در طول این بیماری، شکاف طبقاتی 
میان اقشار مختلف جوامع جهانی افزایش یافته، به گونه   ای که فقرا فقیرتر 
و ثروتمن��دان غنی   تر ش��ده   اند و به تبع آن، سیاس��ت   های مقابله با فقر تا 
حدودی کارایی خود را از دست داده است و نیاز به بازنگری مجدد دارند.«
پژوهشگر موسس��ه مطالعات و پژوهش   های بازرگانی می گوید: »از آنجا 
که این شاخص   ها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت 
هس��تند، اختالل و کاهش آنها می تواند دستیابی به توسعه پایدار جهانی 
را با مشکل مواجه سازد. برخی از اهداف مهم توسعه پایدار تنظیم شده از 
سوی سازمان ملل متحد عبارتند از: کاهش فقر، ریشه   کن کردن گرسنگی، 
ترویج رفاه و آموزش فراگیر برای همگان، دستیابی به برابری جنسیتی و 
توانمندسازی زنان، تضمین دسترسی همگانی و مدیریت پایدار منابع آب 
و فاضالب، تضمین دسترس��ی همگانی به ان��رژی قابل اتکا و نوین، ایجاد 
ش��غل مناسب و رش��د اقتصادی جامع و پایدار، نوآوری و زیرساخت   ها. بر 
این اس��اس و با توجه به اهمیت این اهداف ب��رای جوامع و نیز وقایع رخ 
داده در سال ۱۳۹۸ شمسی )۲0۱۹ میالدی و فصل ابتدایی سال ۲0۲0( 
اقدامات سیاس��تی از س��وی جامعه جهانی و نیز کش��ورها )به دو صورت 
اقدامات منطقه   ای و مجزا( الزم اس��ت تا با استفاده از آنها بتوان اختالالت 
جهان��ی پیش از کرونا و درحین کرونا را مدیریت و رفع کرد و بهبود را به 

این شاخص   ها و به جوامع بازگرداند.«

دولتهاچگونهعوارضاقتصادیپاندمیکرونارامهارمیکنند؟

4 مجرای اثرگذاری کرونا

گزارش بازوی پژوهشی وزارت صمت نشان می دهد کرونا از جنبه   های 
مختلفی بر اقتصاد جهان اثر گذاشته است. طبق گزارش   های بین المللی، 
چهار حوزه مهم برای دسترس��ی به اهداف توس��عه پایدار شامل رشد 
اقتصادی، توس��عه صنعتی، س��رمایه گذاری و تجارت جهانی است که 
در آنها رویکردها و اقدامات سیاس��تی موردنیاز در شرایط کنونی و در 

راستای ارتقا و پایداری توسعه کشورها ارائه شده است:
* رش��د اقتصادی: با کاهش رش��د اقتصادی جهان از سال ۲0۱۸ و 
ادامه آن در سال های ۲0۱۹ و سه  ماهه ابتدایی سال ۲0۲0، محورهای 
مشترک حمایتی بانک جهانی در مناطق مختلف شامل تقویت و توسعه 
سرمایه انسانی و توانمندسازی زنان، ارتقای بهره   وری، انعطاف   پذیری و 
مقاوم شدن در برابر بالیای طبیعی، ارتقای رشد و ترویج ثبات اقتصادی 
اس��ت. با شیوع کرونا در سراس��ر جهان، اقتصادهای پیشرفته، کاهش 
نرخ بهره از س��وی بانک های مرکزی، تامین نقدینگی و حفظ اطمینان 
سرمایه گذاران و بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه 
نیز اجرای سیاست پولی توسط بانک های مرکزی و حمایت از سیاست    
مال��ی را اعمال کرده   اند. طبق دیدگاه س��ازمان همکاری های اقتصادی 
و توس��عه )OECD(، دولت   ه��ا باید اقدامات سیاس��تی را برای غلبه 
بر تبع��ات اقتصادی کرونا اجرا کنند که مح��ور کلی آنها جلوگیری از 
گسترش بیماری، حمایت هدفمند از کادر درمان و اقشار آسیب   پذیر و 
فعاالن اقتصادی آسیب دیده از کرونا، بهبود وضعیت تقاضا، کاهش نرخ 
بهره، تسهیل سیاست   های مالی، کاهش یا به تعویق انداختن بدهی   های 
مالیاتی و اصالحات س��اختاری اس��ت. همچنین رش��د اقتصادی ایران 
براس��اس آمارها در س��ال ۲0۱۹ منفی 6.5 درصد بوده و ایران در این 
سال با سهم 0.67 درصدی از تولید ناخالص جهان، رتبه ۲4 را در میان 

۱۹5 کشور به خود اختصاص داد.
* توس��عه صنعتی: رش��د تولیدات صنعتی جهان در س��ال ۲0۱۹ و 
سه  ماهه ابتدایی ۲0۲0 کاهش مستمری داشته، به   گونه   ای که متوسط 

رش��د تولیدات صنعتی جهان در سال ۲0۱۹ معادل ۱.5 درصد بوده و 
نس��بت به س��ال ۲0۱۸ حدود 56 درصد کاهش یافته است. علت این 
امر تنش   های تج��اری و تعرفه   ای میان آمریکا، چی��ن و اتحادیه اروپا، 
تاثیرپذیری باالی تولیدات صنعتی جهان از ش��وک   های خارجی مانند 
کرونا و نااطمینانی   ه��ای دیگر مانند افزایش مقررات تجاری و برگزیت 
بوده اس��ت. با توجه به کلیدی بودن نقش صنایع در رش��د اقتصادی و 
دس��تیابی به اهداف توسعه پایدار، شوک منفی و افت تولیدات صنعتی 
جهان، نیازمند اقدامات سیاستی جدی است. در این ارتباط، رویکردهای 
سیاس��تی پیشنهادی یونیدو به کشورها با توجه به موقعیت آنها شامل 
تحوالت ساختاری، اشتغال زایی، ارتقای صنعتی سازگار با محیط زیست، 
تقویت رقابت صنعتی و تجاری و توس��عه ت��وان بخش خصوصی بوده 
است. از طرفی، مطابق شاخص رقابت   پذیری صنعتی کشور، مولفه   های 
مرتبط با تعمیق و ارتقای فناوری و سهم ارزش افزوده صنایع با فناوری 
باال و متوسط از کل صنعت همچنان بر پایین   بودن رقابت   پذیری صنعتی 
کشور داللت دارد. همچنین سرانه ارزش   افزوده صنعتی و سرانه صادرات 
صنعتی طی دو سال اخیر در ایران افزایش قابل توجهی نداشته   اند و این 
امر نشان می دهد ایران همچنان نتوانسته از طریق نفوذ فناوری و تولید 

صنایع با فناوری باال به رشد صنعتی خود سرعت بخشد.
* س��رمایه گذاری: رقم سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی در جهان 
طی س��ال ۲0۱۹ معادل ۱.54 تریلیون دالر بوده که نس��بت به رقم 
س��ال قبل حدود ۱۸.5 درصد افزایش یافته است. به   رغم افزایش این 
متغیر در س��ال ۲0۱۹، ش��یوع جهانی کرونا، ش��وک عرضه، تقاضا و 
سیاس��ت گذاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی وارد کرده 
و سبب کاهش پیش��رفت پروژه   های سرمایه گذاری موجود و سرعت 
مذاکره بر س��ر توافقنامه   های س��رمایه گذاری بین المللی شده است. 
چشم   انداز سرمایه گذاری جهانی با نااطمینانی   های گسترده   ای مواجه 
اس��ت که ریس��ک   های ژئوپلیتیک و مالی و تداوم تنش   های تجاری 

می��ان غول   های اقتصادی دنیا نیز بر ای��ن نااطمینانی   ها می   افزاید. بر 
این اس��اس، اقدامات حمایتی بیش از 70 کش��ور جهان برای کاهش 
اث��رات منفی کرونا ب��ر جریان س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی و 
حفاظت از صنایع داخلی خود ش��امل تسهیل سرمایه گذاری آنالین، 
ارائه خدمات به س��ازمان های تقویت   کننده جریان س��رمایه گذاری و 
اعطای مشوق   های جدید برای سرمایه گذاری در بخش   های بهداشت 
عمومی و نیز جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی است. تشدید 
مکانیزم   ه��ای نظارتی ب��ر س��رمایه گذاری خارجی، تولی��د اجباری، 
ممنوعیت   ه��ای ص��ادرات تجهی��زات پزش��کی و کاهش ع��وارض و 
تعرفه   های دس��تگاه های پزش��کی وارداتی از دیگر مداخالت کشورها 
ب��وده اس��ت. از طرفی، با توجه ب��ه ادامه تحریم های ش��دید آمریکا، 
جریان س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی به ایران نیز ب��از هم روند 
کاهش��ی داشته و از ۲.4 میلیارد دالر در سال ۲0۱۸ به ۱.5 میلیارد 
دالر در سال ۲0۱۹ تنزل کرده است. ایران با توجه به محدودیت های 
اقتصادی به ویژه تحریم، کاهش رشد سرمایه گذاری و درآمد سرانه و 
افزایش تورم، روندی معکوس را با اقتصاد جهانی و به   ویژه کشورهای 

پیشرو در منطقه تجربه کرده است.
* تجارت: طبق گزارش سازمان تجارت جهانی، ارزش تجارت از رقم 
۱۹.5 تریلی��ون دالر در س��ال ۲0۱۸ به رق��م ۱۸.۸۹ تریلیون دالر در 
س��ال ۲0۱۹ حدود ۳ درصد کاهش یافته اس��ت. از دالیل این کاهش 
می توان به طوالنی ش��دن اختالف تجاری میان آمریکا و چین، افزایش 
تعرفه   ها و نااطمینانی   های تجاری اشاره کرد. با گسترش کرونا در سال 
۲0۲0 و کاهش ش��دید رش��د اقتصادی جهان، تجارت بین المللی نیز 
کاهش بسیار قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. به طور کلی، رویکردهای 
سیاس��تی پیشنهادی این سازمان در چند محور اصلی حمایت از اقشار 
آسیب   پذیر، همکاری کش��ورها با یکدیگر، تسهیل تجاری و حمایت از 

بنگاه   های کوچک و متوسط بوده است.

کروناچطوربهتوسعهپایدارضربهزد؟

نگـــاه

ازاحتمالهایکوچکتافاجعههایبزرگ
چرادولتهادرسنمیگیرند؟

کمتر از س��ه دهه پیش در س��ال ۱۹۹۳ میالدی بود که نشریه 
»اکونومیس��ت« از مردم جهان خواست تا حواس شان به آسمان ها 
باشد. آن زمان، دانش بش��ر در این زمینه که روزی شهاب سنگی 
به زمین برخورد خواهد کرد، بس��یار اندک ب��ود. اما حاال همه ما 
سرنش��ینان زمین می دانیم که یک شهاب سنگ بزرگ می تواند به 
همان اندازه یک آتشفش��ان بزرگ یا جنگ هسته ای، وحشتناک 
باش��د و به صورت هم زمان محیط زیس��ت را ناب��ود کند و باعث 
تغیی��رات اقلیم��ی بلندمدت ش��ود. ی��ک شهاب س��نگ می تواند 
انبارهای غذا و سیلوهای گندم یک کشور را نابود کند و در نتیجه 
منجر به قحطی و مرگ و میر ش��ود. در آن س��ال ها چنین چیزی 
خیلی بعید به نظر می رس��ید و حتی در بدترین کابوس های آدمی 
نیز جایی نداش��ت و تنها در دل س��ینما و ادبیات و در قالب ژانر 
علمی-تخیلی می گنجید، اما حاال با ش��یوع کرونا در سراسر پهنه 
زمی��ن همه می دانیم که هر چیزی در ای��ن دنیای کنونی ممکن 
است و ما همیشه باید چش��م انتظار مشکالت بزرگ و بزرگ تر بر 

روی زمین باشیم.
بیماری های همه گیر بارها در طول تاریخ بشری رخ داده و حتی 
همین چند س��ال پیش، نمونه متاخر آن با نام س��ارس در برخی 
از کش��ورها شایع شد. در نتیجه منطقی است که بگوییم دولت ها 
در ای��ن زمینه تجربه کافی را دارند. پس چرا کرونا در حال حاضر 
به یک تهدید عمومی تبدیل شده است؟ »اکونومیست« در پاسخ 
به این س��وال معتقد است که بی تفاوتی انسان ها به فجایع، ریشه 
مش��کالت اس��ت و توضیح می دهد که چطور انس��ان ها با نادیده 
گرفت��ن احتمال های کوچک و ضعیف، گرفت��ار فاجعه های بزرگ 

می شوند.
ب��ه گفته »اکونومیس��ت«، بی توجهی زمینیان به شهاب س��نگ 
البته یک مقوله اغراق ش��ده است، اما در عین حال نمونه ای واضح 
نیز به ش��مار می آید. به هر حال همیش��ه در زندگی این واقعیت 
وجود دارد که احتماالت ضعیف، عواقب ش��دیدی به همراه داشته 
باشند. مردم عادی همیش��ه برای جبران چنین خسارت هایی در 
اقتصادهای س��رمایه داری و سوسیالیس��تی دست به دامان دولت 
و بیمه می ش��وند، اما اصوال همگان چنی��ن احتماالت ضعیفی را 
نادیده می گیرند، یعنی ترجیح بر این است که این رخدادها نادیده 
گرفته شوند، تا زمانی که واقعا اتفاق بیفتند، اما بی تفاوتی هایی که 
انس��ان در این زمینه به خرج می دهد، ش��اید به نوعی خیانت به 

آینده و آیندگان نیز محسوب شود.
ش��یوع کووی��د-۱۹ در ابت��دای س��ومین دهه از هزاره س��وم 
میالدی یک رویداد غم انگیز و کابوس وار اس��ت. سال هاس��ت که 
دانش��مندان در عرصه های مختلف هشدار داده اند که ویروسی از 
جنس آنفلوآنزا می تواند از حیوانات وحش��ی به انس��ان ها منتقل 
ش��ود، اما گوش هیچ کس��ی بدهکار این ماجرا نبود، نه انس��ان ها 
و نه دولت ها. با این حال، وقتی بیماری س��ارس در ابتدای هزاره 
حاض��ر رخ داد، دولت های کمی آمادگی مقابله با آن را داش��تند. 
نه خبری از برنامه های عملی و استراتژیک برای مقابله با شیوع و 
گسترش بیماری های اپیدمیک بود و نه حتی کیت های تشخیص 
بیماری به اندازه کافی وجود داشت. حتی خیلی از کشورها دانش 
کافی برای تولید این کیت های تش��خیص بیماری را هم نداشتند. 
برخالف بیماری سارس که چندان همه گیری گسترده ای نداشت، 
ام��ا کرونا ای��ن وضعیت مخاطره آمیز را به نهایت خود رس��اند. در 
این بین، کش��ورهای بسیار کمی از تجربیات گذشته درس گرفته 
و آماده مواجهه با بحران بودند. بنابراین س��وال این اس��ت که چرا 
دولت ها درس نمی  گیرند؟ بیماری های همه گیر، فجایعی هس��تند 
که دولت ه��ا در آن تجربه هایی دارند. پس چ��ه چیزی به تهدید 

تبدیل می شود؟
دلیل اصلی این است که آنها هیچ وقت ضربه های مهلکی در این 
زمینه نخورده اند، یعنی بیماری ها هیچ وقت باعث نش��ده دولت ها 
دچار آس��یب های بزرگ شوند، اما حاال آنها در حال تجربه کردن 
این آس��یب های بزرگ هس��تند و تازه به این نتیجه رسیده اند که 
باید برای ویروس ها، آمادگی داش��ته باش��ند. البته اینکه دولت ها 
از گذش��ته درس نگرفته اند، چی��زی را عوض نمی کند و کم کارِی 
آنها را توجیه نمی کند. یکی از وظایف مهم دولت ها این اس��ت که 
همیش��ه چشم ش��ان به آینده باش��د، یعنی باید حواس شان باشد 
که چه اتفاقی ممکن اس��ت در آین��ده ای دور یا نزدیک رخ بدهد. 
دانش��مندان هم اب��زاری در اختیار دارند ک��ه می توانند با آنها به 
دولت ها کمک کنند تا بهتر آینده را پیشگویی نمایند. جالب است 
که کسب وکارهای خصوصی هم از این ابزار بهره می گیرند تا آینده 
را پیش بینی کنند، اما دولت ها هیچ وقت به قدر کافی از اینها بهره 
نمی گیرند. کس��ب وکارها برای آینده خ��ود برنامه ریزی می کنند؛ 

این درسی است که دولت ها باید از این کسب وکارها بگیرند.
هیچ کدام از فجایعی که تاکنون رخ داده یا در آینده رخ خواهد 
داد، برای همیش��ه قابل کنترل نیس��ت، اما اگر از قبل درباره آنها 
هش��دار دریافت کنیم، می توانیم خودمان را برای آنها آماده کنیم 
و به این ترتیب ش��اید بتوان آس��یب ها را هم ب��ه صورت محدود 
مهار کرد. مثال ما در طول تاریخ بارها دیده ایم که آتشفشان ها در 
نزدیکی چه ش��هرهایی رخ داده ان��د و چه فجایعی به بار آورده اند. 
اکنون می توانیم ش��هرهای در خطر را شناسایی کنیم و تمهیدی 
برای آن بیندیشیم. در مورد سایر مسائل هم شرایط به همین گونه 
اس��ت. کافی اس��ت دولت ها به خودش��ان بیایند و توجه بیشتری 
ب��ه خرج دهند. به ای��ن ترتیب می توانند وضعی��ت را تا حدودی 
مهار کنند. به هر حال، هش��دارها همیشه و همه حال کمک کننده 

بوده اند.
آنچه می تواند بلوغ دولت ها را نشان دهد، این است که خطرات 
آینده را پیش بینی و خودش��ان را برای مقابله با آنها آماده کنند. 
کافی اس��ت به تهدیدهایی که تاکنون شناسایی شده است، توجه 
کنی��د. اگر دولت ها آینده را ج��دی بگیرند و بدانند که این آینده 
خطرناک چندان دور نیس��ت، بهتر می توانند در مقابله با آن اقدام 
کنند. ش��ک نکنی��د که یک روز شهاب س��نگ بزرگ��ی به زمین 
برخ��ورد خواهد کرد. ما انس��ان ها باید از همی��ن حاال خودمان را 
ب��رای آن روز آم��اده کنیم و ق��دم اول را هم البت��ه باید دولت ها 
بردارند. دنیا می تواند به جای امن تری تبدیل شود؛ جایی که همه 
با آرامش در آن زندگی کنیم، اما این آرامش مستلزم آن است که 

از حاال به فکر آن باشیم.
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هنوز تکلیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت س��یزدهم روش��ن نشده 
و این در حالی اس��ت که حدود یک ماهی از تش��کیل کابینه دولت جدید 
می گذرد. هرچن��د وزیر اقتصاد بارها از معرفی رئیس کل بانک مرکزی در 
هفته های آتی س��خن گفته، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است. آنطور که 
از صحبت ه��ای اخیر احس��ان خاندوزی برمی آید، دول��ت در حال رایزنی 
درخص��وص انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اس��ت. به گفته خاندوزی، به 
لحاظ قانونی، وظیفه معرفی رئیس کل بانک مرکزی برعهده وزیر اقتصاد 
و صدور حکم آن برعهده رئیس جمهور است، بر این اساس، گفت وگوهایی 
در این ارتباط صورت گرفته اس��ت و نتیجه آن در هفته های آینده اعالم 
خواهد شد. صاحب نظران اقتصادی معتقدند که تاخیر در انتخاب رئیس کل 
بانک مرکزی، هزینه های بسیاری را متحمل اقتصاد خواهد کرد. در همین 
حال، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه ترین اظهارنظر، نسبت به 
تاخیر در تعیین سکاندار سیاست پولی انتقاد کرده و گفته که مدت هاست 
این موضوع در بالتکلیفی به سر می برد. بر همین اساس، او از رئیس جمهور 
خواسته نس��بت به تعیین تکلیف سازمان های اقتصادی و معرفی مدیران 
آن تس��ریع صورت گیرد. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس جمهور و 
تی��م اقتصادی دولت باید ی��ا افراد قبلی را ابقا کنند و یا اینکه افراد جدید 
سریع تر معرفی شوند. در مجموع، اگر بالتکلیفی در دوران انتقال دولت های 
دوازدهم و سیزدهم طوالنی شود، هزینه های زیادی را برای کشور خواهد 

داشت.
چرارئیسکلبانکمرکزیانتخابنشد؟

نزدیک به یک ماه از شروع به کار دولت سیزدهم می گذرد و هنوز رئیس 
کل بانک مرکزی مش��خص نشده است. با اینکه انتظار می رفت به واسطه 
موقعی��ت اضطراری اقتصاد ایران، تکمیل تیم اقتصادی دولت س��یزدهم، 
مهمترین اولویت باشد و با انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، از سیاست های 
جدید پولی پرده برداری شود، اما هنوز این اتفاق رخ نداده و از سیاست های 
پولی دولت س��یزدهم رونمایی نشده است. س��وال این است که تاخیر در 
انتخاب رئیس کل بانک مرکزی چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ در پاسخ 
به این پرس��ش، علی شریعتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
به خبرآنالین، می گوید: »نقش رئیس کل بانک مرکزی در اقتصاد براساس 

کارکرد ذاتی و استقالل آن از دولت، بی بدیل است و می تواند تنظیم کننده 
اقتصاد باش��د. امروز می گویند که رئی��س کل بانک مرکزی باید هماهنگ 
باش��د. اگر منظور از هماهنگی، فرمان پذیری باش��د، این کار غلط است و 
اگر هماهنگی نباش��د بهتر است. رئیس کل بانک مرکزی باید قوی باشد و 

استقالل بانک مرکزی را حفظ کند و این کار بزرگی است.«
به اعتقاد شریعتی، »انتصابات دولت سیزدهم نشان داده که پیدا کردن 
افراد خبره یک مقداری زمانبرتر اس��ت؛ به خاطر آذوقه نفراتی که ممکن 
است دولت سیزدهم داش��ته باشد. شاید علت تاخیر دولت هم این باشد. 
از س��وی دیگر، س��هم خواهی ها به خاطر ویژگی انتخابات در صندلی های 
کلیدی زیاد اس��ت. براس��اس ش��نیده ها به نوعی رئیس جمه��ور در حال 
مقاومت است و سعی دارد انتصابات یک حزبی و سهمیه ای نباشد؛ هرچند 

۱00 درصد این اتفاق نیفتاده است.«
او تصریح می کند: »تیم اقتصادی ای که انتخاب ش��ده، تیم لیگ برتری 
نیس��ت و نیاز دارد که چند ماه یا چند س��ال کار کند تا به دس��ته برتر 
اقتصاد بیاید. تیم والیبالی هستند که پاسورشان نیست. بر این اساس، بانک 
مرکزی در یک دوره گیجی به س��ر می برد.« عضو هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران با اشاره به گزینه های مطرح شده برای ریاست بانک مرکزی، 
می گوید: »فقط دعا می کنیم که برای بانک مرکزی، گزینه مستقل و علمی 
انتخاب ش��ود. بحث ه��ای مدیریت وجوه، عملیات بازار باز، سیس��تم های 
تعرفه ای، نرخ سود بانک ها، اصالح ساختار بانک ها، اصالح صورت های مالی 
بانک ها و بده و بستانی که در سطح کالن وجود دارد، نیاز به یک معلم و 

استاد قوی دارد و دیگر زمان آزمون و خطا نیست.«
آثارمعطلیانتخابسکاندارپولیدربازارها

همچنین عبدالحمید انصاری، مش��اور اس��بق رئیس کل بانک مرکزی 
درباره اینکه معطلی در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی چه آثاری بر روی 
اقتصاد کشور خواهد داشت؟ می گوید: »به طور طبیعی با توجه به شرایط 
فعلی کشور که اقتصاد محور اصلی فعالیت های دولت تعریف شده و معضل 
اصلی به دلیل خطاهای بزرگی که در سال های گذشته انجام گرفته، حوزه 
اقتصاد اس��ت، عمده نگاه ها با توجه به بانک محور ب��ودن اقتصاد ایران به 
شبکه بانکی است. در حال حاضر همه مسئوالن باید توجه کافی به انتخاب 

مدیران مناس��ب برای این حوزه را داشته باشند که به طور قطع در رأس 
آن، رئیس کل بانک مرکزی قرار دارد.«

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه »معطلی در انتخاب رئیس کل 
بانک مرکزی را نمی ش��ود خیلی سرزنش کرد«، ادامه می دهد: »به هرحال 
باید همه جوانب کار در نظر گرفته شود و مشورت های الزم صورت گیرد 
و افراد مختلف و کسانی که واجد شرایط هستند، مورد سنجش دقیق قرار 
گیرند. قاعدتا افراد واجد ش��رایطی بوده اند که به آنها مراجعه ش��ده است. 
اینط��ور به نظر می آید که بعضی از آنها خودش��ان نپذیرفتند و دولت هم 
قاعدتا نمی خواهد از حض��ور افراد باکیفیت کوتاه بیاید. بنابراین دولت در 
حال حاضر مطالعه می کند که سراغ افرادی که واجد شرایط هستند، برود 

و با آنها به یک نتیجه مناسب برای پذیرش این مسئولیت برسد.«
ب��ه گفته انص��اری، »عجله کردن و نکردن دول��ت در حال حاضر محل 
بحث نیست. اینکه این کار یک مقدار با تاخیر انجام شود، اما فرد مناسب 
و اصلحی انتخاب شود، ارجح است. در حال حاضر هم بانک مرکزی، رئیس 
کل دارد و هم اکبر کمیجانی فرد باتجربه ای اس��ت که س��ال های طوالنی 
در بانک مرکزی بوده و االن هم طبق سیاست های اعالمی دولت، کارها را 
پیش می برد. بنابراین کاری بر زمین نمانده که با عجله در رابطه با انتخاب 
رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گیری شود. دولت با توجه به جمع بندی ها 
و صحبت ه��ا و مذاکرات ب��ه طور قطع در فرصت مناس��ب به این نتیجه 

می رسد که چگونه و با چه فردی کار را پیگیری کند.«
مش��اور پیش��ین رئیس کل بانک مرکزی درباره اث��رات معطلی انتخاب 
س��کاندار پولی در بازارها به ویژه بازار ارز می گوید: »نوسانات بازار ارز قبل 
از اینکه متوجه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باش��د، محصول معضالت 
اقتصادی کشور در س��ال های گذشته است. وقتی در سیاست گذاری های 
اقتص��ادی و پول��ی قبال تدبیر الزم ب��ه کار گرفته نش��ده، انعکاس آن در 
حوزه ه��ای مختلف مثل ارز دیده می ش��ود. بنابراین اگ��ر در رابطه با این 
سیاست ها تدبیر ش��ود، بخش عمده مسائل حل خواهد شد. البته منظور 
م��ن این نیس��ت که حضور و سیاس��ت ها و ش��خصیت رئی��س کل بانک 
مرکزی بی تاثیر اس��ت، اما تاثیر عمده کار، سیاست های اقتصادی است و 

کالن نگری هایی است که باید در نظر گرفت.«

تاخیردرانتخابرئیسکلبانکمرکزیچهتاثیریبراقتصادایراندارد؟

بالتکلیفی سیاست گذار پولی در دولت سیزدهم

معاون��ت فناوری ه��ای نوین بانک مرکزی در راس��تای مقابل��ه با قمار، 
بخش��نامه ای ب��ه بانک ها ابالغ کرده اس��ت که در پی آن هر ف��رد روزانه 
می تواند فقط ۲0تراکنش واریزی داش��ته باش��د. مهران محرمیان، معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی روز گذش��ته در نشستی خبری به تشریح 
هشت اقدام بانک مرکزی برای مقابله با قمار و شرط بندی پرداخت و گفت 
که بخشنامه ای برای اعمال محدودیت در تراکنش های واریزی به بانک ها 
ابالغ شده است و در پی آن هر فرد با کد ملی خود روزانه تنها ۲0 تراکنش 

و ماهانه ۸0 تراکنش واریزی می تواند داشته باشد.
به گفته محرمیان، الزام هر کد ملی به انجام ۲0 تراکنش واریزی در روز، 
موجب می شود تا افراد با داشتن چند کارت بانکی هم نتوانند بیشتر از این 
حدود تراکنش واریزی انجام دهند. البته این بخشنامه به بانک ها ابالغ شده 
اما هنوز از سوی آنها اجرا نشده است و در ماه های آینده اجرا خواهد شد.

مع��اون فناوری های نوین بانک مرکزی در این نشس��ت با بیان اینکه با 
اقدام��ات بانک مرکزی برای مقابله با قمار، 60 درصد از ش��بکه قماربازان 
کاهش پیدا کرده اس��ت، گفت: با اقدامات این بانک در مقابله با حساب ها 
و کارت های اجاره ای فعال در حوزه قمار نس��بت سهم این موضوع در این 
زمینه کم ش��ده و اجاره کارت های اجاره ای را باال برده و متوس��ط درآمد 
قماربازی از این محل را حدود ۲0 درصد در مقایسه با مبلغ های قبلی کم 
کرده اس��ت. او ادامه داد: سه راهبرد اصلی در اقدامات بانک مرکزی برای 
مقابله با قماربازی مدنظر است که اولین آن هوشمندی نظارت است که از 
این طریق اکنون کسی که در حال قماربازی است، تحت رصد و شناسایی 
قرار دارد و این موضوع به صورت ارس��ال پیامک های هشداری و اخطاری 
به اطالع آنها می رس��د. در این بین، کس��انی که پیامک دریافت کرده اند، 
بیش از 75 درصد آنها دیگر قمار نمی کنند. دومین راهبرد بانک مرکزی، 
مشارکت جدی با قوه قضائیه و پلیس فتا برای اقدامات الزم در حوزه قمار 
اس��ت. اقدامات آگاهی رسانی، تش��ویقی و تنبیهی نسبت به فعاالن حوزه 

قمار، سومین راهبرد بانک مرکزی برای مقابله با قمار است
مع��اون فناوری های نوی��ن بانک مرکزی اف��زود: در زمین��ه برخورد و 
شناسایی قماربازان چهار الیه وجود دارد که یکی از الیه های آن شناسایی 
کارت ها و حس��اب های اجاره ای اس��ت و بانک مرکزی با کسانی که کارت 
اجاره کردند، اقدامی نمی کند و با افرادی که کارت اجاره می دهند برخورد 
می کند که در حال حاضر تعداد زیادی از آنها شناس��ایی شده و در قانون 
جدید مجازات اس��المی که مجلس در حال بررسی آن است، برخوردهای 

شدیدتری برای این افراد در نظر گرفته است. 
محرمیان در پاسخ به این سوال که با اقدامات بانک مرکزی چند درصد 
از شبکه قماربازان کم شده و متوسط درآمد کارت ها و حساب های اجاره ای 
چقدر شده است؟ گفت: یک بحث به درآمد اجاره دهنده ها مربوط می شود 
که پیش از اج��رای اقدامات مقابله بانک مرکزی مقاب��ل قماربازی، زمان 
اجاره کارت ها بیش��تر بود، به طوری که ممکن بود تا یک ماه این کارت ها 

فعال باش��ند اما با ش��روع اقدامات این زمان به ش��دت پایین آمد و مبلغ 
اج��اره این کارت ه��ا نیز افزایش یافت که هزینه قماربازان برای اس��تفاده 
از کارت ه��ای اجاره ای باال رفت. همچنین اقدامات شناس��ایی و برخورد با 
کارت های اجاره ای، میزان مبلغی که وارد این کارت ها می ش��د نیز کاهش 
پی��دا کرد که در ح��ال حاضر این مبلغ ۲0درصد مبلغ های قبلی اس��ت. 
طبق اعالم نهادهای ناظر خارج از بانک مرکزی، حدود 60 درصد ش��بکه 
قماربازان کم ش��ده که پیش بینی من این اس��ت که این روند کاهشی به 
شدت ادامه خواهد داشت. معاون بانک مرکزی با بیان اینکه فاصله کشف و 
اقدام درباره قماربازان به سه ساعت کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: آمار 
شناسایی و استفاده از درگاه های پرداخت فعال در حوزه قمار کاهش پیدا 
کرده است و تاکنون ۱۱ هزار درگاه شناسایی و مسدود شده است. بررسی 
مدل فرآیندی قمار و شرط بندی سایبری نشان می دهد برای مقابله با آن 
با در ش��ش حوزه »انتظامی و امنیتی«، »فرهنگی و اجتماعی«،»فناوری 
ارتباط��ات و اطالعات«،»اقتصادی«،»حقوقی و قضایی« و نهایتا »خدمات 
بانکی و پرداخت« باید به هماهنگی الزم و دقیق بین دستگاه ها و نهادهای 
مسئول با هر یک از این حوزه ها رسید. براساس این دسته بندی، اقدامات 
و هماهنگی های��ی چه از لحاظ قانونی و مقرراتی و چه از جنبه های عملی 
باید انجام می گرفت که خوشبختانه تا حد مطلوبی حاصل شده گرچه برای 
اثربخشی بیشتر این اقدامات هماهنگ، پیشنهادهایی از سوی بانک مرکزی 
به نهادهای مسئول ارائه شده است تا نهایتا هزینه این رفتار مجرمانه برای 

مرتکبان و مسببان افزایش یابد.
به گفته وی، در بانک مرکزی به عنوان مس��ئول حوزه »خدمات بانکی و 
پرداخت« در اولین و یکی از مهمترین اقدامات، تالش کردیم بازیگران اصلی 
در کسب وکار قمار و شرط بندی سایبری را شناسایی و دسته بندی کنیم. 
این بازیگران در چهار الیه »اس��تفاده کنندگان«، »پشتیبانان شریان های 
مالی«، »پشتیبانان کسب وکاری« و »سرش��اخه ها« دسته بندی شده اند. 
الیه اول که همان استفاده کنندگان هستند، »قماربازان و اجاره دهندگان 
ابزارهای بانکی و پرداخت« را ش��امل می ش��وند. »اجاره کنندگان کارت و 
ارائه دهندگان غیرمجاز خدمات پرداخت« نیز در الیه شریان های مالی قرار 
می گیرند. در الیه پشتیبانان کسب وکاری این »توسعه دهندگان تارنماها«، 
»تبلیغ کنن��دگان« و »گردانن��دگان تارنماها« هس��تند ک��ه زمینه انجام 
این عمل مجرمانه را تس��هیل می کنند تا در نهایت سرش��اخه ها به عنوان 

ذی نفعان اصلی سود ببرند.
محرمیان با بیان اینکه براساس این مدل از زیست بوم قمار و شرط بندی 
س��ایبری، بان��ک مرکزی اقدامات خ��ود را در چهار محور و هش��ت اقدام 
برنامه ریزی کرده اس��ت، افزود: این موارد ش��امل مقابله با قمارخانه داران، 
مقابل��ه با قمارب��ازان، یافتن سرش��اخه های اصلی و نهایتا انجام سلس��له 
اقدامات پیش��گیرانه ب��رای به دام انداختن کاربران ش��بکه های اجتماعی 
و فض��ای مجازی اس��ت. همچنین رص�د، شناس��ایی و تحلی�ل مس��تمر 

شگردهای مورد استفاده در تارن�ماهای قمار شرط بندی از جمله اقدامات 
مبارزه ای اس��ت که طی آن با روش ه��ای پرداخت وجوه الزم برای قمار و 
شرط بندی برخورد می شود. در دسته پرداخت های ریالی روش هایی مانند 
سوءاستفاده از واسطه های نرم افزاری برنامک های پرداخت، کارت به کارت 
توس��ط شخص قمارباز، سوءاستفاده از ابزارهای اینترنتی و سوءاستفاده از 
ابزارهای بانکداری الکترونیکی به کار گرفته می شوند که بانک مرکزی برای 
جلوگیری از این سوءاستفاده ها روش های متناسب را در پیش  گرفته است. 
نکته مهم اینکه با اقدامات بانک مرکزی طی یک سال گذشته استفاده از 
سه روش از روش های مورد اشاره تقریبا به صفر رسیده و تنها راه باقی مانده 
برای انجام این عمل مجرمانه، سوءاستفاده از روش کارت به کارت است که 

این مسیر هم به زودی تا حد زیادی مسدود خواهد شد.

بانکمرکزیازمحدودیتدرتراکنشهایواریزیخبرداد

هرفردروزانه20تراکنشواریزی

بانکنـــامه

دالردرصرافیهایبانکی2۶هزارو530تومان
سکه50هزارتومانارزانشد

در حالی ه��ر دالر آمریکا در بازار آزاد ته��ران دیروز با افزایش 
قیمت به ۲7 هزار و 4۸۱ تومان رسید که نرخ آن در صرافی های 
بانکی به ۲6 هزار و 5۳0 تومان کاهش یافت. بر این اس��اس، نرخ 
دالر در صرافی ه��ای بانکی با ۸۸ تومان کاهش در روز سه ش��نبه 
به ۲6 هزار و 5۳۱ تومان رس��ید. قیم��ت فروش یورو نیز با ۲05 
تومان افزایش به ۳۱ هزار و 6۹0 تومان تعیین ش��د. قیمت خرید 
ه��ر دالر ۲6 ه��زار و پنج تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۱ هزار 

و 6۳ تومان بود.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در 
ب��ازار تهران با کاهش 50 هزار تومانی نس��بت به روز قبل به رقم 
۱۱ میلیون و 660 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۲50 هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار 
آزادی 5 میلیون و ۸50 هزار تومان، ربع س��که ۳ میلیون و 450 
هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲00 هزار تومان قیمت 
خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون 
و ۱۳7 هزار تومان رس��ید. قیمت هر مثقال طال هم 4 میلیون و 
۹۲7 هزار تومان ش��د. اُنس جهانی طال نیز یک  هزار و 76۱ دالر 
و ۹0 س��نت قیمت خورد که در مقایس��ه ب��ا روز قبل هفت دالر 

افزایش داشت.

7بخشکهرشداقتصادیراساخت
اجزایرشداقتصادیبهار

افزایش رشد اقتصادی در بهار امسال در حالی با افزایش همراه 
بود که هفت بخش در ایجاد آن سهم داشتند و در بین آنها، نفت 
و گاز س��هم خود را نسبت به پارس��ال افزایش داده و بقیه عمدتا 
ثابت یا کاهش��ی بوده اند. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت رشد 
اقتصادی در بهار امس��ال نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی 
نسبت به دوره مش��ابه سال قبل، افزایش داشته و رشد اقتصادی 
مثبت ش��ده اس��ت؛ به گونه ای که رشد با احتس��اب نفت به 7.۸ 

درصد و بدون نفت به 4.6 درصد رسیده است.
اینکه رش��د در ایجاد رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی هر 
یک از بخش های اقتصادی چه سهمی داشتند، موضوعی است که 
بررسی آن  در جزییات نشان می دهد در سه ماه اول سال گذشته 
تولی��د ناخالص داخلی ایران ۱65 هزار و ۲00 میلیارد تومان بوده 
که این رقم در بهار امس��ال به ۱77 هزار و 700 میلیارد افزایش 
داش��ته اس��ت. در این حجم از تولید بیش��ترین س��هم مربوط به 
حوزه خدمات اس��ت که در سال گذش��ته 54 درصد بوده ولی به 
5۳ درصد در س��ال جاری کاهش یافته است. با این حال، بخش 
خدمات همچنان در صدر بیش��ترین س��هم از تولید قرار داشته و 
رش��د آن به 4.5 درصد رسیده اس��ت. بخش خدمات مجموعه ای 
شامل عمده و خرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تامین 
جا و غ��ذا، حمل و نقل، انبارداری، پس��ت، اطالعات و ارتباطات، 
فعالیت ه��ای مالی و بیمه، مس��تقالت، کرایه و خدمات کس��ب و 
کار و دامپزش��کی، اداره امور عمومی و خدمات ش��هری، آموزش 
فعالیت های مربوط به س��المت انسان، مددکاری اجتماعی و سایر 

خدمات عمومی اجتماعی شخصی و خانگی می شود.
اما بعد از خدمات بیش��ترین سهم مربوط به حوزه صنعت است 
که در سال گذشته و امسال سهم آن تغییری نکرده و ۱۳ درصد 
و رش��د آن 5.5 درصد بوده اس��ت، البته رش��د اقتص��ادی گروه 
صنایع و معادن در س��ال جاری در مجموع ۱۳.۸ درصد بوده که 
ش��امل ۲7.5 درصد استخراج نفت خام و گاز طبیعی، منفی یک 
درص��د معادن، 5.5 درصد صنعت، ۹ درصد انرژی و ۱۲.۹ درصد 
س��اختمان بوده است. همچنین ۱۳ درصد س��هم تولید ناخالص 
داخلی در س��ال گذشته به استخراج نفت و گاز طبیعی اختصاص 
داش��ت که در س��ال جاری به ۱5 درصد رس��یده که تنها بخشی 
اس��ت که س��هم آن اضافه ش��ده است. سهم کش��اورزی نیز از 6 
درصد در بهار گذش��ته به 5 درصد کاهش یافته که دارای رش��د 
منفی 4.5 درصد بوده اس��ت و شامل زراعات و باغداری، دامداری 
جنگدارای و ماهیگیری می ش��ود. تامین آب ب��رق و گاز طبیعی 
س��هم ۸ درصدی ثابتی از سال گذشته تاکنون داشته، ساختمان 
نیز 4درصد و س��ایر معادن با سهم ۲ درصد از سال ۱۳۹۹ تا بهار 

۱400 سهم ثابتی داشته اند.
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یکتحلیلگربازارسرمایهمطرحکرد
شیوهجدیدعرضهاولیه؛
رانتیافرهنگسازی؟

س��ناریوهای مختلفی که برای عرضه های اولیه ترس��یم شده بود، در 
حال اجراس��ت و در دو هفته قبل شاهد چند مدل مختلف عرضه اولیه 
که می ت��وان گفت جذاب ترین بخش بازار س��رمایه برای س��هامداران 
اس��ت، بوده ایم؛ ش��یوه هایی که هرچند برای ترغیب مردم به س��مت 
س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم به کار گرفته شده، اما انتقاداتی را هم در 

پی داشته است.
۲۱ شهریورماه بود که نماد »حآفرین« با مدل جدیدی عرضه شد. در 
این عرضه اولیه براساس دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران، س��هام شرکت مذکور به سرمایه گذاران واجد 
ش��رایط عرضه شد. منظور از سرمایه گذاران واجد شرایط، صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری مشترک ثبت 
ش��ده نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار است. بر این اساس، اعالم شد 
از روز دوم صندوق های سرمایه گذاری می توانند تا 50 درصد دارایی را 
که خریداری کرده اند، به فروش برس��انند و سرمایه گذاران حقیقی هم 

می توانند اقدام به خرید کنند.
پس از آن »توسن« در تاریخ ۲۳ شهریورماه به روش ترکیبی و طی دو 
مرحله عرضه ش��د. بر این اس��اس مرحله اول آن عرضه به سرمایه گذاران 
واجد ش��رایط )صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامل��ه و صندوق های 
س��رمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار( به 
روش ثبت سفارش و مرحله دوم نیز عرضه به سایر سرمایه گذاران به روش 
قیمت ثابت بود. عرضه به روش ترکیبی عرضه ای است که در آن در مرحله 
اول نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش جهت 
کش��ف قیمت به سرمایه گذاران واجد شرایط عرضه شده و در مرحله دوم 
به قیمت کشف ش��ده به روش قیمت ثابت به س��ایر سرمایه گذاران عرضه 
می ش��ود. تفاوت شیوه عرضه »حآفرین« با »توسن« در این بود که عرضه 
»توس��ن« دو مرحل��ه ای بوده و عموم مردم یا همان س��هامداران خرد در 

مرحله دوم حق خرید عرضه اولیه را دارند.
این در حالی اس��ت که در همان تاریخ »فس��بزوار« نیز عرضه ش��د، 
بدون اینکه س��همی به صندوق ها تعلق بگیرد و همه سهام این شرکت 
در روز عرض��ه در اختیار س��هامداران خرد ق��رار گرفت. در هر صورت، 
برخی بر این باورند که ش��یوه های جدید عرضه  ه��ای اولیه، مخصوصا 
زمانی که سهم عرضه اولیه در سبد صندوق هاست، باعث ایجاد رانت و 

ضایع شدن حق سهامداران خرد می شود.
در این راس��تا، روزبه ش��ریعتی با تاکید بر اینکه انتظار می رود در مورد 
تصمیمات اجرایی و زیرس��اختار از رس��انه ها و خرد جمعی بازار س��رمایه 
اس��تفاده ش��ود، به ایس��نا می گوید: در مورد تصمیمات جدی��د در حوزه 
عرضه های اولیه این انتظار وجود داشت که حداقل قبل از اجرای تصمیم به 
اطالع اهالی بازار سرمایه رسانده شود. برای مثال کارگزاران در زمان عرضه 
»حآفرین« تقریبا یک هفته قبل از زمان عرضه متوجه شدند که قرار است 
»حآفری��ن« فقط به صندوق ها عرضه ش��ود. در واقع منظورم، بحث عدم 

تعامل نهاد تصمیم گیر، رگوالتور و اهالی بازار سرمایه است.
او با تاکید بر اینکه نیت در شیوه های جدید عرضه اولیه نیت درستی 
اس��ت، می افزاید: برای اینکه بازار س��رمایه کشور را با بازارهای سرمایه 
بزرگ دنیا مقایس��ه کنی��م و به جایگاه آن بازارها برس��یم، باید خیلی 
از عوام��ل تغییر کند که یکی از این عوامل، افزایش عمق بازار اس��ت. 
در کن��ار آن، فرهنگ س��رمایه گذاری نیز باید تغییر کن��د. برای مثال 
در کش��ورهای توسعه یافته حدود 70 درصد سرمایه گذاری ها به صورت 
غیرمستقیم است، در حالی که در ایران هر فردی با هر دانشی می تواند 

وارد بازار سرمایه شود و معامله کند.
ای��ن تحلیلگر بازار س��رمایه با بیان اینکه ه��دف عرضه های اولیه به 
شیوه های جدید، سوق دادن مردم به سمت سرمایه گذاری غیرمستقیم 
اس��ت، ادامه می دهد: به گفته مس��ئوالن، تعداد دارندگان یونیت های 
صندوق های سرمایه گذاری ۸ میلیون نفر و تعداد افرادی که به صورت 
مس��تقیم اقدام به خرید عرضه اولیه می کنند ۳ میلیون نفر است. نیت 
درس��ت است تا مردم به سمت س��رمایه گذاری غیرمستقیم سوق داده 
شوند و با باال رفتن بازدهی این صندوق ها به سرمایه گذاران مشوق داده 
ش��ود. در فرآیند خرید عرضه اولیه، صحبت از این می ش��ود که وقتی 
مردم می خواهند عرضه اولیه بخرند، ممکن است برخی روی ماکسیمم 
قیمت، قیمت گذاری کنند و کاری به ارزندگی س��هم یا اینکه س��هم با 
چه قیمتی می ارزد، ندارند. این موضوع باعث می ش��ود قیمت همیش��ه 

منطقی کشف نشود و همیشه ماکسیمم باشد.
شریعتی س��پس به ش��یوه های جدید عرضه های اولیه اشاره می کند و 
می گوید: مدل ها متفاوت است. یک مدل این است که روز اول سهم فقط 
به صندوق ها عرضه ش��ود و صندوق های سرمایه گذاری قیمت را کشف و 
س��همیه های خود را دریافت کنند و بعد م��ردم قیمت گذاری کنند. مدل 
دیگر عرضه هایی اس��ت که فقط به صندوق ها تعلق می گیرد و مدل دیگر 
نیز به این صورت است که هیچ سهمی به صندوق ها تعلق نخواهد گرفت.

ب��ه گفته وی، نقدهای��ی در مورد اینکه آیا قیمت گذاری که توس��ط 
صندوق ها انجام می ش��ود، درست است یا خیر، وجود دارد. دلیل اینکه 
صندوق ها روی ماکس��یمم، قیمت را کش��ف می کنند، برنمی گردد به 
اینکه صندوق های س��رمایه گذاری س��واد ندارند بلکه زیرساختاری که 
بازار س��رمایه دارد، ایج��اب می کند این اتفاق رخ ده��د. منظور من از 
زیرساخت همان دامنه نوسان است. بنابراین اگر هدف  کارکرد صحیح 

قیمت گذاری در عرضه اولیه داشته است، باید ساز و کار تغییر کند.
او با بیان اینکه صندوق های سرمایه گذاری به صورت دارک پول سفارش 
می گذارند، توضیح می دهد: یعنی هیچ صندوقی نمی داند بقیه صندوق ها 
روی چه قیمتی س��فارش ثبت می کنند. وقتی سهم از نظر ارزش گذاری 
در مح��دوده بیش از ارزش ذاتی نباش��د، همه صندوق ها روی مثبت پنج 
س��فارش می گذارند، زیرا می دانند فردا این روی��ه ادامه دارد و صندوق ها 
به خودشان زحمت فروش نمی دهند، زیرا به دنبال ماکسیمم کردن سود 
هستند. اگر دامنه نوسان وجود نداشته باشد همه صندوق ها زمان سفارش 
گذاش��تن تحلیل می کنند س��هم در چه قیمتی می ارزد و اگرعرضه اولیه 
ادامه دار ش��ود و دامنه نوسان طبق س��از و کاری زیاد شود، باعث می شود 
صندوق های سرمایه گذاری تصمیم بگیرند جایی که به نظر می رسد سهم 
ارزنده نیست، سهم را بفروشند. پس تا زمانی که پدیده صف نشینی وجود 
داشته باشد این مسیر ادامه دارد و نمی توان به صندوق ها خرده گرفت چرا 

ماکسیمم قیمت سفارش می گذارید.
به اعتقاد ش��ریعتی، اینکه گفته می شود شیوه های جدید عرضه های 
اولی��ه رانت ایجاد می کند، ایراد در دامنه نوس��ان اس��ت که اگر وجود 

نداشته باشد قطعا رانتی که رانت نیست و باگ است رخ نمی دهد.

نگــــاه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران که به تازگی توانسته بود دوباره 
کان��ال یک میلیون و 500 ه��زار واحد را فتح کند، با ریزش های پی در 
پی دو هفته گذشته نه تنها این کانال را از دست داد، بلکه روز گذشته 
ب��ه کانال یک میلی��ون و ۳00 هزار واحد نیز عقبگ��رد کرد. در جریان 
معامالت روز سه شنبه ۳0 ش��هریورماه، شاخص کل بورس با افت قابل 
توج��ه ۳6 ه��زار و 5۳5 واحدی، ی��ک کانال پایین آم��د و به رقم یک 

میلیون و ۳۹۱ واحد رسید.
در معام��الت ای��ن روز بیش از 6 میلیارد و 6۲۹ میلیون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 54 هزار و 74 میلیارد ریال دادوستد شد. 
ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز با ۱۱  هزار و ۸۹ واحد کاهش به 4۲۱ 
هزار و 5۲0 واحد و ش��اخص قیمت هم وزن با 6 هزار و ۹۹7 واحد افت 
به ۲65 هزار و ۹7۹ واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول کاهش ۳۲ هزار و 
۲0 واحدی و ش��اخص ب��ازار دوم، کاهش 57 ه��زار و ۳۳0 واحدی را 
تجرب��ه کردند. گروه خ��ودرو با ۸0 هزار و 4۲ معامله به ارزش 5 هزار و 
6۸۹ میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 75 هزار و 60 معامله به ارزش 4 
هزار و 6۹۹ میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 7۳ هزار و 7۲4 معامله 
ب��ه ارزش 4 هزار و 4۲۲ میلیارد ریال، گ��روه فرآورده های نفتی با 40 
هزار و ۹۹5 معامله به ارزش ۲ هزار و 6۸4 میلیارد ریال و گروه وسایل 
ارتباطی با ۲۱ هزار و 5۹۸ معامله به ارزش ۲ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال 
در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند. در آن سوی بازار سرمایه نیز 444 
واحد از آیفکس کاس��ته شد تا افت دسته  جمعی شاخص ها در سی امین 

روز شهریورماه کامل شود.
آنچهدربازاربورسوفرابورسگذشت

در معامالت چهارمین روز هفته، 60 نماد بورس��ی مثبت و ۳۳4 نماد 
بورس��ی منفی بودند که از میان آنها شرکت پارس فوالد سبزوار با ۱75 
واحد، شرکت آریان کیمیا تک با 6۳ واحد، شرکت تامین سرمایه امین 
با 4۱ واحد، ش��رکت توس��عه معادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه با ۳0 
واحد و ش��رکت س��پنتا با ۲6 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د 
شاخص بورس داشتند. در سوی مقابل، شرکت فوالد مبارکه اصفهان با 
۲ هزار و 47۹ واحد، شرکت سرمایه  گذاری تامین اجتماعی با یک هزار 
و ۸7۲ واحد، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با یک هزار و 74۱ واحد، 
ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو با یک هزار و 7۲6 واحد و ش��رکت 
ملی صنایع مس ایران با یک هزار و 6۹۲ واحد بیشترین تاثیر منفی را 

بر شاخص بورس گذاشتند.
همچنین ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، پارس 
فوالد س��بزوار )فسبزوار(، آریان کیمیا تک )کیمیاتک(، پارس الکتریک 
)لپارس(، ایران خودرو )خودرو(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( و س��پید 
ماکیان )سپید( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه خودرو هم در 

معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
یک  میلیارد و 6۱6 میلیون برگه س��هم به ارزش 5 هزار و 6۸۹ میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس بیش از 44۲ واحد 
کاهش داش��ت و بر روی کانال ۲0 هزار و 7۲۳ واحد ثابت ماند. در این 
ب��ازار 4 میلیارد و ۳56 میلیون برگه س��هم به ارزش ۱۸۳ هزار و ۱۳0 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
در جری��ان معامالت روز گذش��ته فرابورس ای��ران، ۸۸ نماد مثبت و 
۱7۲ نم��اد منف��ی بودند که از میان آنها ش��رکت فرابورس ایران با ۲۱ 
واحد، شرکت س��رمایه گذاری مالی سپهر صادرات با ۱۹ واحد، مجتمع 
جهان فوالد س��یرجان با ۱۸ واحد، ش��رکت تولید برق عس��لویه مپنا با 

هش��ت واحد و بیمه اتکایی ایرانیان با 4.66 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رشد شاخص فرابورس داشتند. همچنین شرکت پلیمر آریاساسول 
با 7۱ واحد، ش��رکت پتروش��یمی زاگرس  با 46 واحد، ش��رکت سنگ 
آهن گهر زمین با ۳6 واحد، ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب با ۳5 واحد 
و بیمه پاس��ارگاد با ۳۱ واحد بیش��ترین تاثیر منفی را بر ش��اخص کل 

فرابورس گذاشتند.
بازدهی1۶درصدیبورستامردادماه

در ۱6 روز کاری در مردادم��اه ۱400، ارزش معام��الت بورس تهران 
در مقایس��ه با نخس��تین ماه تابس��تان ۹ درصد کاهش یافت و از رقم 
۱۱۹ هزار میلیارد تومان به ۱0۹ هزار میلیارد تومان رس��ید. براس��اس 
گزارش نش��ریه بورس از عملکرد بازار سرمایه در مردادماه امسال، حجم 
س��هام معامله شده از حدود ۱5۲ میلیارد س��هم به حدود ۱۳7 میلیارد 
س��هم رسید که ۱0 درصد کاهش را نشان می دهد. از آغاز سال ۱400 
تاکن��ون، حج��م معامالت در بازار س��هام 56۸ میلیارد س��هم و ارزش 

معامالت ۳6۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
در مردادماه امس��ال همچنین دفعات معامالت بازار سهام ۳0 درصد 
کاه��ش یافت و از ۱۹.5 میلی��ارد دفعه به ۱۳.6 میلیارد دفعه رس��ید. 
ارزش ب��ازار در پایان مردادماه در مقایس��ه با تیرماه، 757 هزار میلیارد 
تومان برابر با ۱4 درصد بیش��تر ش��ده اس��ت و به طور تقریبی از رقم 
5.۳4۳ هزار میلیارد تومان به حدود 6.۱00 هزار میلیارد تومان رس��ید. 
درصد گردش معامالت نیز در این ماه به رقم ۲ رسید که در مقایسه با 
م��اه قبل ۱۲ درصد کاهش را نش��ان می دهد. میزان بازده کل بورس از 

آغاز سال تاکنون ۱6 درصد بوده است.
شاخص کل بازار سهام، مردادماه سال جاری را در کانال یک میلیون 
و 5۱5 هزار واحد به پایان رس��اند. ش��اخص کل بورس در پایان تیرماه 
در کانال یک میلیون و ۳۱۱ هزار واحد ایس��تاده بود. این ش��اخص در 
پایان س��ال ۱۳۹۹، ی��ک میلیون و ۳07 هزار واحد ب��ود. درصد تغییر 
ماهانه شاخص کل بازار سهام در ماه های گذشته از سال جاری ۱5.5۸ 
درصد گزارش ش��ده است. همچنین شاخص کل در سال ۱400 نسبت 
به س��ال ۱۳۹۹ معادل ۱5.۸۹ درصد رش��د کرده اس��ت. در بین همه 
ش��اخص های بازار س��رمایه، رش��د ساالنه ش��اخص کل هم وزن منفی 
اس��ت. این شاخص در س��ال ۱400 نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل منفی 
0.۸6 درصد تغییر کرده اس��ت. همچنین ش��اخص مالی در سال جاری 
نس��بت به س��ال گذش��ته منفی 4.۲۸ درصد تغییر کرده است. از آغاز 
س��ال ۱400 تاکنون چهار عرضه اولیه در بورس تهران انجام شده است 
که نمادهای غکورش، صنع��ت غذایی کورش، ولکار لیزینگ کارآفرین، 
ومدیر گروه مدیریت ارزش س��رمایه صندوق بازنشس��تگی کش��وری و 

سپید سپیدماکیان را شامل می شود.

عقبگردشاخصبورسبهکانالیکمیلیونو300هزارواحدی

۶ میلیارد اوراق بهادار دست به دست شد

وام مس��کن یک میلیارد توماني که براي جوانان مطرح است به صورت 
۱5ساله تعیین شده و گفته شده این وام به کساني تعلق مي گیرد که براي 
۱5 س��ال بعد احتیاج به مس��کن خواهند داشت، اما ۱5 سال انتظار براي 
دریافت وام یک میلیارد توماني مسکن زمان زیادي است. ضمن آنکه گفته 
مي ش��ود میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران حدود ۳۱ میلیون 
تومان است پس با یک میلیارد تومان در حال حاضر مي توان ۳۲ متر خانه 
در مناطق ارزان تهران خرید، اما س��والي که مطرح مي شود، این است که 
با میانگین تورمي که در کش��ور وجود دارد، این میزان وام در سال ۱4۱5 

چقدر ارزش خواهد داشت و چند متر آپارتمان مي توان خرید؟
از س��وی دیگر، براس��اس آمارها، ایراني ها پس از عراقي ها دومین گروه 
خریداران مس��کن در ترکیه هس��تند و در  حالی که در ماه گذشته ۲5۹ 
فقره خرید مسکن در منطقه یک تهران به ثبت رسیده است، ایراني ها در 
مردادماه امسال حدود ۹00 خانه در ترکیه خریده اند. به این ترتیب، میزان 
خرید ملک از سوي ایرانیان در کشور ترکیه طي دو سال گذشته ۱5 برابر 
شده است. براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانیان فقط در ماه آگوست 
)مرداد تا شهریور( با خرید ۹۱۱ ملک در ترکیه رکورددار خریداران خارجي 
امالک در این کش��ور شده اند. به گفته کارشناسان مسکن، قیمت خانه اي 
معمولي در ترکیه به پول ایران از 500 میلیون تومان ش��روع مي شود و تا 
رقم ۳ میلیارد تومان مي رس��د؛ در حالي که براي خرید یک آپارتمان 50 
متري در ش��هر تهران براس��اس آمارهای بانک مرکزي و با در نظر گرفتن 
متوس��ط قیمت هر متر مربع ۳۱میلیون توم��ان باید یک میلیارد و 550 
میلیون تومان پرداخت. البته نس��بت گرانی مس��کن در شهر تهران تنها 
منوط به همس��ایه غربی ایران نیست و بررسی ها نشان می دهد که قیمت 

خانه در تهران از کشورهای اروپایی هم بیشتر شده است.
در این میان، یک کارش��ناس بازار مس��کن، ترکیه را آش  دهن س��وزی 
نمی داند و می گوید: در ترکیه و دبی بعضا مش��کالت ش��غلی و معیشتی 
زیادی وجود دارد. ترکیه آش دهن سوزی نیست، اما بسیاری از هم وطنان 
که در این کش��ور اقدام به خرید ملک می کنند به قصد باز شدن روزنه ای 

جهت اقامت یا رفتن به کشوری دیگر این کار را صورت می دهند.
حسن محتشم در گفت وگو با ایسنا، می افزاید: عمده خریدهای ملک که 
توسط ایرانیان در ترکیه، دبی، قبرس یا دیگر کشورها انجام می شود توسط 
متقاضیان مصرفی و به قصد دریافت اقامت است. اهداف سرمایه گذاری در 
درجه دوم اهمیت قرار دارد. علت اصلی هم به شرایط اقتصادی، تورم همه 
کاالها از جمله مس��کن و نبود شغل در کشور خودمان مربوط است. االن 
در مناطق معمولی ش��هر تهران برای خری��د یک آپارتمان ۸0 متری باید 
۲.5 تا ۳ میلیارد تومان هزینه کنید. با کمتر از این مبلغ می توان در ترکیه 
واحد خریداری کرد. علت این اس��ت که اقتصاد آنجا ثبات نس��بتا بهتری 
دارد. دولت ترکیه هم تالش می کند از هر طریقی مثل جذب توریست یا 
فروش ملک، سرمایه های خارجی را وارد کشور خود کند. این یک موضوع 
بدیهی است که همه کشورهای جهان سعی می کنند سرمایه ها را به سمت 
خودشان بکشند. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه اسپانیا، ترکیه یا 
فرانس��ه تسهیالت و مشوق هایی برای اتباع دیگر کشورها به منظور خرید 
ملک در این کشورها قائل می شوند، ادامه می دهد: در ترکیه مشکالتی مثل 
نبود شغل مناسب و مسائل معیشتی برای اتباع خارجی ایجاد می شود، اما 
اینکه چرا ایرانی ها به بزرگ ترین گروه خریداران ملک در این کشور تبدیل 
شده اند به اهداف دیگری برمی گردد. عمده هموطنان می خواهند از طریق 

خرید ملک، اقامت ترکیه را دریافت کنند یا به کشور ثالث بروند.

چراایرانیانبهبازارملکترکیههجوممیبرند؟
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اسقاطخودروهایفرسودهنبایدمنوطبه
وارداتخودروشود

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس روز سه شنبه در گفت وگو 
با خبرنگار سیاسی ایرنا، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درخصوص 
واردات خودرو گفت: براس��اس این مصوبه واردکنندگان موظفند به 
ازای واردات خودرو نسبت به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده 
اقدام کنند. س��میه رفیعی با بیان اینکه اسقاط خودروهای فرسوده 
نباید منوط به واردات خودرو شود، افزود: فراکسیون محیط زیست 
مجلس در حال بازنگری در قانون اس��ت تا خودروسازان نیز موظف 
ش��وند به ازای تولیدات خود بخشی از خودروهای فرسوده را از رده 
خارج کنند. وی به تغییر قانون فرس��ودگی خودرو در کش��ور اشاره 
کرد و گفت: براس��اس تعریف جدید فرس��ودگی خودروها در کشور 
هم اکن��ون حدود ۲0 درصد خودروهای کش��ور در رده خودروهای 
فرسوده قرار می گیرند که این خودروها 40 درصد آلودگی هوا را به 
خود اختصاص می دهند. به گفته رفیعی یکی از بخش های بر زمین 
مان��ده قانون ه��وای پاک، از رده خارج کردن خودروهای فرس��وده 
اس��ت. رئیس فراکسیون محیط زیس��ت مجلس به موضوع معاینه 
فنی خودروها اشاره کرد و گفت: اکثر خودروهایی که مثال در تهران 
معاینه فنی اخذ می کنند، مجوز خود را از مراکز خارج از شهر تهران 
و شهرس��تان های اط��راف دریافت کرده که عمال س��ختگیری الزم 
برای ارائه معاینه فنی آنها انجام نمی ش��ود. رفیعی یکی از مشکالت 
آالیندگی خودروها را موضوع تعویض نکردن کاتالیست ها دانست و 
تاکید کرد: خودروسازان باید تعویض کاتالیست خودروها را ضمانت 
کنند نه اینکه پس از تولید خودروها را به حال خود رها کنند. وی 
اضاف��ه کرد: در عین حال برخی از مراکز وابس��ته به خودروس��ازان 
نیز وجود دارند که کاتالیس��ت بی کیفیت را با قیمت های باال تولید 
می کنن��د و در اختیار مردم قرار می دهند که به هیچ عنوان کیفیت 
و کارایی الزم را ندارند و خودروس��ازان نیز خودروها را به ش��کلی 
انحصارگرایانه مجبور می کنند از این مراکز کاتالیس��ت تهیه کنند. 
از سوی دیگر این موضوع در بحث موتورسیکلت ها نیز وجود دارد.

رئیس فراکس��یون محیط زیس��ت مجلس به رون��د اجرای قانون 
ه��وای پاک اش��اره و تصریح ک��رد: قانون هوای پاک که س��ال ۹6 
تصویب و سال ۹7 ابالغ شد باید ۱۳ دستورالعمل داشته باشد که از 
آن زمان تاکنون فقط پنج دستورالعمل آن توسط سازمان حفاظت 
محیط زیست و سایر دستگاه های متولی تهیه شده است و از هفت 
آیین نامه این قانون نیز دو آیین نامه ابطال شده است. رفیعی با بیان 
اینکه ۲۳ دستگاه در قانون هوای پاک وظایف تکلیفی دارند، گفت: 
از ۱۱۲ حکم تکلیفی دستگاه ها در قانونی قانون هوای پاک براساس 
گزارش دیوان محاس��بات ۳4 درصد اصال اجرا نشده، 57 درصد به 
صورت ناقص اجرا شده و فقط ۹ درصد کامل اجرا شده است. یعنی 
س��ازمان حفاظت محیط زیست از 60 حکم تکلیفی فقط سه حکم 

را کامل اجرا کرده است!

نماگربازارسهام

عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون صنایع  و معادن مجلس ضمن اشاره به 
اینکه در کوتاه مدت امکان واردات خودرو قابل تصور نیست، نقش تحریم ها 

در کاهش آمارهای صادرات قطعات خودرو را بررسی کرد.
 به گزارش سروش، بهزاد رحیمی با اشاره به اینکه بعد از رأی مجلس به 
اصالحیه واردات خودرو، طرح برای اعالم نظر به ش��ورای نگهبان می رود، 
اظهار داش��ت: در صورت تایید شورا، طرح در مسیر اجرا قرار می گیرد. در 
غیر این صورت اما به مجلس عودت و با اصرار نمایندگان بر دیدگاه قبلی، 

موضوع برای تعیین تکلیف نهایی راهی مجمع تشخیص خواهد شد.
 نماینده مردم سقز و بانه در مجلس با اشاره به آخرین مراحل پیگیری 
اصالحیه مجلس درخصوص واردات خودرو تصریح کرد: اصالحیه مصوبه 
واردات خودرو در قالب ماده 4 طرح س��اماندهی در صحن تصویب شد تا 
واردات خودروهای نو و کارکرده بدون اینکه تعهد ارزی برای کشور ایجاد 
کند هر ش��ش ماه یک بار مجاز شمرده ش��ود. اما باید توجه داشت نباید 
توقع��ات بیش از حد ایجاد ش��ود به گونه ای که م��ردم تصور کنند با این 
مصوبه مجموعه مشکالتی که در روند کلی عرضه و تقاضای بازار خودرو و 
موضوع گرانی خودرو وجود دارد به طور ناگهانی حل و فصل خواهد ش��د.  
رحیمی در ادامه اش��اره کرد: شرایطی که در ماده 4 طرح ساماندهی برای 
واردات خودرو در نظر گرفته ش��ده به هیچ عنوان آس��ان نیس��ت، چراکه 
ه��ر نوع واردات خودرو به صادرات قطع��ات و برخی محصوالت مرتبط با 
صنایع قوای محرکه و… منوط شده است. از سوی دیگر، واقعیت وضعیت 
صادرات کشور در شرایط تحریمی به گونه ای است که نمی توان چشم انداز 

روشنی برای صادرات گسترده متصور شد.
بنابرای��ن در کوتاه مدت امکان واردات خودرو قابل تصور نیس��ت.  عضو 
هیأت رئیس��ه کمیس��یون صنایع مجلس در ادامه، یادآور ش��د: در طرح 
مصوب مجلس قید ش��ده، هر شخص حقیقی یا حقوقی می  تواند به ازای 

صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع 
صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نس��بت به واردات 
خودرو تمام برقی، دونیرویی )هیبریدی(، بنزینی و یا گازس��وز با برچسب 
انرژی B و باالتر و یا دارای ش��اخص ایمنی س��ه ستاره و باالتر اقدام کند.  
در واقع رویکرد تساهل و تسامحی که در متن قبل طرح وجود داشت در 
آخرین اصالحیه ها تغییر کرده و تنها به برخی طیف های مش��خص اجازه 
واردات داده شده است. در واقع مجلس با این مصوبه در گام نخست تالش 
کرده تا از یک طرف مشوق مناسبی برای افزایش صادرات ارائه و از سوی 
دیگر فضای الزم برای ارتقای سطح کیفی خودروهای ایرانی را فراهم کند.  
درحال حاضر توپ در زمین خودروس��ازان و قطعه س��ازان است تا تحولی 

در صادرات کشور ایجاد کرده و از ظرفیت های این قانون بهره مند شوند.
تاثیرعضویتدائمایراندرسازمانشانگهای

رحیمی ضمن تش��ریح تاثیر عضویت دائم ایران در س��ازمان شانگهای، 
اش��اره کرد: عضویت ایران در س��ازمان همکاری شانگهای و ظرفیت های 
بازار کش��ورهای عضو، ای��ن فرصت را در اختیار ایران ق��رار می دهد تا به 
بازارهای جدیدی دسترس��ی پیدا کرده و روند ص��ادرات خودرو، قطعات 
و… را گس��ترش دهد. البته این روند، یک گزاره کوتاه مدت ش��ش ماهه 

یا یک ساله نیست.
ای��ران باید به صورت دوجانبه با اعضای ش��انگهای مذاکره و تبادل نظر 
کند تا مش��خص شود مناس��بات فی مابین چگونه پیگیری خواهد شد. از 
سوی دیگر، مشکل تحریم ها و FATF نیز برای توسعه مناسبات با اعضای 

شانگهای باید حل و فصل شود.
وارداتخودروبهنفعمردمواقتصادکشوراست

 ای��ن نماین��ده در پاس��خ به پرس��ش در این خصوص که چطور ش��د 
نمایندگان مجلس علی رغ��م اعالم موضع صریح وزیر صمت در مخالفت 

با واردات خودرو به ماده 4طرح س��اماندهی رأی دادند؟ بیان کرد: هرچند 
مجلس مطالبات دولت را همواره مدنظر دارد، اما مهمترین تعهد نمایندگان 
تعهد به منافع ملت اس��ت. هر تصمیمی که نمایندگان احساس کنند به 
نفع معیش��ت مردم و بهبود نظامات کلی بازارها است به آن رأی خواهند 
داد. در این مورد خاص نیز مجلس معتقد است واردات برنامه ریزی شده از 
یک طرف قیمت خودرو را کاهش می دهد و از سوی دیگر، بازار را رقابتی 
می کند، انحصار را از میان می برد و نهایتا به ارتقای سطح کیفی خودروهای 

داخلی می انجامد.
نقشتحریمهادرکاهشآمارهایصادراتقطعاتخودرو

 رحیمی با اشاره به نقش تحریم ها در کاهش آمارهای صادرات قطعات 
خ��ودرو و… افزود: البته برای بهبود وضعیت کل��ی صادرات خودرو، باید 
تحریم ه��ای اقتصاد پایان یابد. ای��ران بعد از امضای برج��ام، قراردادهای 
متنوعی را با خودروس��ازان مطرح از جمله پژو، رنو و… منعقد کرد. این 
مناس��بات ارتباطی بدون تردید به خودروس��ازان ایرانی کمک می کرد تا 
بتوانند بخشی از قطعات موردنیاز این برندها برای صادرات را تامین کنند.

درکوتاهمدتامکانوارداتخودروقابلتصورنیست

 نقش تحریم ها در کاهش آمارهای صادرات قطعات خودرو چیست؟

دکتر مجتبی نظری، کارشناس خودرو در مورد واردات و قیمت خودرو 
گفت وقتی دخالت دولت در بنگاه اقتصادی باشد آن بنگاه دچار مشکالت 

می شود.
مجتبی نظری با تاکید بر اینکه هم اکنون در کش��ور ما دو خودروس��از 
بزرگ فعالیت دارند که توسط دولت با حداقل سهام، حتی مدیرعامل آن 
مشخص می شود، گفت: باید دو کارخانه خودروسازی ایران خودرو و سایپا 

از زیر سایه دخالت دولت خارج شوند و به صورت کامل خصوصی شوند.
نظری در ادامه با تاکید بر اینکه حمایت از یک یا دو شرکت تولید خودرو 
در کش��ور کار درستی نیس��ت، اظهار داشت: اینکه هزینه های اقتصادی و 
سیاس��ی دولت از سمت یک خودروساز یا بنگاه اقتصادی تامین شود یک 

اشتباه است.
 دست کج دولت، مانع به نتیجه رسیدن تولید

این کارش��ناس خودرو با اشاره به بیانات امام خمینی )ره( که تاکید بر 
اقتصاد مردمی داشته اند، گفت: تمام نظریه پردازان بزرگ اقتصاد در تحلیل 
سیس��تم های دولتی معتقدند دست دولت در بنگاه اقتصادی دست کج و 

نامیمونی است که نمی گذارد تولید به نتیجه برسد.
وی با اش��اره به اینکه امروز در دنیا اگر ش��رکت خودروسازی کمتر از ۳ 

تا 4 میلیون تولید در س��ال داشته باش��د، خودرو تولیدی آن خودروساز 
اقتصادی نیس��ت گفت: در کش��ور ما در حال حاضر حدود یک میلیون و 

400 هزار خودرو تولید می شود.
نظ��ری در ادام��ه گفت: به دلیل اینکه دولت بیش��تر از س��هم خود در 
ش��رکت های خودروس��ازی دخالت می کند، موجب ضررهایی به صنعت 
خودروس��ازی کشور شده است و جریان خودروس��ازی چاره ای جز اینکه 
اش��تباهات سیس��تم دولتی و ورود دس��ت کج دولت به صنعت خودرو را 

حل کند ندارد.
این کارش��ناس خ��ودرو اظهار داش��ت: دخالت های دول��ت در صنعت 
خودروسازی کش��ور مشکالتی را برای این صنعت رقم زده است که امید 
می رود آزادس��ازی واردات خودرو و تعرفه واردات بتواند وضعیت خودرو را 

در کشور سامان دهد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به حمایت ۱5۲ نماینده 
مجلس از تولید لوازم خانگی ایرانی و جلوگیری از واردات لوازم خانگی به 
خصوص دو برند برعهد کره ای که روح ناامیدی را به صنعتگران کشورمان 
تزریق کرده اند، خواس��تار نگاه یکس��ان مس��ئوالن به صنایع و حمایت از 

صنعت خودروسازی شد.

دخالتدولتصنعتخودروسازیرازمینزدهاست
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بهقلم:لوراوانگ
Hootsuite کارشناس بازاریابی در موسسه

ترجمه: علی آل علی

وقتی هر کارآفرینی به ایجاد یک استراتژی بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
فکر می کند، برخی از پلتفرم ها اول از همه به ذهنش خواهد رس��ید. امروزه 
ش��بکه های اجتماعی مثل فیس بوک و اینس��تاگرام به اندازه کافی محبوب 
هستند که هر کس آنها را به خوبی مورد شناسایی قرار دهد. با این حساب 
ش��ما مشکلی برای شناسایی این پلتفرم های محبوب نخواهید داشت. نکته 
مه��م در این میان وجود برخی از پلتفرم های دیگر در دنیای آنالین اس��ت. 
شاید این پلتفرم ها شهرت بسیار کمتری داشته باشند، اما به اندازه کافی مهم 
هستند تا شما را وادار به ارزیابی مزایای شان در فرآیند طراحی برنامه بازاریابی 
نمایند.  یکی از تغییرات سریع دنیای شبکه های اجتماعی در طول سال های 
اخیر مربوط به ظهور پلتفرم های اجتماعی تازه است. انگار هر روز یک شبکه 
اجتماعی تازه رونمایی می شود. شاید شمار باالیی از پلتفرم های تازه رونمایی 
شده جذابیت چندانی برای کاربران نداشته باشد، اما همان تعداد اندکی که 
موفق به جلب نظر کاربران می شوند، به خوبی عرصه رقابتی این حوزه را داغ 
نگه می دارند. با این حساب هر کسب و کاری باید توجه ویژه ای به پلتفرم های 
تازه و در آس��تانه رشد نشان دهد. این امر در کنار سایر پلتفرم های محبوب 
برای کاربران موجب توسعه هرچه سریع تر شهرت کسب و کار شما خواهد 
ش��د.  بدون تردید بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی بدون انتخاب بهترین 
پلتفرم ممکن امکان ناپذیر اس��ت. درست به همین خاطر ما در این مقاله به 
سراغ برخی از مهم ترین پلتفرم های بازاریابی در دنیا رفته که اهمیت ویژه ای 
برای بازاریاب ها دارند. نکته مهم اینکه پاس��خگویی به سوال درباره بهترین 
ش��بکه اجتماعی تا حد زیادی به وضعیت کسب و کار شما بستگی دارد. با 
این حساب هیچ پاسخ از قبل مشخصی برای شما وجود ندارد. تنها کمک ما 
در این میان بررسی انواع مختلف شبکه های اجتماعی و کمک به شما برای 
انتخاب بهترین گزینه با توجه به وضعیت و معیارهای مدنظر کسب و کارتان 
است. اگر شما هم به دنبال انتخاب یک شبکه اجتماعی مناسب برای بازاریابی 

آنالین هستید، هرگز این مقاله را از دست ندهید. 
انواعپلتفرمهایاجتماعیدردنیا

شبکههایاجتماعیصوتی
بدون تردید فرمت صوتی در طول سال های اخیر جان تازه ای گرفته است. 
این امر تا حدود زیادی ناشی از ارائه پادکست های باکیفیت و حتی عرضه شان 
در قالب ویدئو برای کاربران بود. به این ترتیب امروزه کاربران بس��یار زیادی 
در سراس��ر دنیا عالوه فرمت محبوب ویدئو، به فرمت صوتی نیز توجه نشان 
می دهند.  وقتی درباره پلتفرم های دارای فرمت صوتی صحبت می کنیم، اول 
از همه کالب هاوس و شاید پس از آن اسپاتیفای به ذهن انسان برسد. این 
امر به خوبی بیانگر اهمیت جذابیت ساختار و محتوای شبکه های اجتماعی 
اس��ت. دلیل این امر نیز محبوبیت بسیار باالتر کالب هاوس با عمری بسیار 
کوتاه در میان کاربران اس��ت.  ش��اید یکی از دالیل اصلی شهرت روزافزون 
پلتفرم های صوتی بحران کرونا باشد. شبکه های اجتماعی مثل کالب هاوس 
در طول دوران کرونا نقش بس��یار مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف داش��تند. این امر به کسب و کارها امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را می داد. مهم تر از همه اینکه کالب هاوس مکانی برای تعامل کاربران 
واقعی با هم بود. بس��یاری از دوس��تان دور و نزدیک در طول دوران کرونا با 
کالب هاوس همچنان با یکدیگر در تعامل بودند. با این حساب کالب هاوس 
نقش مهمی در دوران قرنطینه و بحران کرونا بازی کرد.  اگر ش��ما به دنبال 
راه اندازی حساب کاربری رسمی برای برندتان در کالب هاوس هستید، باید 
برخی از نکات اساسی را مدنظر قرار دهید. این نکات شامل موارد ذیل است:

• برگزاری مراسم های کاری در قالب گفت وگوهای تخصصی
• پوشش مراسم های رس��می برند برای اعالم استراتژی یا صحبت درباره 

محصولی تازه
• مصاحبه های مختلف با افراد و کارآفرینان برجسته در سراسر دنیا

• پخش زنده پادکست برند برای مخاطبان عالقه مند
• برگزاری دوره های آموزشی منظم با مدت زمان ۳0 تا 40 دقیقه

بدون تردید شبکه های اجتماعی همچنان به توسعه خودشان ادامه خواهند 
داد. نکته مهم در این میان مربوط به اهمیت روزافزون فرمت صوتی اس��ت. 
با این حس��اب ش��ما به خوبی امکان مدیریت فرآیند تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف را خواهید داش��ت. بنابراین به هنگام انتخاب پلتفرم مناسب 
برای بازاریابی در صورت امکان کالب هاوس و دیگر ش��بکه های اجتماعی را 

مدنظر قرار دهید. 
شبکههایاجتماعیویدئویی

ویدئو هنوز هم محبوب ترین فرمت در میان کاربران محس��وب می شود. 
این ام��ر دلیل کامال واضحی دارد: کاربران به راحتی امکان دسترس��ی به 
ویدئو و همچنین یادگیری نکات مختلف از دل آن را دارند. با این حساب 
یک��ی از ایده های اصلی در زمینه بازاریابی ویدئویی باید مربوط به آموزش 
نکات کاربردی به مخاطب هدف باش��د. این امر کس��ب و کار ش��ما را به 
ط��ور قابل مالحظه ای در صدر فهرس��ت برندهای مورد عالقه مش��تریان 
قرار می دهد.  امروزه کاربران در ش��بکه های اجتماعی دیگر فقط به دنبال 
مشاهده محتوای سرگرم کننده نیس��تند. انتظارات مشتریان از ویدئوهای 
بازاریابی به طور روزافزونی در حال افزایش اس��ت. با این حس��اب اگر شما 
خودتان را با معیارهای مشتریان هماهنگ نکنید، شاید خیلی زود شانس 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان را از دست بدهید. این امر شما را به طور قابل 
مالحظه ای در میان مشتریان بدل به برندی کلیشه ای خواهد کرد.  صحبت 
کردن درب��اره پلتفرم های ویدئوی��ی در حوزه بازاریابی آنالین امر بس��یار 
ساده ای است. امروزه شمار باالیی از پلتفرم های ویدئویی در دسترس برندها 
قرار دارد. این امر ش��ما را به بهترین ش��کل ممکن برای انتخاب گزینه ای 
مناسب راهنمایی خواهد کرد. برخی از بهترین گزینه ها در این میان شامل 
یوتیوب، تیک تاک، اینس��تاگرام و فیس بوک است.  بدون تردید هر فردی 
در زندگی عادی اش دست کم در یکی از پلتفرم های باال عضویت دارد. این 
امر از نظر دسترس��ی به مخاطب هدف کار تیم های بازاریابی را به ش��دت 
ساده می سازد. با این حساب شما مشکل چندانی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان نخواهید داش��ت. همانطور که پیش از این بیان کردیم، 
بازاریابی ویدئویی همراه با انتظارات فزاینده کاربران است. بنابراین شما باید 
ایده های جدید و مناس��بی برای حضور در این فضا داش��ته باشید، در غیر 
این صورت ش��اید توانایی تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تان را خیلی 

زود از دست بدهید. 
برخی از بهترین ایده های مربوط به بازاریابی ویدئویی در پلتفرم هایی مثل 

تیک تاک یا یوتیوب به شرح ذیل است:

• بیان ایده های تازه یا رونمایی از محصوالت جدید در یوتیوب
• نمایش پش��ت صحن��ه یا دفتر مرک��زی برند در قالب یک پس��ت ریلز 

اینستاگرام 
• اس��تفاده از تیک تاک برای نمای��ش میزان صمیمیت کارمندان با هم و 

جذابیت کار در برند شما 
شبکههایاجتماعیبامحتوایناپدیدشونده

ام��روزه بارگذاری محتوا به طور موقت یک��ی از ایده های جذاب برای هر 
کاربری محسوب می شود. بخش استوری اینستاگرام، اسنپ چت، فیس بوک 
و لینکدین امکانات بسیار زیادی در اختیار کاربران قرار می دهد. شاید مزیت 
اصلی اس��تفاده از اس��توری عدم نیاز به ویرایش سنگین محتوا و همچنین 
ناپدیدشدنش پس از ۲4 ساعت نمایش باشد. هرچه باشد، امروزه استوری ها 
بخش مهم��ی در زندگی روزمره کاربران ش��بکه های اجتماعی محس��وب 
می شود.  بسیاری از برندها برای بیان اخبار فوری یا نمایش برشی از وضعیت 
کس��ب و کارشان از استوری اس��تفاده می کنند. شما به طور معمول امکان 
بارگذاری محتوایی که اهمیت کمتری در مقایس��ه با پست های ثابت دارند، 
در قالب اس��توری را دارید. این امر از ش��وغی بیش از اندازه پست های شما 
جلوگیری کرده و امکان تعامل مناس��ب با کاربران را فراهم می سازد. امروزه 
بسیاری از برندها طوری با مشتریان شان تعامل دارند که هر لحظه مشتریان 
اعصاب ش��ان به هم می ریزد. شما با استفاده از بخش استوری امکان کاهش 

میزان مزاحمت تان برای مخاطب هدف را خواهید داشت. 
پلتفرمهایبحثونقد

بحث و نقد موضوعات مختلف یا ارائه راهکارهای جذاب ایده ای عالی برای 
بازاریابی محسوب می شود. نکته مهم در این میان پیدا کردن پلتفرمی مناسب 
برای انجام چنین کاری است. بسیاری از پلتفرم های اجتماعی در عمل برای 
بارگذاری محتوای کوتاه و سریع طراحی شده اند. همچنین هدف اصلی آنها 
نیز خدمت رس��انی به کاربران واقعی و س��پس در صورت امکان برندهاست. 
بنابراین ش��ما به منظور تحقق هدف تان در زمینه بحث و نقدهای حرفه ای 
درباره موضوعات مختلف با مشکالت زیادی رو به رو خواهید شد.  اگر شما به 
دنبال پلتفرم هایی مناسب برای بحث و گفت وگوی طوالنی هستید، بهترین 
گزینه ها ردیت )Reddit( و کورا )Quora( هس��تند. این پلتفرم ها به شما 
امکان نقد و بررسی های طوالنی در قالب متن را می دهند. نکته جالب اینکه 
بسیاری از کاربران برای حل و فصل مشکالت شان درباره موضوعات مختلف 
اول از همه به سراغ چنین پلتفرم هایی می روند. با این حساب شما در صورت 
س��رمایه گذاری مناس��ب در این حوزه به خوبی ام��کان تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان تان را خواهید داشت.  وقتی شما در تالش برای بازاریابی در کورا 
یا ردیت هستید، باید اول از همه به فکر دغدغه های مشتریان تان باشید، در 
غیر این صورت هیچ کس متن های طوالنی شما را مطالعه نخواهد کرد. اگر 
خودتان را به جای مشتریان بگذارید، ایده های بسیار زیادی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف پیدا خواهید کرد. همچنین تعامل با مش��تریان برند 
نیز راهکاری عالی برای آگاهی از وضعیت آنها خواهد بود. اگر شما به چنین 
نکته ای توجه الزم را نش��ان ندهید، مش��کالت تان به طور روزافزونی بیشتر 
می ش��ود. در نهایت نیز حضورتان در پلتفرم هایی مثل کورا یا ردیت بی معنا 
خواهد ش��د.  بدون تردید حضور در پلتفرم هایی مثل کورا و ردیت به دلیل 
اینکه کمتر شناخته شده هستند، سختی های خاص خودش را خواهد داشت. 
نکته مهم اینکه ش��ما باید این سختی را برای دسترسی به برخی از بهترین 
مش��تریان بازار تحمل نمایید. کسانی که در ردیت یا کورا عضویت دارند، به 
طور قابل مالحظه ای برای تعامل با شما عالقه نشان خواهند داد. بنابراین شما 

مشکلی برای تعامل با آنها نخواهید داشت. 
پلتفرمهایدارایخریددرونبرنامهای

خری��د و فروش در ش��بکه های اجتماعی تا همین چند س��ال پیش ایده 
غیرممکن یا دست کم بسیار سختی بود. با این حال امروزه بسیاری از برندها 
به طور رس��می و خیلی راحت مش��غول خرید و فروش در این فضا هستند. 
دلیل این امر توجه به وضعیت برندها از س��وی ش��بکه های اجتماعی است. 
این نکته به طور قابل مالحظ��ه ای در دوران کرونا به برندها برای جلوگیری 
از ضررهای هنگفت کمک رساند. با این حساب مشاهده محبوبیت روزافزون 
پلتفرم ه��ای دارای خرید درون برنامه ای امر عجیبی نخواهد بود.  اگر ش��ما 
محصولی برای فروش به مش��تریان دارید، تقریبا همه پلتفرم های اجتماعی 
از این کار پش��تیبانی خواهند کرد. گزینه هایی نظیر پینترس��ت، فیس بوک، 
اینس��تاگرام، تیک تاک و شاپیفای در دسترس شما هستند تا به ساده ترین 

شکل ممکن محصوالت تان را عرضه نمایید. بنابراین تنها نکته ای که شما بدان 
نیاز خواهید داشت، یک ایده عالی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان است. 

پلتفرمهایالیواستریم
اس��تریم ویدئو یکی از گزینه های ج��ذاب برای اینفلوئنس��رها، برندها و 
همچنین کاربران عادی محس��وب می شود. امروزه پلتفرم هایی مثل توئیچ، 
یوتیوب، اینستاگرام و همچنین فیس بوک از الیو استریم پشتیبانی می کنند. 
معن��ای این امر امکان ارتباط زنده و تصویری با هزاران نفر به طور همزمان 
است. این گزینه نه تنها در پوشش رویدادهای مختلف تاثیرگذار است، بلکه 
به شما امکان جلب نظر مش��تریان را نیز به سادگی هرچه تمام تر می دهد.  
ش��اید اولین سوالی که برای بازاریاب ها درباره پلتفرم های دارای الیو استریم 
پیش بیاید، مربوط به نحوه اس��تفاده از آنها در زمینه بازاریابی باش��د. پاسخ 
مناس��ب به این سوال در آماده سازی شرایط نهفته است. شما امکان اجرای 
برنامه پرس��ش و پاسخ با مش��تریان، استفاده از یک مهمان مشهور یا حتی 
الیوهای مشترک با اینفلوئنسرهای مختلف را دارید. چنین امری برند شما را 

به طور قابل مالحظه ای در کانون توجه مشتریان قرار خواهد داد. 
شبکههایاجتماعیمخصوصکسبوکار

این دس��ته از ش��بکه های اجتماعی به اندازه کافی مشهور و شناخته شده 
هستند. پلتفرمی مثل لینکدین به تمام کارآفرینان امکان عضویت و تعامل 
با هم را می دهد. امروزه بس��یاری از برندها برای استخدام نیروی کار جدید 
ب��ه جای اینکه در فضای عمومی آگهی دهند، لینکدین را انتخاب می کنند. 
دلیل این امر حضور تمام حرفه ای ها در فضای لینکدین است.  بدون تردید 
پلتفرم هایی مثل لینکدین برای بازاریابی B۲B گزینه بسیار جذابی محسوب 
می شوند. دلیل این امر نیز حضور تمام کارآفرینان و برندهای حرفه ای در این 
فضاست. نکته جالب اینکه امروزه یکی از معیارهای حرفه ای گری در فضای 

کسب و کار مربوط به عضویت در شبکه های اجتماعی نظیر لینکدین است. 
بنابراین شما به عنوان یک کارآفرین نیاز بسیار فوری برای عضویت در چنین 
پلتفرم هایی دارید، در غیر این صورت شاید هرگز از سوی مشتریان و دیگر 

برندها جدی گرفته نشوید. 
شبکههایاجتماعیخصوصی

برخی از شبکه های اجتماعی فقط امکان تعامل میان اعضایی که همدیگر 
را ب��ه خوبی می شناس��ند، فراهم می کند. این امر با هدف رهایی از دس��ت 
مزاحمت های آنالین و همچنین برنده��ای مختلف که فقط قصد بازاریابی 
به هر قیمتی را دارند، صورت گرفته اس��ت.  پلتفرم هایی مثل دیس��کورس، 
اسلک و فیس بوک گروپس به بهترین شکل ممکن بیانگر وضعیت پلتفرم های 
خصوصی هستند. عضویت برندها در چنین پلتفرم هایی به طور معمول ایده 
جذابی نیس��ت، اما در صورتی که شما دامنه مناسبی از مشتریان عالقه مند 
به برندتان را دارید، راه اندازی یک گروه در قالب انجمن مشتریان ایده خوبی 
خواهد بود. شما با چنین کاری امکان جلب نظر مشتریان تان به بهترین شکل 
ممکن را خواهید داش��ت. همچنین وضعیت تان در مقایسه با دیگر رقبا نیز 
از نقطه نظر تعامل با مشتریان بهبود پیدا خواهد کرد. اگر کسب و کار شما 
هم مشتریان وفادار زیادی دارد، راه اندازی یک انجمن در شبکه های اجتماعی 

فوق ایده جذابی خواهد بود. 
شبکههایاجتماعیانگیزهبخش

برخی از ش��بکه های اجتماعی با هدف ارائه ایده های تازه و انگیزه بخشی 
در میان کاربران فعالیت دارند. پینترست، یوتیوب و همچنین اینستاگرام در 
زمینه چنین پلتفرم هایی جای می گیرند. کاربران در این پلتفرم ها عالوه بر 
جست وجوی محتوای مختلف امکان پیدا کردن ایده های تازه و الهام گیری از 
آنها در زندگی روزمره شان را دارند. بنابراین محبوبیت آنها به طور روزافزونی 

بیشتر می شود. 
بس��یاری از برندها حرف های جذابی برای مشتریان شان دارند. این امر در 
صورت توجه به وضعیت ش��بکه های اجتماعی ک��ه در باال گفتیم، برندها را 
در موقعیت بس��یار عالی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان قرار می دهد. 
امروزه هر کاربری در سراسر دنیا به محتوای نوآورانه و الهام بخش توجه نشان 
می دهد. بنابراین شما به سادگی هرچه تمام تر امکان استفاده از اینستاگرام، 
یوتیوب و پینترست برای پیشبرد اهداف تان در این زمینه را خواهید داشت. 
نتیجه چنین امری تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به بهترین ش��کل ممکن 

خواهد بود. 
گاهی اوقات برندها دارای ایده های نوآورانه و بسیار خوبی برای تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان شان هستند. این امر باید به طور قابل مالحظه ای از سوی 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان مدنظر قرار گیرد. اگر شما در این 
میان از یک پلتفرم خوب مثل پینترست یا یوتیوب استفاده نمایید، به بهترین 

شکل ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان را پیدا خواهید کرد. 
hootsuite.com:منبع
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل دفتر طرح های توسعه شهری 
شهرداری قم با اشاره به نقش اساسی مشارکت مردم در ساماندهی سیما 
و منظر شــهری گفت: محور اصلی در جشنواره »نمای مطلوب« ایجاد 
مشارکت و حساسیت مردم در ارتباط با پدیده نمای مطلوب ساختمان ها 
بود. به گزارش روابط عمومی شــهرداری قم ، محسن صادقی امینی در 
آیین اختتامیه سومین جشنواره نمای مطلوب، ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره مهندس غالمرضا جان قربان، معاون فقید معماری و شهرسازی 
شــهرداری قم اظهار داشت: این جشنواره شــروعی است برای یک راه 
طوالنی با اهداف فرهنگی که ادامه آن نیازمند اقدامات گسترده ای است. 
مدیرکل دفتر طرح های توســعه شهری شهرداری قم با اشاره به اینکه 
مردم به سیمای شهری خود اهمیت می دهند، ابراز کرد: دست یابی به 
نمای مطلوب در دستور کار مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر 
قرار گرفته است. وی در بیان تفاوت این جشنواره با دو جشنواره قبلی، 
تصریح کرد: محور اصلی در این جشنواره مشارکت مردم با پدیده نمای 

مطلوب ســاختمان ها بود. صادقی امینی در خصوص آثار این جشنواره 
خاطرنشــان کرد:بیش از  ۴۰۰ اثر از این جشــنواره با محوریت نمای 
تاریخی، مسکونی و نامطلوب به دست رسیده که ۲۲ اثر به عنوان برگزیده 
انتخاب شــده اســت. وی در خصوص اقدامات صورت گرفته ضمن این 

جشنواره اذعان کرد: با همکاری مجموعه شهرداری و جهاد دانشگاهی 
قم، اقداماتی در زمینه تبلیغات محیطی برای آگاه ســازی و حساسیت 
مردم نسبت به نمای ســاختمان ها و تولید محتوا در رسانه ها و فضای 
مجازی انجام شده است. مدیرکل دفتر طرح های توسعه شهری شهرداری 
قم با توجه به حساسیت مقوله نمای ساختمان ها از تشکیل کمیته های 
نمای شهرداری های مناطق قم خبر داد و گفت: در این راستا در کمیته  
هر منطقه، ماهیانه ۳ جلسه برای رسیدگی به این مورد برگزار می شود. وی 
ضمن اشاره به مقوله ی نما تکانی، یادآور شد: هدف بعدی این جشنواره 
توجه به نمای محله محور است که در همین راستا سیاست های تشویقی 
برای همشهریانی که اقدام به نما تکانی می کنند، در نظر گرفته شده است. 
صادقی امینی در انتها ضمن تشکر از اقدامات ارزشمند جهاد دانشگاهی 
قم، شــورای اسالمی شهر و همچنین مشارکت شهروندان و هنرمندان 
بیان کرد: امید می رود در آینده اقدامات مؤثر دیگری را نیز در خصوص 

دست یابی به نمای مطلوب در استان شاهد باشیم.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
آذربایجان شــرقی گفت: برای تأمین پایدار جریان گاز در زمستان سرد 
آذربایجان آماده ایم. سّیدرضا رهنمای توحیدی در آستانه ورود به فصل 
سرما اظهار داشت: حفظ پایداری گاز طبیعی، اساسی ترین مسؤولیت 
شــرکت گاز و استفاده ایمن و بهینه از آن توسط مشترکین، مهم ترین 
همکاری ایشان، علی الخصوص در فصول سرد سال می باشد. وی با اشاره 
به ایجاد آمادگی های الزم و برگزاری جلسات مّدون مدیریت بحران با 
موضوعیت گذر بدون چالش از زمستان، تؤام با پایداری جریان گاز اظهار 
داشت: تمامی الزامات در حوزه تجهیز و آماده سازی تأسیسات گازرسانی 
وفق برنامه های پیش بینی شده، تحقق یافته و هم اکنون زمان همراهی 
و همیاری مشــترکین عزیز استان در به ثمر رسیدن تالش های شبانه 
روزی کارکنان شــرکت گاز، در بهره مندی از مزایای رفاهی و اقتصادی 

نعمت گاز طبیعی با توجه جّدی به اســتانداردهای فنی و رعایت نکات 
ایمنی و نیز مدیریت مصرف گاز در ایام سرد پیش رو می باشد. مدیرعامل 
شرکت گاز استان با خاطرنشان کردن این نکته که اولویت تامین گاز در 
شرایط بحران احتمالی، واحدهای مسکونی و نیازهای گرمایشی است، 
از کلیه مصرف کنندگان بخش های مختلف اعم از مشترکین خانگی، 
تجاری، تولیدی و صنایع جزء و عمده درخواست کرد تا با اعمال صرفه 
جویی در مصرف گاز همانند سال گذشته، این شرکت را در تامین جریان 
پایدار گاز یاری نمایند. توحیدی درخصوص اقدامات اجرایی انجام یافته 
و در دست اقدام برای آمادگی کامل در فصول سرد سال بویژه زمستان، 
تصریح کرد: حفاظت فیزیکی ایستگاه ها و تکمیل نواقصات، رفع نشتی 
های تأسیسات، بررسی نواقص سیستم های اندازه گیری و مانیتورینگ 
ایستگاه های گاز، بررسی وضعیت کانکس های بحران و آماده بکار نمودن 

تجهیزات مورد نیاز در شــرایط اضطراری، آماده به کار بودن خودروها و 
تجهیزات مرتبط با حمل و نقل و اقدامات نگهداری و تعمیراتی، پیگیری 
امورGIS و یکسان سازی و بروز آوری نقشه های موجود در شهرستان 
ها، بازدید از کلیه ایستگاه های تقلیل فشار و صنایع شهرستان های تابعه 
و رفع ایرادات و نواقصات و ... گوشه ای از اقدامات شاخص برای مواجهه 

با شرایط پیش بینی نشده و احتمالی می باشد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلستان از سفر دوروزه نماینده وزیر نیرو و معاون هماهنگی شرکت 
توانیر به گلستان جهت بررسی مشکالت صنعت برق خبر داد. علی اکبر 
نصیری گفت :براساس برنامه ریزی انجام شده، معاون هماهنگی توزیع 
شرکت توانیر سفر خود را از مرکز و غرب گلستان آغاز خواهد کرد و در 

روز دوم به شرق استان خواهد رفت.
وی ادامه داد: معاون هماهنگی شــرکت توزیع توانیر در اولین برنامه 
حضور در استان، پُســت ۶۳/۴۰۰ کیلوولت روستای مریم آباد گرگان 
را مورد بازدید قرار خواهد داد و ســپس با حضــور در علی آبادکتول از 
نیروگاه این شهرســتان بازدید خواهد کرد.وی یادآور شد: در ادامه این 
سفر پُست علی آباد ۱، بدراق مال پُست تازه تاسیس سه راهی بدراق مال، 
دفتر اتفاقات ســنگدوین و توسعه فیدر شهرستان علی آباد مورد بازدید 

قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: در ادامه مقاوم سازی پایه های فرسوده شبکه های مسیر 
بدراق مال به آق قال مورد بازدید قرار خواهد گرفت و رخشانی مهر با حضور 
در غرب اســتان در چهارراه سیمین شهر از توابع شهرستان گمیشان و 
محل احداث نیروگاه مقیاس کوچک این شــهر، شبکه های مسیر این 
شهر به گمیشان، سایت میگو و شبکه های مسیر گمیشان - بندرترکمن 
و بندرترکمن - کردکوی را مورد بررســی قــرار خواهد داد.مدیرعامل 

شــرکت توزیع نیروی برق اســتان افزود: نماینده وزارت نیرو در حوزه 
صنعت برق با حضور در شهرستان های کردکوی و بندرگز از پست ۲۳۰ 
کیلوولت کردکودی و نیز شــهرک صنعتی بندرگز بازدید خواهد کرد و 
بعد از آن با حضور در گرگان در جلسه بررسی مشکالت در حوزه توزیع، 
فوق توزیع و انتقال در محل ســالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان شرکت خواهد کرد.نصیری در ادامه به برنامه های روز دوم سفر 
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اشاره و خاطرنشان کرد: حضور در 
شهرستان آزادشهر و بازدید از رینگ و پیلون مسیر خوش ییالق )جاده 
ارتباطی گلستان - سمنان( و نیز بازدید از پُست ۶۳/۴۰۰ شهر نگین شهر 
در جاده آزادشهر - گنبدکاووس، از برنامه های روز دوم سفر رخشانی مهر 
به گلســتان است و بعد از آن نماینده وزارت نیرو با حضور در گالیکش 
از پروژه احداث شــبکه ۶۳ کیلوولت با هادی پرظرفیت این شهرستان 

بازدید خواهد کرد.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: معاون بهره برداری و توسعه 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اشاره به بروز مشکل در تامین 

آب شرب شهر ُکشکَسرای شهرستان مرند از رفع آن خبر داد.
محمد خانی گفت: شهر کشکســرای با حدود ۱۰ هزار جمعیت در 

هشت کیلومتری غرب مرند، سه هزار و ۶۰۰ فقره انشعاب آب دارد. 

وی افزود: میزان تولید آب در این شهر ۳۰ لیتر بر ثانیه از سه حلقه 
چاه عمیق اســت که اصوال باید نیاز شهر را برآورده کند، اما بدمصرفی 
شدید از جمله برای مصارف باغچه و مصرف غیرمجاز، مشکالتی را سبب 
می شود. وی اضافه کرد: مشکل کمبود آب شرب در شهر کشکسرای، با 
ماسه دهی یکی از سه حلقه چاه عمیق از اول شهریور ماه جاری شروع 
شد. معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
با اشــاره به اعتراض جمعی از مردم کشکسرای به کمبود آب شرب  در 
اوایل هفته جاری ادامه داد: با ورود مسووالن شهرستان مرند و توافق با 
ریش سفیدان و اعضای شورای شهر مبنی بر در اختیار قرار گرفتن یک 
حلقه چاه کشاورزی برای حل مشکل کمبود آن شرب شهر، قضیه مرتفع 
شد. وی گفت: مشکل کمبود آب شرب این شهر با اجاره یک حلقه چاه 

کشاورزی حل شده اســت، اما شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
برای حل دایمی مشکل، حفر یک حلقه چاه به جای چاه معیوب را از روز 
گذشته آغاز کرده است.  خانی افزود: عملیات حفر چاه جدید برای تامین 
دایمی آب شرب شهر کشکسرای تا یک ماه آینده پایان می یابد و برای 
این کار سه میلیارد تومان هزینه خواهد شد.   شهرستان ۲۵۰ هزار نفری 
مرند در ۷۰ کیلومتری شمال غرب تبریز قرار دارد و شهر کشکسرای در 
غرب آن، در مسیر جاده ترانزیتی مرند - بازرگان واقع شده است. دشت 
مرند که تا سال هایی نه چندان دور و قبل از آغاز خشکسالی های ممتد، 
از جمله دشــت های پرآب و حاصلخیز آذربایجان شرقی محسوب می 
شد، در ۲ دهه اخیر به دلیل کاهش شدید بارندگی و تداوم خشکسالی با 

افت چشمگیر سفره های آب زیرزمینی مواجه است.

ساری – دهقان : سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز از اتمام عملیات پیگرانی هوشمند خط لوله ۳۰ اینچ 
دشت شــاد- نکا- رشــت خبر داد. به گزارش خبرنگار 
مازندران به نقل روابط عمومی، محی الدین مفخمی در 
تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به اهمیت خط لوله 
۳۰ اینچ دشت شاد - نکا - رشت در انتقال گاز به استان 
های شمالی و ضرورت شناسایی نقاط معیوب خط و انجام 
تعمیرات پیشگیرانه، پیگرانی هوشمند این خط با هدف 
انتقال گاز ایمن، پاک، پایــدار و بهره ور گاز طبیعی در 

دستور کار منطقه قرار گرفت. سرپرست منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز افزود: این عملیات بر اساس برنامه زمانبندی 
مدون و هماهنگی های انجام شده با ستاد شرکت انتقال 
و مدیریت دیســپچینگ شرکت ملی گاز به  طول ۷۱۸ 
کیلومتر از خط ۳۰ اینچ در محدوده تاسیســات دشت 
شاد در شهر میامی اســتان سمنان شروع و تا ایستگاه 
تقویت فشار گاز رشــت در استان گیالن با موفقیت به 
پایان رسید. وی در ادامه یادآور شد:  پیگرانی هوشمند و 
تمیز کننده خطوط لوله با هدف ارزیابی سالمت خط لوله 

و رفع آلودگی های درون خط لوله  انجام می شــود که 
در این عملیات ۲۶ مرحله پیگرانی در محدوده ۵ ایستگاه 
النچر و رسیور موجود در استانهای گلستان، مازندران و 
گیالن با رعایت کامل الزامات ایمنی انجام گردید. مفخمی 
در پایان ضمن قدردانی از تالش  معاونت عملیات خطوط 
لوله منطقه و واحدهای پشتیبانی خاطرنشان کرد: با توجه 
به ارسال گزارشات اولیه نتایج پیگرانی ؛ تحلیل گزارشات 
وشناسایی نقاط معیوب خط و انجام تعمیرات ضروری در 

دستور کار منطقه قرار گرفت.

مدیرکل دفتر طرح های توسعه شهری شهرداری قم:

نقش اساسی مشارکت مردم در ساماندهی سیما و منظر شهری

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی خبر داد؛

تأمین پایدار جریان گاز در زمستان سرد آذربایجان

سفر نماینده وزیر نیرو جهت بررسی مشکالت برق گلستان به استان

معاون شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

مشکل کمبود آب شرب شهر ُکشکَسرای برطرف شد

اتمام عملیات پیگرانی هوشمند خط لوله 30" انتقال گاز شمال کشور

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان؛
عملیات آسفالت خیابان سی برنج و روستای زمان آباد مسجدسلیمان انجام شد

اهواز- شبنم قجاوند: عملیات اجرای آسفالت خیابان سی برنج و روستای 
زمان آباد شــهر مسجدسلیمان به مساحت ۱۳۵۰۰ متر مربع با همت شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد . این اقدام در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت و توسط اداره خدمات مهندسی و بهسازی 
اماکن شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اجرای حدود ۱۰۰۰۰ 
متر مربع در منطقه سی برنج و ۳۵۰۰ متر مربع در روستای زمان آباد انجام شد 
.  منطقه ی سی برنج که در مجاورت چشمه های طبیعی نفت قرار دارد یکی از 
مناطق کم برخوردار واقع در مرکز شهر مسجدسلیمان است که بهبود وضعیت 
جاده ارتباطی اش مورد مطالبه ساکنان آن قرار داشت و با عنایت و مساعدت مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
خواسته ی اهالی محترم این منطقه اجابت و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت عملیات بهسازی و روکش آسفالت 
خیابان اصلی آن اجرا گردید. همچنین با درخواســت اهالی روســتای زمان آباد که یکی از روســتاهای بزرگ و پرجمعیت ورودی شهر 
مسجدسلیمان است، عملیات اجرای روکش آسفالت جاده این روستا که پیش از این خاکی و از وضعیت نامناسبی برخوردار بود به همت 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان  انجام شد. یادآوری می نماید ، شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان پیش از این 
و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و افزایش سطح رضایت مندی شهروندان ، عملیات روکش آسفالت مناطق باغ ملی،خیابان 

اصلی کوی شهید چمران ،پشت برج،نمره۴۰ ،نفتون ،پشت فرمانداری سابق ،کمپ کرسنت ، سه راهی مالکریم را اجرا نموده است .

استقرار ۸۲ خدمت شناسه دار در میز خدمت الکترونیک شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان

کرمان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق جنوب اســتان کرمان، مهدیه حســینی نسب رئیس گروه توسعه 
پشتیبانی سیستم های اطالعاتی این شرکت از استقرار ۸۲ خدمت شناسه دار 
در میز خدمت الکترونیک خبر داد و گفت: با توجه به شــیوع گسترده کرونا و 
نیاز بیش از پیش مشترکین عزیز به خدمات الکترونیک و همچنین در راستای  
پیاده سازی دولت الکترونیک و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در سند 
اســتراتژیک شرکت، توسعه خدمات الکترونیک از سال 9۲ تا کنون به صورت 

جدی در دستور کار شرکت قرار دارد.

تاکید سرپرست شهرداری رشت بر تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی
رشت- خبرنگار فرصت امروز: علی بهارمست با حضور در معاونت حمل و 
نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت، روند اجرایی پروژه های عمرانی شهرداری 

رشت را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت 
- سرپرســت شهرداری رشت در جلســه با معاون و مدیران حمل و نقل و امور 
زیربنایی شــهرداری، تکمیل و بهره برداری از پروژه ها را موجب افزایش اعتماد 
عمومی و حرکت به ســمت توسعه و پیشرفت شــهر عنوان و اظهار کرد: عدم 
نظارت الزم بر حســن اجرای کار و موانع احتمالی می تواند در کاهش سرعت 
پروژه ها تاثیرگذار باشــد. علی بهارمســت در این جلسه با اشاره به پروژه های اولویت دار شهرداری در بودجه سال جاری نسبت به دقت، 
کیفیت و تسریع پروژه ها تاکید کرد. سرپرست شهرداری رشت در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم اهتمام جدی در اجرای 
پروژه های بازآفرینی شــهرداری رشت، گفت: ساختمانهای تاریخی شهرداری رشــت میراث ارزشمند و نماد شهر رشت می باشند که 
میبایســت به صورت ویژه نســبت به مقاوم سازی و رفع خطر از این ساختمانها اقدامات الزم صورت پذیرد. در این جلسه محمد حسین 

خیابانی، معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت نیز گزارشی از روند پروژه های عمرانی در دست اجرا و نیمه تمام ارائه نمود.

سه هزار و ۹۹۴ متر مربع امسال به سطح فضاهای آموزشی استان مرکزی 
افزوده شد

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس استان 
مرکزی اظهارداشت: سه هزار و 99۴ متر مربع امسال به سطح فضاهای آموزشی 

این استان افزوده  شدکه اغلب این اماکن در هفته دولت بهره برداری شده است.
حسین محمدی افزود: این فضاهای آموزشی در شهرستان های اراک، زرندیه، 

شازند، تفرش و فراهان ساخته شده است.
وی ادامه داد: ۳۳ کالس درس با بهره برداری از این طرح ها به تعداد کالس های 
آموزش و پرورش اســتان مرکزی افزوده  شــده است. مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس اســتان مرکزی گفت: ۱9۷ میلیارد ریال منابع مالی از محل 
اعتبارات استانی و مشارکت خیرسازان برای این طرح ها هزینه شده  است. محمدی ادامه داد: مدرسه ۶ کالسه خیری شهرستان تفرش، 
مدرسه ۶ کالسه دالور خشکرود زرندیه، تخریب و بازسازی دبیرستان حیات طیبه شهر مهاجران و مدرسه ۲ کالسه روستای درویشان 
فراهان از جمله طرح هایی است که همزمان با هفته دولت در استان مرکزی به بهره برداری رسید. وی ادامه داد: سالن ورزشی آموزشگاه قمر 
بنی هاشم ناحیه یک اراک، مقاوم سازی مدرسه ۲۱ رمضان روستای رباط میل و مدرسه ۲ کالسه روستای چقای اراک از دیگر طرح هایی 
است که بهره برداری از آن ها در این مدت آغاز شد. مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان مرکزی درپایان خاطرنشان کرد: ۲۰۸ 

هزار دانش آموز در ۲ هزار و ۱۰۷ فضای آموزشی با هشت هزار و ۲۷۸ کالس درس به تحصیل اشتغال دارند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن خبر داد : 
تامین و توزیع انواع فرآورده های نفتی در گیالن به صورت مستمر و 

مطلوب در شرایط کرونا ادامه دارد 
رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ، کورش باالدســت ، طی مصاحبه ای از روند مطلوب و مستمر 
تامیــن و توزیع انواع فرآورده های نفتی در گیالن در شــرایط کرونا خبر داد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن؛ 
اســتان گیالن دارای ۱۸9 باب جایگاه فعال بنزین ، نفتگاز و CNG )سوخت 
طبیعی( اســت و توزیع ســوخت در کلیه جایگاهها با رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی به صورت مطلوب انجام می شــود . مدیر منطقه گفت : » با برنامه 
ریزی و اتخاذ تدابیر الزم و برگزاری جلسات متعدد از زمان شیوع ویروس کرونا 
با اقدامات کمیته پیشگیری کرونای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن و با رعایت پروتکل های بهداشتی کارکنان در 
ستاد، انبار ، نواحی و جایگاهها ، سوخت رسانی به صورت شبانه روز بی وقفه صورت می گیرد .«  وی ضمن اشاره به  اینکه در شرایط شیوع 
ویروس کرونا انبار و مجاری عرضه سوخت از مکان های پرخطر از نظر شیوع ویروس کرونا است افزود : » ضد عفونی وگند زدایی مداوم 
جایگاه ها بویژه تلمبه ها ونازل ها توسط جایگاهداران ، تب سنجی رانندگان نفتکش و ضد عفونی نفتکش ها هنگام ورود به انبار و بازدیدهای 
روزانه ، ماهانه و موردی از موارد عنوان شده  ، از جمله مهمترین اقدامات این شرکت در راستای پیشگیری و مبارزه با این بیماری است.«

مدیرکل راهداری استان همدان خبر داد:
جابه جایی بیش از ۴ میلیون تن کاال از استان همدان به مناطق مختلف کشور 
سمیه اعظمی_ همدان: مدیرکل راهداری استان همدان از جابه جایی بیش از 
۴ میلیون تن کاال از این استان به مناطق مختلف کشور خبر داد و اظهار داشت: در 
چهار ماهه نخست امسال در بحث تناژ یاد شده تقریباً مساوی کل تناژ سال قبل 
بوده است. صفر صادقی راد افزود: استان همدان از لحاظ جابه جایی کاال از جمله 
چهار استان موفق در کشور است که بیشترین میزان حمل نهاد های دامی را از 
بنادر جنوبی به داخل استان داشته است. وی ادامه داد: این استان از جمله حامالن 
بسیار مهم بار از مبدا بنادر به دیگر استان های کشور بوده چنانچه از ابتدای آغاز 
طرح تاکنون ۱۲۰۰ دستگاه تنها بار مورد نیاز را به داخل استان حمل کرده است.

افزایش17 درصدی جابجایی مسافر از استان همدان
مدیرکل راهداری استان همدان از افزایش۱۷ درصدی جابجایی مسافر از استان همدان خبر داد و گفت: در ۴ ماه گذشته بیش از 9۴۰ 
هزار نفر مسافر در استان جابه جا شده است. صفر صادقی راد با بیان اینکه این میزان جابه جایی مسافر در قالب ۱۲9 هزار مورد سفر انجام 
شده تصریح کرد: در تعداد سفر نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش نشان می دهد. وی از فعالیت ۵۰ شرکت مسافری 
در استان همدان خبر داد و گفت: از این تعداد مسافر بیش از ۳۰۰ هزار نفر با وسیله نقلیه اتوبوس،بیش از ۴۱۱ هزار نفر با مینی بوس و 

بیش از ۲۲۷ هزار نفر نیز از طریق ناوگان سواری جابه جا شده اند.

ایالم- منصوی: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه 
در راســتای حفاظت از محیط زیست در ســه بخش هوا، آب و خاک 
فعالیت های گسترده ای انجام شده که مورد تائید سازمان محیط زیست 
قرار گرفته است،گفت: تمام پارامترهای پساب تصفیه شده پاالیشگاه گاز 
ایالم اســتاندارد و حد مجاز قرار دارد. به گزارش روابط عمومی، روح اله 
نوریان مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم افزود: در بخش آالیندگی آب 
، تصفیه خانه پیشــرفته ای احداث و راه اندازی شده است که با روش 
های فیزیکی، شــیمیایی و بیولوژیکی پساب های تولید شده در بخش 
های مختلف پاالیشــگاه را کامالً تصفیه می کند و تمامی پارامترهای 
خروجی آن در حد اســتاندارد بوده که توسط ایستگاه پایش لحظه  ای 
بصورت برخط توسط سازمان حفاظت محیط زیست رصد می گردد و 
از آب تصفیه شده در فصول گرم سال برای آبیاری فضای سبز استفاده 
می شود. وی اظهار داشت: در راستای کاهش آالینده های هوا  با پیگیری 
های انجام شده، محصوالت پاالیشگاه از طریق خط لوله به پتروشیمی 
ایالم ارسال می گردد و از فلرینگ آنها جلوگیری می شود که در صورت 
استمرار دریافت خوراک از طرف پتروشیمی ایالم، مشعل پاالیشگاه به 
صورت عادی خواهد بود و در صورت عدم دریافت خوراک، بخشی از آن 

با هزینه های گزاف به مقصد عسلویه حمل می گردد تا از فلرینگ آن 
جلوگیری شــود. وی ادامه داد: خروجی دودکش های بویلرها و نیروگاه 
کمتر از حد استاندارد بوده و به صورت فصلی توسط آزمایشگاه معتمد 
سازمان محیط زیست پایش می شوند و ایستگاه سنجش آالینده های 
محیطــی نیز به صورت برخط پارامترهای هوای محیطی را پایش و در 
اختیار سازمان محیط زیســت استان قرار می دهد. مدیرعامل شرکت 
پاالیــش گاز ایالم تصریح کرد:در زمینه آالینده های خاک، پروژه های 

موفقی در خصوص مدیریت پسماندها انجام گرفته و ترکیب آالینده های 
هوا در منطقه، خاک را آلوده ننموده است که نتایج آزمایش های خاک 
گواه این ادعا می باشد. نوریان خاطرنشان کرد: در اراضی تملکی شرکت 
بالغ بر ۲۵ هکتار فضای سبز و جنگل کاری انجام گرفته و غنی سازی 
جنگل های محدوده پاالیشــگاه با گونه های بومی در دســتور کار این 
شرکت می باشد. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه هزینه 
عوارض ناشی از آالیندگی در سال هایی که پاالیشگاه مشمول آن بوده 
اســت به اداره کل امور مالیاتی استان پرداخت می شود، گفت:در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی نیز سال گذشته طرح جامعی در بخش های 
مختلف از جمله بهداشت، آموزش، فضای ورزشی، محیط زیست و غیره 
تهیه شده و مصوبه آن در شرکت ملی گاز نهایی و برای تخصیص اعتبار 
به وزارت نفت ارسال شده است. نوریان افزود:در راستای انجام مسئولیت 
های اجتماعی اقداماتی همچون اختصاص تانکر آبرسانی برای روستاهای 
محروم و دوردســت شهرستان چوار، اطفا حریق جنگل های پیرامونی 
شهرستان چوار، ضدعفونی تکیه ها و حسینیه ها در ایام محرم، توزیع 
پک بهداشتی در بین عزاداران حسینی، اختصاص بسته های حمایتی 

برای اقشار آسیب پذیر در ایام کرونا صورت پذیرفته است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

تمام پارامترهای پساب تصفیه شده پاالیشگاه گاز ایالم استاندارد است

چهارشنبه
31 شهریور 1400

شماره 1867
چهار شنبه
31 شهریور 1400

شماره 1866



خدماتمشتریانو4اشتباهرایجبرندها

ترجمه:علیآلعلی

حتی بهترین برندهای دنیا نیز در زمینه خدمات مش��تریان گاهی اوقات دچار اش��تباه می شوند. در این 
میان موفقیت به برندی تعلق می گیرد که تعداد اش��تباهاتش در تعامل با مش��تریان را به حداقل برساند. 
درست گرفتن از اشتباهات قبلی و تالش برای رفع شان در آینده یکی از مهم ترین نکاتی است که به شما 

امکان ارتقای کیفیت خدمات مشتریان را می دهد. 
اگر ش��ما همیشه به هنگام ارائه خدمات مشتریان دچار احساسات شدید شده یا فشار بیش از اندازه ای 
بر روی مشتریان وارد می کنید، به احتمال زیاد خیلی سریع در این حوزه با شکست رو به رو خواهید شد. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از رایج ترین اشتباهات خدمات مشتریان در میان برندهاست. این 
امر به ش��ما برای ارائه خدمات مناسب با مشتریان و جلب رضایت شان کمک خواهد کرد. در ادامه برخی 

از مهم ترین اشتباهات این حوزه را مرور خواهیم کرد. 
اعمالفشاربیشازاندازهبرمشتریان

تالش برای ارائه خدمات مش��تریان به هر خریداری همیشه ایده بدی خواهد بود. شما باید اول از همه 
نس��بت به عالقه فرد موردنظر برای دریافت خدمات آگاه شوید، در غیر این صورت بیش از آنکه سرویس 
ارزشمندی برای مشتریان فراهم کنید، مزاحم شان خواهید شد. بسیاری از برندها توانایی درک این نکته 

مهم را نداشته و در عمل تبدیل به برندهایی همیشه مزاحم برای مشتریان می شوند. 
شما برای ارائه خدمات تان باید تا زمان بروز یک مشکل برای مشتریان و تمایل شان برای ارتباط با خود 
صبر کنید، در غیر این صورت وجهه غیرحرفه ای از خودتان به اشتراک خواهید گذاشت. این امر مشتریان 

را همیشه ناراضی نگه داشته و در صورت بروز مشکلی برای شان هم دیگر به سراغ تان نخواهند آمد. 
تعیینقیمتهایبسیارباال

آیا حق همیش��ه با مش��تریان است؟ پاسخ به این پرسش بستگی به شرایط شما دارد. با این حساب اگر 
مش��تریان رفتار غیرمنطقی از خودش��ان نشان دادند، ش��ما اجباری برای ارائه خدمات تان به آنها ندارید. 
برخی از برندها برای ارائه خدمات مشتریان به طور حرفه ای سطح مشخصی از قیمت را تعیین می کنند. 
این امر ش��اید عجیب باش��د، اما برای خدمات باکیفیت امری ضروری محسوب می شود. در این میان شما 
نباید به خاطر درخواس��ت های مش��تریان برای بهره مندی از خدمات رایگان در فعالیت تان اختاللی ایجاد 

کنید. این امر وجهه حرفه ای کسب و کار شما را به طور قابل مالحظه ای خدشه دار خواهد کرد. 
مهم ترین مس��ئله درباره ارائه خدمات مشتریان در قالب سطح قیمت مشخص مربوط به رعایت انصاف 
اس��ت. اگر شما س��طح باالیی از قیمت را برای خدمات تان در نظر بگیرید. به احتمال زیاد کمتر کسی از 
آن اس��تفاده خواهد کرد. این امر جذابیت های برندتان برای مش��تریان را به طور قابل مالحظه ای کاهش 
می ده��د. بنابراین باید به دنبال همکاری با مش��تریان به طور حرف��ه ای و به دور از تعیین قیمت های باال 

باشید. 
ناتوانیدرتامینانتظاراتمشتریان

خدمات ش��ما باید تا حد زیادی انتظارات مش��تریان را برآورده س��ازد، در غیر این صورت خیلی سریع 
شهرت کسب و کارتان بر باد خواهد رفت. امروزه مشتریان با دسترسی به شبکه های اجتماعی خیلی زود 
نس��بت به وضعیت برندهای مختلف اظهار نظر می کنند. با این حس��اب هرگونه اشتباه و خطایی از سوی 
برند ش��ما به س��رعت در بازار دست به دست خواهد ش��د. این امر حتی امکان از بین رفتن تمام اعتبار و 
ش��هرت ش��ما را نیز به همراه دارد. بنابراین باید در زمینه تعامل با مشتریان همیشه سطح انتظارات شان 

را مدنظر قرار دهید. 
مهم ترین نکته در بروز نارضایتی در میان مش��تریان تعهدات بسیار سنگین برندها و سپس ناتوانی شان 
برای اجرای آنهاست. توصیه ما در این بخش پرهیز از ارائه چنین تعهداتی است. به این ترتیب فشار بیش 

از اندازه ای بر روی کسب و کار شما برای تامین انتظارات مشتریان نخواهد بود. 
تالشبیفایدهبرایخدماتمشتریان

تالش های ش��ما باید برای مش��تریان کاربردی باش��د، در غیر این صورت خدمات تان به درد هیچ کس 
نخواهد خورد. نظرخواهی از مش��تریان درباره خدمات موردنظرش��ان و سپس ساماندهی این بخش ایده 
مناس��بی خواهد بود. ش��ما با چنین کاری دست کم فرصت تاثیرگذاری بر روی مشتریان به بهترین شکل 
ممکن را خواهید داش��ت. همچنین دیگر کوهی از نارضایتی پشت سر برندتان نخواهد بود. با این حساب 
قبل از شروع به کار در زمینه خدمات مشتریان حتما به طور مستقیم از خریداران تان نظرخواهی نمایید. 
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تی��ک ت��اک پلتفرمی اس��ت که اغل��ب مردم با آن آش��نا 
هس��تند. این ش��بکه اجتماعی جذاب در طول دوران شیوع 
کرونا محبوبیت بسیار بیش��تری در میان کاربران پیدا کرده 
اس��ت. به این ترتیب بس��یاری از مردم برای تفریح یا ارتباط 
با دوستان شان در این پلتفرم عضو شده اند. نکته جالب اینکه 
چنین پلتفرمی فقط برای تفریح و س��رگرمی نیس��ت، بلکه 
امکان کس��ب درآمد از آن نیز وجود دارد. این امر بسیاری از 
افراد عالقه مند به کس��ب درآمد از طریق آنالین را به خودش 

جلب کرده است. 
شاید شما هم در طول چند سال اخیر افراد بسیار زیادی را 
مشاهده کرده باشید که با ثبت نام در شبکه های اجتماعی و 
تولید محتوا به وضعیت مالی مناسبی دست پیدا کرده اند. در 
این صورت به احتمال زیاد ش��ما هم مایل به پیگیری چنین 
ش��یوه ای خواهی��د بود. نکته مهم در ای��ن میان انتخاب یک 
پلتفرم مناسب برای شروع چنین فرآیندی است. در این میان 
کمتر پلتفری به اندازه تیک تاک برای شما مناسب خواهد بود. 
ه��دف اصل��ی در این مقاله بررس��ی نح��وه درآمدزایی در 
تیک تاک است. بس��یاری از کارآفرینان برای فعالیت در این 
پلتفرم با مش��کل مواجه می شوند. بس��یاری دیگر نیز تفاوت 
این پلتفرم با دیگر شبکه های اجتماعی را دلیل اصلی ناکامی 
اغلب بازاریاب ها در آن ارزیابی می کنند. اگر شما عالقه مند به 
فعالیت در تیک تاک در کسب درآمد هستید، این مقاله نکات 

جذاب و تازه ای برای شما خواهد داشت.
آیاامکاندرآمدزاییازتیکتاکوجوددارد؟

درآمدزایی از تیک تاک مس��ئله ای نیس��ت که به سادگی 
بتوان از آن چشم پوشی کرد. برخی از بازاریاب ها و کارآفرینان 
ماه ها وقت ش��ان را صرف حضور در یک پلتفرم می کنند و در 
نهایت متوجه نامناسب بودن آن برای بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف می ش��وند. اگر این امر درباره وضعیت 
ش��ما و تیک تاک روی دهد، یکی از مهم ترین شانس های تان 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دس��ت خواهید 
داد. همچنین زمان مناسب برای توسعه برندتان در یک پلتفرم 

درست  را نیز از دست می دهید. 
کوتاه ترین پاس��خ به امکان درآمدزای��ی از تیک تاک، یک 
»بله« محکم است. شما به سادگی امکان درآمدزایی از تیک 
تاک را دارید. البته در این مس��یر باید از تکنیک های درست 
اس��تفاده کنید، در غیر این صورت در هیچ ش��بکه اجتماعی 
توانایی تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف ت��ان را نخواهید 

داشت. 
ام��روزه کاربران تیک تاک به طور قابل مالحظه ای افزایش 
پیدا کرده است. در این فضا عالوه بر کاربران عادی و برندها، 
جا برای کارآفرینان مس��تقلی که در تالش برای تولید محتوا 
و کس��ب درآمد هس��تند نیز وجود دارد. با این حساب شما 
برای شروع به کارتان در این فضا نیاز به سرمایه اولیه چندان 

زیادی ندارید.
چقدرازتیکتاکمیشودکسبدرآمدکرد؟

جواب دادن به چنین پرسش هایی کار ساده ای نیست. شما 
به عنوان یک تولیدکننده محتوا در تیک تاک امکان کس��ب 
درآمد براس��اس توانایی و خالقیت تان را دارید. همچنین باید 
به نقش فرصت های طالیی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و جلب همکاری برندهای بزرگ تر نیز اشاره کرد. با این 
حس��اب درآمدزای��ی در تیک تاک بی��ش از هر نکته دیگری 
به مهارت ش��ما برای جلب نظر کاربران و همچنین اسپانسر 

مناسب بستگی دارد. 
وقتی ش��ما یک اسپانسر درس��ت در کنار خودتان داشته 
باش��ید، از نقطه نظر تامین مالی یا همان کسب درآمد هیچ 
مش��کلی پیش روی تان نخواهد بود. به این ترتیب به سادگی 
هرچ��ه تمام تر فرصت تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را 
خواهید داش��ت. آن هم بدون اس��ترس های مداوم نسبت به 

میزان سود نهایی تان.
چهکسانیبیشتریندرآمدرادرتیکتاکدارند؟

اگر شما هم نسبت به آگاهی از یک فهرست جذاب درباره 
افراد پردرآمد در تیک تاک کنجکاو هس��تید، س��ری به این 

فهرست بزنید.
• گ��وردن رمزی چهره ای ش��ناخته ش��ده در عرصه غذا و 
آش��پزی محسوب می شود. با این حساب مشاهده وی در این 
فهرست جای تعجب نخواهد داشت. وی به طور میانگین ۳.۸ 
میلیون دالر از طریق اسپانسرهای خودش در یک سال اخیر 

کسب درآمد کرده است؛ آن هم فقط در تیک تاک.
• دم��ی باگبی یکی از مربی های ورزش��ی و تناس��ب اندام 
حرفه ای در دنیای آنالین محس��وب می شود. وی با بسیاری 
از چهره های مطرح دنیا در رابطه با ارائه تمرین های ورزش��ی 
ارتباط دارد و همین امر او را بدل به چهره ای محبوب در تیک 
تاک کرده است. وی در سال گذشته با کمتر از 50 تبلیغ در 

تیک تاک موفق به کسب درآمد ۳ میلیون دالری شد. 
• آدیسون رای استرلینگ یکی دیگر از چهره های محبوب 
در تیک تاک است. وی با درآمدی نزدیک به ۲.۹ میلیون دالر 
در سال یکی از اینفلوئنسرهای پردرآمد در تیک تاک محسوب 

می شود. 
راهکارهاییبرایدرآمدزاییدرتیکتاک

بدون تردید مش��اهده افرادی با س��طح درآمد باال در تیک 
تاک برای هر کاربری جذاب خواهد بود. یکی از نکات اساسی 
در این میان تالش برای کسب درآمدهای باال مانند این افراد 
اس��ت. ما در ادامه چهار استراتژی برای کسب درآمد در تیک 
تاک را مورد بررس��ی قرار می دهیم. این استراتژی ها به شما 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و همچنین کس��ب 
درآمد به طور منطقی کمک خواهد کرد. البته یادتان باش��د 
که فرآیند تبدیل شدن به چهره ای شناخته شده در تیک تاک 
یک شبه روی نمی دهد. بنابراین شما باید حوصله کافی برای 

این فرآیند طوالنی را مدنظر قرار دهید. 

همکاریبایکبرندمطمئن
بهترین راهکار برای کس��ب درآم��د از تیک تاک مربوط به 
هم��کاری با یک برند اس��ت. البته در این می��ان باید به یک 
برند مطمئن اش��اره کرد، در غیر این صورت ش��اید شما در 
هر مرحله از همکاری تان توانایی تاثیرگذاری مناسب بر روی 
برند موردنظر را نداش��ته و از نظر ادامه همکاری با مشکل رو 

به رو شوید. 
نکته مهم درباره انتخاب یک برند به عنوان اسپانس��ر توجه 
به حوزه فعالیت مش��ابه تان است. به عنوان مثال، اگر شما در 
زمینه ارائه توصیه های مربوط به سبک زندگی فعالیت دارید، 
باید یک برند مرتبط با این حوزه را انتخاب نمایید، در غیر این 
صورت کمتر کسی به ویدئوهای شما توجه نشان خواهد داد. 

اگرچه تیک تاک به اندازه پلتفرمی مثل اینس��تاگرام برای 
برندها جذاب نیس��ت، اما در طول دو سال اخیر توجه بسیار 
زیادی را به خودش جلب کرده اس��ت. بر این اس��اس اکنون 
تیک تاک پس از اینستاگرام و سرویس استوری این پلتفرم در 
رتبه سومین شبکه اجتماعی محبوب در میان برندها قرار دارد. 
این امر به معنای تمایل برندها برای پرداخت هزینه به منظور 
همکاری با اینفلوئنسرهای این حوزه است. مهم ترین مسئله 
هم توانایی تاثیرگذاری شما بر روی مخاطب هدف و همچنین 

تعداد فالوورهای تان است. 
یکی از مهم ترین نکات درباره رشد سریع تیک تاک شیوع 
ویروس کرونا و خانه نشینی اجباری بسیاری از مردم در سراسر 
دنیاست. این امر برای برخی از مردم به مثابه فرصتی مناسب 
به منظور وقت گذرانی در شبکه های اجتماعی بود. وقتی شما 
فرصت زیادی در اختیار دارید، به احتمال زیاد پیدا کردن یک 
شبکه اجتماعی تازه و تالش برای آشنایی با آن ایده مناسبی 
خواهد بود. همین امر تی��ک تاک را در طول دوران قرنطینه 

بدل به پلتفرمی بی نهایت محبوب در میان مردم دنیا کرد. 
اگر ش��ما فردی تازه وارد در تیک تاک محسوب می شوید، 
باید اندکی به خودتان زمان دهید و س��پس وارد رقابت برای 
پیدا کردن یک اسپانس��ر خوب ش��وید. بدون تردید شما به 
عنوان یک کاربر تازه وارد هیچ جذابیتی برای برندها نخواهید 
داشت. بنابراین از همان ابتدا کسی به دنبال همکاری تبلیغاتی 
با ش��ما نخواهد بود. نکته مهم در این میان تالش برای تولید 
محتوای جذاب و س��پس تعامل با مخاطب هدف اس��ت. این 
فرآیند در میان مدت شما را بدل به اینفلوئنسری مناسب برای 
برندها می کند. به این ترتیب پیش��نهادهای همکاری به طور 

مداوم برای شما ارسال خواهد شد. 
نکته مهم درباره همکاری با برندها انتخاب سختگیرانه شان 
اس��ت. ش��ما به عنوان یک فرد مش��هور در تیک تاک باید از 
اعتبارتان به طور دقیقی محافظت کنید. در غیر این صورت در 
مدت زمانی اندک تمام اعتبارتان در این پلتفرم از بین خواهد 
رفت. چنین امری شما را به طور قابل مالحظه ای در رقابت با 
دیگر اینفلوئنسرها عقب انداخته و امکان تعامل با کاربران را از 
بین می برد. به عالوه، شما شانس بسیار اندکی برای تعامل با 

برندها و دریافت پیشنهادهای بیشتر خواهید داشت. 
توصیه ما در این بخش برای شما همکاری با برندهایی است 
که واقعا از آنها خوش تان می آید. فقط در این صورت آینده ای 

مناسب برای شما در تیک تاک وجود خواهد داشت. 
همکاریبایکاینفلوئنسردیگر

شما همیشه الزم نیست با برندها برای تولید محتوا همکاری 
کنید. یکی از راهکارهای مناس��ب برای افزایش ش��هرت تان 
همکاری با دیگر اینفلوئنس��رها در تیک تاک اس��ت. این امر 
ش��اید درآمد مستقیمی برای شما به همراه نداشته باشد، اما 
دست کم شهرت تان را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد 
داد. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

کمک شایانی خواهد کرد. 
بسیاری از اینفلوئنسرها و چهره های شناخته شده در تیک 
ت��اک به طور مداوم با هم ویدئوهای مش��ترک ضبط کرده و 
حتی آنها را به طور مشترک در اکانت شان بارگذاری می کنند. 
این امر به آنها فرصت بس��یار عالی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف می دهد. بنابراین شما هم باید به دنبال استفاده 

از چنین ایده ای باشید. 
مهم ترین مسئله در انتخاب یک اینفلوئنسر برای همکاری 
توجه به سطح فعالیت تان است. اگر شما یک اینفلوئنسر تازه 
کار هس��تید، پیش��نهاد همکاری با افراد حرفه ای و بی نهایت 
مشهور در تیک تاک ایده خوبی نخواهد بود. این امر به احتمال 
زیاد ش��ما را در مس��یر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 
مشکالت بسیار زیادی رو به رو می کند. اولین مشکل در این 

میان هم رد درخواست شما از سوی اینفلوئنسر موردنظر است. 
عالوه بر نکته فوق، تالش برای انتخاب افرادی با س��لیقه و 
حوزه تخصصی مش��ابه خودتان هم ای��ده جذابی خواهد بود. 
شاید این امر در کوتاه مدت بسیار سخت باشد، اما وقتی افراد 
مناسبی برای همکاری پیدا کردید، امکان ادامه آن در طوالنی 
مدت را خواهید داشت. به این ترتیب شما بدون دردسرهای 
اضافه امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید 

داشت. 
شاید ش��ما برای همکاری با اینفلوئنسرهای دیگر فقط به 
محدوده کش��ور خودتان فکر کنید. در این صورت توصیه ما 
نگاه کردن به ابعاد وس��یع تر همکاری است. شما حتی امکان 
همکاری با اینفلوئنسرهای بزرگ در سراسر دنیا را نیز خواهید 
داش��ت. به این ترتیب هرگز خودتان را در این عرصه محدود 

نکنید. 
اگر ش��ما در هم��ان ابتدای کار برای تولی��د محتوا به طور 
مش��ترک با طرف مقابل تان توافق دقیق��ی صورت دهید، به 
احتمال زیاد مش��کالت حقوقی و کپی رای��ت بعدی برای تان 
دردسرساز نخواهد شد. این امر به شما امکان ساماندهی یک 
هم��کاری بلندمدت و حتی پیدا کردن اسپانس��رهای متعدد 
از این طریق را می دهد. با این حس��اب ش��ما باید همیش��ه 
حواس تان به این نکته مهم باش��د، در غیر این صورت ش��اید 
یک همکاری بس��یار عالی و نتیجه بخش را بدون هیچ دلیل 

مشخصی از دست بدهید. 
استفادهازتیکتاکبرایتبلیغمحصوالتتان

اگر ش��ما یک کارآفرین مستقل هستید، امکان استفاده از 
تیک تاک برای تبلیغ محصوالت تان را خواهید داشت. این امر 
جذابیت های بسیار زیادی برای کسب و کار شما دارد. برخی از 
برندها به طور مداوم به دنبال راهکارهای عجیب و غریب برای 
توسعه محصوالت شان هستند. در این صورت آشنایی با تیک 
تاک راهکار بس��یار هوشمندانه ای برای شما خواهد بود. تنها 
کاری که شما باید انجام دهید، تالش برای معرفی محصول تان 

در قالبی جذاب و کاربردی برای مشتریان است. 
بس��یاری از اینفلوئنس��رها در تی��ک تاک مش��غول تبلیغ 
برای محصوالت خودش��ان هم هس��تند. این امر به طور قابل 
مالحظه ای درباره اینفلوئنسرهای حوزه مد و پوشاک مصداق 
دارد. بنابراین اگر به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
و کسب درآمد بدون نگاه به اسپانسرها هستید، حتما کسب 
و کار ش��خصی تان را ه��م راه اندازی نمایید. ش��ما با توجه به 
ش��هرتی که ب��رای فعالیت در تیک تاک کس��ب کرده اید، به 
سادگی هرچه تمام تر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را خواهید داش��ت. این امر به معنای فروش ساده و بی دردسر 

محصوالت تان خواهد بود. 
محصوالتی که ش��ما برای کارب��ران در تیک ت��اک آماده 
می کنید، باید از یکسو با نیازها و سلیقه شان هماهنگی داشته 
باشد و از سوی دیگر مرتبط با حوزه فعالیت تان باشد. به عنوان 
مثال، اگر شما در زمینه تولید محتوای مربوط به مد و پوشاک 
فعالی��ت دارید، راه اندازی یک برند ش��خصی درباره مش��اوره 

امالک ایده بسیار عجیبی خواهد بود. 
تالشبرایاستفادهازحمایتمالیتیکتاک

یوتیوب در طول چند سال اخیر استراتژی حمایت مالی از 
تولیدکنندگان محتوا در پلتفرمش را ش��روع کرده است. این 
امر به سادگی کانال های محبوب را در سود تبلیغاتی یوتیوب 
شریک می کند. با این حس��اب شما امکان کسب درآمدهای 
بسیار باال از طریق تولید محتوا در یوتیوب را خواهید داشت. 
نکته جالب درباره این اتفاق در یوتیوب تقلید تیک تاک از آن 
است. به این تریب تولیدکنندگان محتوا در تیک تاک امکان 

بهره مندی از کمک های مالی این پلتفرم را دارند. 
ش��رایط اساسی برای استفاده از کمک های مالی تیک تاک 

به این ترتیب است:
• فعالیت در انگلستان، آمریکا، فرانسه، آلمان، اسپانیا یا ایتالیا

• داشتن حداقل ۱۸ سال سن
• داشتن حداقل ۱0 هزار فالوور

• کس��ب دس��ت کم ۱00 هزار بازدید ویدئوها در طول یک 
ماه اخیر

• قبول شرایط و قوانین استفاده از تیک تاک
اگر شما ش��رایط فوق را داشته باشید، امکان بهره مندی از 
کمک ه��ای مالی تیک تاک را پیدا خواهید کرد. بدون تردید 
شروع این فرآیند همراه با مشکالت بسیار زیادی است. امروزه 
بسیاری از کشورها هنوز در فهرست تیک تاک حضور ندارند. 
با این حال این مسئله به زودی حل خواهد شد. با این حساب 
شما خیلی زود امکن بهره مندی از امکانات موردنظر در سراسر 

دنیا را خواهید داشت. 
به احتمال زیاد گزینه پیدا کردن یک اسپانسر برای بسیاری 
از کارآفرینان ساده ترین شیوه به منظور کسب درآمد در تیک 
تاک است. با این حال شما باید همیشه راهکارهای دیگر را نیز 
مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت شاید اتفاقات غیرمنتظره 
شما را غافلگیر نماید. در این صورت دیگر هیچ شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
یکی از نکات اساسی دیگر برای دریافت کمک هزینه تیک 
تاک و همچنین شراکت در سود نهایی با این پلتفرم ضرورت 
نصب نسخه پرو تیک تاک اس��ت. شما به این ترتیب هویت 
خودت��ان را به عنوان یک ش��خص حقیقی تایی��د کرده و به 
س��ادگی امکان تعامل با تیک تاک را خواهید داشت، در غیر 
این صورت درخواست های شما به طور مداوم از سوی مدیران 

تیک تاک رد خواهد شد. 
امروزه حضور در تیک تاک یکی از راهکارهای جذاب برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. بسیاری 
از کارآفرینان به دنبال درآمدزایی از چنین پلتفرمی هستند. 
اگر شما هم به دنبال راهکاری برای شروع فعالیت تان در این 
پلتفرم و کس��ب سود هستید، توصیه های این بخش به شما 
کمک شایانی خواهد کرد. به این ترتیب شما امکان شروع به 
کارتان در تیک تاک و سپس تاثیرگذاری بر روی مخاطب به 
سادگی را خواهید داشت. این امر در بلندمدت درآمد مناسبی 

برای تان به همراه دارد. 
blog.hootsuite.com:منبع

چگونه در تیک تاک کسب درآمد کنیم؟


