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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چه رابطه ای بین درآمد و تحصیالت وجود دارد؟

 تحلیل اقتصادی
با روش آزمایشگاهی

فرص��ت امروز: جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ به س��ه اقتصاددان هلندی، آمریکای��ی و کانادایی به نام های »گویدو 
آیمبنز«، »جاشوا انگریست« و »دیوید کارد« به واسطه نقش جدی آنها در توسعه روش های شناسایی علّی داده 
ش��د. حوزه مطالعاتی برندگان نوبل اقتصاد امس��ال مش��خص می کند که مثال آیا بین ماه تولد انس��ان ها و میزان 
درآمد و تحصیالت آنها ارتباطی وجود دارد یا نه؟ پرواضح است که ما از طالع بینی چینی حرف نمی زنیم، بلکه از 
روشی صحبت می کنیم که برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ استفاده کردند تا آزمایش هایی را برای شناخت روابط...

 شاخص بورس تهران با رشد 40 هزار واحدی
مجددا به کانال 1.4 میلیونی رسید

روی خوش بورس به رئیس جدید
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رئیس پارلمان بخش خصوصی هشدار داد

خطر تورم سرسام آور در اقتصاد ایران
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فرصت امروز: محکومیت مدیران پیشین بانک مرکزی، مهمترین خبر اقتصادی روز گذشته بود. آنطور 
که مرکز رسـانه قوه قضائیه به نقل از  ذبیح اهلل خدائیان، سـخنگوی دسـتگاه قضا گزارش داده است، 

رأی پرونـده اخاللگران ارزی سـال 1396 به اتهام برهم زدن نظـم و آرامش بازار ارز و فضای 
اقتصادی کشور و همچنین برخی سوءمدیریت ها صادر شد. در این راستا، ولی اهلل سیف رئیس...

ولی اهلل سیف به تحمل 10 سال و احمد عراقچی به 8 سال حبس محکوم شدند

جزییات پرونده مدیران پیشین بانک مرکزی

یادداشت
نسخه احیای صنعت 

لوازم خانگی

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

در روزهای گذش��ته مباحث 
تنظی��م  پیرام��ون  مختلف��ی 
ب��ازار لوازم خانگی در س��طوح 
کارشناس��ی و اجرایی کش��ور 
و  موافق��ان  و  ش��ده  مط��رح 
منتقدان واردات لوازم خانگی، 
انگش��ت اته��ام انحص��ار را به 
طرف مقاب��ل نش��انه رفته اند. 
ب��رای ارزیابی صحیح ش��رایط 
ب��ازار ل��وازم خانگی ع��الوه بر 
حض��ور میدان��ی و گفت وگ��و 
با فروش��ندگان و خری��داران، 
الزم اس��ت با تحلیل اطالعات 
قضاوت  آم��اری،  داده ه��ای  و 
منصفان��ه و توأم ب��ا واقع بینی 
 از ش��رایط موج��ود ای��ن بازار

داشته باشیم.
موض��وع من��ع واردات لوازم 
خانگ��ی از نیم��ه دوم س��ال 
وزارت  ک��ه  زمان��ی   ،۱۳۹۷
صمت اع��الم کرد »کاالیی که 
ام��کان تولید داخل دارد نباید 
اج��ازه واردات پی��دا کند« به 
ص��ورت جدی در دس��تور کار 
دول��ت قب��ل قرار گرف��ت. در 
آن زم��ان با اع��الم ممنوعیت 
قیمت  خانگی،  ل��وازم  واردات 
ای��ن کاالها ب��ا افزای��ش قابل 

توجهی مواجه شد. 
ادامه در صفحه 3

۱۰ ربیع االول ۱44۳ - س���ال هفتم
شماره   ۱88۰

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان

Sun.17 Oct 2021

فرص��ت ام��روز: چهارمی��ن کنفرانس بین الملل��ی مدیریت 
دانش��ی )KM4D( با رویکرد سرآمدی س��رمایه انسانی فناور 
با اهدافی چ��ون ارائه مطالعات و پژوهش ه��ای نوین در حوزه 
مدیریت دانش��ی، تبادل نظر پیرام��ون فناوری های نوین و آثار 
آن در مدیریت دانش��ی س��ازمان ها و ارائه تج��ارب برتر ملی و 
بین المللی در حوزه به کارگیری مبانی علمی مدیریت دانش��ی، 
با حضور شرکت کنندگان به  صورت حضوری و مجازی در تاریخ 
بیستم مهرماه امسال از سوی انجمن مدیریت ایران و با همکاری 

دانشگاه خاتم برگزار شد.
در این همایش دکتر مجید قاس��می، رئی��س هیأت مدیره 
انجم��ن مدیریت ایران و مدیرعامل بانک پاس��ارگاد، س��رمایه 
انسانی دانش گرا و فناور را مهمترین و کلیدی ترین سرمایه یک 
سازمان دانس��ت؛ دکتر آندرس برندنر، رئیس انجمن مدیریت 
دان��ش اتریش به ارتباط مدیریت دان��ش و هوش مصنوعی در 
تقویت سرمایه انسانی و پروفسور شانکر سیتارام، استاد مدرسه 
کس��ب وکار کالج س��نتنیال تورنتوی کانادا به مدیریت بالیای 
طبیع��ی با اس��تفاده از ابزارهای ارزیابی مدیریت دانش اش��اره 
کرد؛ زهرا میرحسینی معاون مدیرعامل بانک پاسارگاد در امور 
فناوری اطالعات، یادگیری مستمر و برنامه ریزی راهبردی و پویا 
را از مهمترین ویژگی های مدیریت دانش محور برشمرد و دکتر 
سورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، توسعه و 
ن��وآوری را یک موضوع فرهنگی خواند و با اش��اره به تجربیات 
خود در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از رسیدن به 
مدلی برای توسعه فناوری در سازمان ها سخن گفت. در پایان نیز 
دکتر آذر صائمیان به عنوان دبیر علمی کنفرانس، بیانیه نهایی 
همایش را قرائت کرد و سپس جوایز چهارمین جایزه بین المللی 

مدیریت دانشی به ۲4 شرکت برتر اهدا شد.
به سوی سرمایه انسانی دانش گرا و فناور

در ابت��دای همای��ش دکتر مجید قاس��می، رئیس ش��ورای 
سیاست گذاری کنفرانس و رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت 
ای��ران ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به حضار در س��الن و 
شرکت کنندگان مجازی، سخنرانی خود را درخصوص رهبری 
دانش گرا و نقش آن در  تحول دیجیتال و س��رآمدی س��رمایه 
 انس��انی فناور آغ��از کرد و نگاه به آینده و تح��والت آن را برای 

راهبران و مدیران یک نیاز اساسی برشمرد. دکتر قاسمی سپس 
با اش��اره به انقالب های مهمی چون انقالب توسعه نیروی بخار، 
انقالب توس��عه انبوه الکتریس��یته، انقالب اتوماسیون و انقالب 
چهارم که شامل تحوالت سیستم  های سایبر فیزیکی، اینترنت 
اش��یا، هوش مصنوعی، کوانتوم و... اس��ت، همگامی با تغییرات 
را تنها راه بقا و پیش��رفت س��ازمان  ها در مسیر توسعه و تحول 
فناوری دانس��ت و وابستگی شدید س��ازمان ها به فناوری  های 
نوین، مدیریت داده ها و پردازش و تجزیه و تحلیل آنها را معلول 
تغییرات کس��ب وکارها و متأثر از روند توس��عه و تحول فناوری 
معرفی کرد. رئیس دانشگاه خاتم، این تحوالت را روندی دائمی 
توصی��ف کرد و ب��ا ارائه مثالی از نظام بانک��ی پیش بینی نمود 
که با روند فعلی دیجیتالی ش��دن خدم��ات بانکی )که نباید آن 
را ب��ا فرآیند دیجیتایز کردن خدمات که از س��ال ها پیش آغاز 
ش��ده است، اش��تباه گرفت( و ایجاد پلتفرم ها و زیست بوم های 
مرتب��ط آن در صنعت بانک��داری، در آین��ده ای نه چندان دور، 
صنعت بانک��داری نیاز به مکان فیزیکی و س��اختمان نخواهد 
داش��ت. او برای پاسخگویی به این تحوالت، لزوم تمرکز بیشتر 
بر فناوری  های نوین، دانش و نوآوری، سرآمدی سرمایه انسانی 
فناور و فرهنگ س��ازمانی دانش  مح��ور را ضروری عنوان کرد و 
تحقق آن را مستلزم استقرار سبک رهبری دانش  گرایانه جهت 

هدایت سازمان متناسب با تحوالت دانش و فناوری دانست.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در بخش دیگری از صحبت هایش با 
تشریح موضوع »توسعه کانالیزه شده«، راهبر دانش گرا را فردی 
معرفی کرد که با پش��تیبانی از مؤلفه  های مدیریت دانش��ی، از 
انگی��زش، ارتباطات و ارتقای س��رمایه انس��انی توس��عه یافته 
برای هدایت عملکرد نوآوری در س��ازمان، استفاده می  کند. به 
عقی��ده وی، رهبری دانش گرایانه به عن��وان یک تلقی یا عمل 
قابل مشاهده یا ضمنی به »ایجاد«، »اشتراک« و »بهره برداری« 
از دانش جدید س��رعت می  بخشد تا منجر به تحولی در تفکر و 

نتایج جمعی  شود.
دکتر قاس��می همچنی��ن مهمترین مش��خصه  های رهبران 
دانش گ��را را برخ��ورداری از چش��م انداز راهب��ردی و ن��گاه 
آینده پژوهانه، محرک بودن، ایفای نقش به عنوان تشویق کننده 
و... بر شمرد و با تأکید بر اهمیت نقش تحلیل داده ها در رهبری 

دانش  گرا و ایجاد تحول دیجیتال، آن را نیازمند طراحی نقشه  راه، 
تخصیص بهینه منابع، سازماندهی مطلوب دیجیتالی و همچنین 
انتخاب و پیاده  س��ازی چارچوب مناسب حکمرانی در سازمان 
دانس��ت. رئیس هیأت مدیره انجمن مدیری��ت ایران در بخش 
پایانی سخنان خود، از سرمایه انسانی دانش گرا و فناور به  عنوان 
مهمترین و کلیدی ترین سرمایه یک سازمان یاد کرد و به شرح 
ویژگی های سرمایه انسانی دانش گرا نظیر آزادی عمل و پذیرش 
مسئولیت با جلوگیری از رش��د عمودی ساختار سازمان، عدم 
وابس��تگی به زمان و مکان مش��خص برای فعالیت، سازگاری و 
پاس��خ گویی، مقاوم بودن در برابر شوک های برون زا و درون زا و 
کسب مهارت های فناورانه پرداخت. او همچنین با طرح موضوع 
فرهنگ دانش محور؛ گفت که یک سازمان دانش محور، فرهنگ 
خ��اص خود را نیاز دارد، دانش مح��ور بودن و دانش بنیان بودن 
مختص یک فرد در سازمان نیست و نیاز به همراهی و همیاری 

تمامی اجزای سازمان وجود دارد.
نقش مدیریت دانش در تقویت سرمایه انسانی

 Andreas( در ادام��ه همای��ش نیز دکتر آن��درس برندن��ر
Brandner(، رئیس انجمن مدیریت دانش اتریش و پروفسور 
ش��انکر س��یتارام )Shanker Seetharam(، استاد و مشاور 
مدرس��ه کس��ب وکار کالج س��نتنیال تورنتوی کانادا به ترتیب 
سخنرانی خود را پیرامون موضوعات »ارتباط مدیریت دانش و 
هوش مصنوعی در تقویت سرمایه انسانی« و »مدیریت بالیای 
طبیعی با استفاده از ابزارهای ارزیابی مدیریت دانش« به صورت 

ویدئویی ایراد کردند.
همچنین زهرا میرحسینی، معاون مدیرعامل بانک پاسارگاد 
در امور فناوری اطالعات و ارتباطات بر یادگیری مس��تمر، حل 
مسئله، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا تاکید کرد 
و آنه��ا را مهمترین ویژگی های مدیریت دانش محور برش��مرد. 
میرحس��ینی با بیان اینکه هم اکنون در دوران پس��ااینترنت به 
س��ر می  بریم، بر ماهیت زیرساختی اینترنت در تمام جنبه های 
زندگی امروز بش��ر تأکی��د کرد و گفت: »در ن��گاه نو به تحول 
دیجیتال نیاز اس��ت تا کسب وکارها با اس��تفاده از فناوری های 
برهم زنن��ده، مدل جدیدی از کس��ب وکار را برای بقا و موفقیت 
پایه ریزی کنند. در سبک و روش مدیریت برمبنای دانش؛ طیف 

وس��یعی از فعالیت های مدیریت ازجمله مبادله خلق یا ارتقای 
سرمایه های فکری در سطح کالن مشتمل بر عناصر ساختاری 
انس��انی و اجتماعی برمبنای تحلیل داده ها و اطالعات ش��کل 
می گیرد؛ همچنین در س��بک مدیریت دانش محور؛ فرآیندها و 
ابزارها با قصد اشتراک و بهبود بهره گیری از دانش بازمهندسی 

می شوند.«
او یادگیری مس��تمر، حل مس��ئله، برنامه ری��زی راهبردی و 
تصمیم گیری ه��ای پوی��ا را از مهمتری��ن ویژگی های مدیریت 
دانش مح��ور دانس��ت و از چالش ه��ای کلیدی س��ازمان ها در 
مدیری��ت دانش محور به م��واردی چون تدوین و پیاده س��ازی 
راهبردهای یکپارچه مدیریت دانش��ی، ایجاد سامانه ها و بهبود 
فرآینده��ای داخلی برای تس��هیل در تبادل اطالعات و تحلیل 
کالن داده ه��ا و ایج��اد فرهنگ تصمیم گیری مبتن��ی بر داده 
اش��اره کرد. معاون مدیرعامل بانک پاسارگاد در پایان، مدیریت 
دانش محور را در حوزه بانکداری موجب ارائه خدمات مناس��ب 
به مش��تریان در زمان درس��ت و حرکت از بانکداری مبتنی بر 
تراکنش به سوی بانکداری مبتنی بر ارتباط با مشتری به کمک 
ابزارهایی از قبیل داده کاوی بهینه س��ازی بازاریابی مدل سازی 

آینده نگر توصیف کرد.
همچنین دکتر علی اکبر دلوریان زاده، رئیس مرکز نوس��ازی 
اداری و توس��عه سرمایه انس��انی وزارت اقتصاد، دیگر سخنران 
این همایش بود و با اشاره به تحوالت ضروری در بخش مدیریت 
دانش و مدیریت اطالعات کالن در وزارت اقتصاد به  عنوان یک 
سازمان باسابقه و قدیمی، ارائه تجربه مدل سازی و تجاری سازی 
دانش در آن وزارتخانه را از تئوری تا عمل برای حضار تش��ریح 

کرد.
توسعه و نوآوری یک موضوع فرهنگی است

سخنرانی اختتامیه چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت 
دانش��ی نیز به دکتر س��ورنا س��تاری، معاون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهور اختصاص داش��ت. او با اشاره به چالش های وارد 
ک��ردن ن��وآوری به س��ازمان های دولتی و خصوص��ی، به بیان 
تجربی��ات حض��ور خود در معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری و رسیدن به مدلی برای توسعه فناوری در سازمان ها 
پرداخت و گفت: »توس��عه فناوری در یک سازمان یا کشور نیاز 

به ایجاد اکوسیستم و زیست بوم مخصوص به خود دارد. همچنین 
در مراحل مختلف زندگ��ی کارآفرینان مطرح جهان، الگوهای 
مشابهی وجود دارد و مراحل خاصی طی شده است که با تزریق 

ثروت و پول به یک مجموعه یا افراد دست یافتنی نیست.«
س��تاری با ذکر مثال هایی از تعداد و حجم مالی شرکت های 
بزرگ افزود: »این مجموعه ها از روز اول به این شکل نبوده اند و 
مراحلی را طی کرده اند که به همین دلیل، تزریق نوآوری به آنها 
ساده نیست و چالش های زیادی را در پی دارد. برای وارد کردن 
نوآوری به یک مجموعه، اس��تقرار فرهنگ دانش محور بیش از 
هر چیزی مطرح اس��ت؛ چراکه توس��عه و نوآوری یک موضوع 
فرهنگی است.« معاون علمی و فناوری رئیس جمهور سپس با 
ذکر مثال های دیگری از روند توس��عه تاکسی های اینترنتی در 
کشور و سیاس��ت بانک مرکزی در توسعه فین تک ها در حوزه 
مالی و بانکی ادامه داد: »توسعه یک مفهوم سخت افزاری نبوده 
و ماهیت آن نرم افزاری اس��ت؛ ل��ذا با تقلید ظاهری از الگوهای 
توس��عه در کشورهای مختلف قابل تحقق نیس��ت. راه حل وارد 
کردن ن��وآوری به  خصوص ب��ه بخش های دولت��ی، حمایت از 
اس��تارت آپ ها و ش��رکت های کوچک اس��ت تا این شرکت ها 
بتوانند با تغییر در اکوسیستم کسب وکار، راه را برای پذیرش این 

فرهنگ در سازمان های بزرگ هموار کنند.«
در بخ��ش پایانی همایش نیز دکتر آذر صائمیان، دبیر علمی 
کنفران��س، بیانیه نهایی این روی��داد را قرائت کرد و بر مواردی 
همچون »تدوین و طراحی س��ند راهبردی توس��عه س��رمایه 
انس��انی فناور« به منظ��ور بهره مندی از ارزش  ه��ا و ثمره های 
مشهود و نامشهود س��رمایه های انس��انی و برنامه ریزی جهت 
»مستندسازی تجارب علمی و نوآوری های سرمایه های انسانی« 
تأکی��د نمود. همچنین در بخش اهدای جوایز، از ۲4 ش��رکت 
که در فرآیند ارزیابی چهارمین جایزه مدیریت دانش��ی شرکت 
کردند، تقدیر به عمل آمد. از جمله این ش��رکت ها می توان به 
شرکت مادرتخصصی )هلدینگ( توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو( به عنوان برنده تندیس زرین و شرکت های 
فوالد زرند ایرانیان، فوالد بوتیای ایرانیان، هلدینگ نسیم سالمت 
پاسارگاد، گسترش انرژی پاسارگاد و فوالد سیرجان ایرانیان به 

عنوان برندگان تندیس سیمین یاد کرد.

در پایان چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش��ی با 
رویکرد سرمایه انسانی فناور، دکتر آذر صائمیان به عنوان دبیر 
علمی کنفرانس، بیانیه نهایی همایش را قرائت کرد. در بیانیه 
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی )KM4D( با 

رویکرد سرمایه انسانی فناور آمده است:
»خداوند حکیم را سپاس��گزاریم که توانس��تیم در مجالی 
دگر با اهتمام اندیش��مندان، خبرگان، اعضای هیأت علمی و 
صاحب نظران عرصه مدیریت، چهارمین کنفرانس بین المللی 
مدیریت دانش��ی KM4D با رویکرد سرمایه انسانی فناور را 
با همکاری دانش��گاه خاتم، انجمن مدیری��ت دانش اتریش و 
تعدادی از دس��تگاه های اجرایی، دانش��گاه ها و مراجع علمی 

کشور در ۲۰ مهرماه ۱4۰۰ برگزار نماییم. اهداف این کنفرانس 
به این ش��رح بوده اس��ت: »ارائه مطالعات و پژوهش های نوین 
در ح��وزه مدیریت دانش��ی«، »بحث و تبادل نظ��ر پیرامون 
فناوری های نوین و آثار آن در مدیریت دانش��ی سازمان ها« و 
»ارائه تجارب برتر ملی و بین المللی در حوزه به کارگیری مبانی 

علمی مدیریت دانشی«.
برگزارکنندگان کنفران��س، اجرای بندهای دهگانه کلیدی 

بیانیه پایانی کنفرانس را به شرح زیر خواستارند:
۱-»تدوین و طراحی سند راهبردی توسعه سرمایه انسانی 
فناور« به منظور بهره مندی از ارزش ها و ثمره های مش��هود و 
نامشهود سرمایه های انسانی به عنوان مزیت کلیدی سازمان ها، 

امری اجتناب ناپذیر و از مسئولیت های اهم مدیریت ها می باشد.
۲-برنامه ری��زی جه��ت »مستندس��ازی تج��ارب علمی و 
نوآوری های سرمایه های انسانی« و بهره مندی از آنها به عنوان 

دارایی های مشهود و نامشهود تأکید می شود.
۳-رویاروی��ی ب��ا م��وج انقالب صنعت��ی چه��ارم و توانایی 
ارزش آفرینی در آن نیازمند »طراحی زیرس��اخت های دانش 

فنی« می باشد که اهتمام مدیران را گریزناپذیر می نماید.
4-با توجه به تحوالت فناورانه »بهبود شاخص های ارزیابی 
شایستگی س��رمایه انسانی« از طریق ارائه خدمات آموزشی و 

یادگیری مستمر از الزام های سازمان های نوین می باشد.
5-برنامه ریزی جهت توس��عه مبتنی بر ن��وآوری از طریق 

»گس��ترش تعامالت علمی« با نهاده��ا و مراجع مرتبط برای 
سازمان ها، امری ضروری است.

6-اهتمام به »ارتقای کیفیت فرآیندها و پیامدهای فناوری« 
در ساختار دانشی سازمانی مورد توجه ویژه مدیران قرار گیرد.

۷-ایج��اد س��ازوکارهای مطلوب جهت »ترویج و تش��ویق 
پژوهش��گران« به کاربس��ت های فناوری ها از طریق مطالعات 

علمی باید مورد توجه جدی و علمی قرار گیرد.
8-بهره مندی از »مدل جامع مدیریت دانش��ی« به منظور 

گسترش راهبردهای توسعه پایدار پیشنهاد می شود.
۹-اهتم��ام در بهره من��دی فرامرزی از دان��ش با روش های 
عالمانه و اس��تفاده از دس��تاوردهای علمی در س��طح ملی و 

بین المللی برای کسب جایگاه برتر علمی مورد تأکید است.
۱۰-دس��تیابی به »اقتص��اد دانش بنیان« ب��ا نقش آفرینی 

سرمایه انسانی دانشی میسر و ممکن خواهد بود.«
همچنی��ن در بخش پایانی همایش، از ۲4 ش��رکت که در 
فرآیند ارزیابی چهارمین جایزه مدیریت دانشی شرکت کردند، 
تقدیر به عمل آمد. از جمله این ش��رکت ها می توان به شرکت 
مادرتخصص��ی )هلدینگ( توس��عه مع��ادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو( به عنوان برنده تندیس زرین و شرکت های 
ف��والد زرند ایرانی��ان، فوالد بوتیای ایرانیان، هلدینگ نس��یم 
سالمت پاس��ارگاد، گسترش انرژی پاسارگاد و فوالد سیرجان 

ایرانیان به عنوان برندگان تندیس سیمین اشاره کرد.

بیانیه پایانی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی برگزار شد

سرآمدان سرمایه انسانی فناور

بررسی تعامل میان برندها و خبرنگاران

چگونه روزنامه نگاران را شیفته داستان برندتان کنید؟
رس��انه برای بس��یاری از انس��ان ها امری مرموز و حتی خطرناک محسوب می ش��ود. این امر درباره تجربه کارآفرینان نیز 
مصداق دارد. بس��یاری از برندها عالقه ای به کنجکاوی اهالی رس��انه در کارهای شان ندارند. به این ترتیب فقط در صورت نیاز 
با خبرنگارها همکاری می کنند.  بدون تردید گاهی اوقات رس��انه ها خطرهای زیادی برای برندها به همراه دارند، اما همیش��ه 
داستان به این شکل نیست. امروزه بسیاری از خبرگزاری ها به طور اختصاصی بر روی حوزه کسب و کار تمرکز دارند. چنین 
خبرگزاری هایی به کمک برندها برای توس��عه کس��ب و کار و معرفی محصوالت شان به مشتریان می آیند. با این حساب شما 
باید میان خبرگزاری های مناسب و زرد تفاوت قائل شوید. اگرچه امروزه شبکه های اجتماعی بخش قابل مالحظه ای از تجربه 
مش��تریان از برندها را ش��کل داده اند، اما هنوز هم رسانه ها بخش مهمی از فرآیند خبررسانی و جلب نظر مشتریان را شکل...



فرص��ت امروز: جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ به س��ه اقتص��اددان هلندی، 
آمریکایی و کانادایی به نام های »گویدو آیمبنز«، »جاش��وا انگریس��ت« و 
»دیوید کارد« به واس��طه نقش جدی آنها در توسعه روش های شناسایی 
علّی داده شد. حوزه مطالعاتی برندگان نوبل اقتصاد امسال مشخص می کند 
که مثال آیا بین ماه تولد انسان ها و میزان درآمد و تحصیالت آنها ارتباطی 
وجود دارد یا نه؟ پرواضح است که ما از طالع بینی چینی حرف نمی زنیم، 
بلکه از روش��ی صحبت می کنیم که برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ استفاده 
کردند تا آزمایش هایی را برای شناخت روابط علّی بین متغیرهای اقتصادی 

طراحی کنند.
نحوه مطلع شدن برندگان جایزه نوبل همیشه با داستان ها و ماجراهای 
جالبی همراه اس��ت. امس��ال نیز »دیوید کارد« 65 س��اله، استاد اقتصاد 
دانشگاه برکلی آمریکا، وقتی بعد از یک پرواز طوالنی، تازه از مراسم تدفین 
مادربزرگش به خانه بازگشته بود و برای خواب آماده می شد، زنگ تلفنش 
به صدا درآمد. هرچند او اندوهگین درگذش��ت مادربزرگش بود، اما هنوز 
آنقدر ش��وخ طبع بود که در جواب کس��ی که از اس��تکهلم تماس گرفته 
و خودش را »آدام اس��میت« معرفی کرده بود، با خنده بگوید: »ش��نیده 
بودم که »آدام اس��میت« می خواهد با من تماس بگیرد.« شوخی با تشابه 
اس��می دبیر علمی وب سایت جایزه نوبل و پدر علم اقتصاد، شروع مکالمه 
تلفنی یکی از س��ه برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ بود که این جایزه را به پاس 
تالش هایش برای »مطالعات تجربی در زمینه بازار کار« دریافت کرده است.

افزایش حداقل دستمزد با اشتغال چه می کند؟
اهمیت مطالعات تجربی و آزمون های میدانی در س��ال ۲۰۱۹ نیز مورد 
توج��ه آکادمی نوبل قرار گرف��ت و نوبل اقتصاد را برای س��ه اقتصاددانی 
که تمرک��ز مطالعاتی خود را بر این زمینه ق��رار داده اند، یعنی »آبیجیت 
بانرجی«، »استر دوفلو« و »مایکل کرمر« به همراه آورد. آزمایش میدانی، 
روش��ی است که در علوم پزشکی، سابقه طوالنی دارد. در این روش، برای 
بررسی اثر یک عامل مداخله گر مثال یک داروی جدید، افراد مورد مطالعه را 
به حداقل دو گروه تقسیم می کنند. عامل مداخله گر به یکی از این گروه ها 
ک��ه گروه مداخله نام دارد، داده می ش��ود. گروه دیگر، گروه کنترل نامیده 
می شود. س��پس نتایج بین دو گروه مقایسه و مشخص می شود که عامل 

مداخله بر بهبود بیماری مؤثر است یا نه.
ش��اید نتایج مطالعات »دیوید کارد« برای ما ایرانیان ملموس تر باش��د. 
یک��ی از مهمترین پژوهش های او درباره تأثی��ر حداقل حقوق بر بازار کار 
اس��ت. در کشورمان هر ساله در انتهای اسفندماه شورای عالی کار حداقل 
دس��تمزد سال آینده کارگران را تعیین می کند و بدین ترتیب، دو گروه از 
کارشناس��ان روبه روی یکدیگر قرار می گیرند؛ گروهی که مخالف افزایش 
حداقل دس��تمزد هس��تند و معتقدند به دلیل افزایش هزینه های تولید، 

احتم��اال کارفرماه��ا نیروی کار خود را تعدیل می کنن��د و نتیجه افزایش 
حداقل دستمزد، افزایش بیکاری است. گروهی دیگر نیز به نرخ تورم اشاره 
می کنند و در حمایت از معیشت نیروی کار، خواهان افزایش بیشتر حداقل 
دستمزد هستند. بنابراین پرسش این است که با افزایش حداقل دستمزد، 
چ��ه اتفاقی در بازار کار می افتد؟ »دیوی��د کارد« و همکارش »کروگر« با 

آزمایش تجربی به این پرسش پاسخ دادند.
در اوایل دهه ۹۰ میالدی، این باور در میان اقتصاددانان وجود داش��ت 
که حداقل دس��تمزد باالتر به معنای کاهش اشتغال است، زیرا هزینه های 
دستمزد را برای کسب وکارها افزایش می دهد و مطالعاتی نیز وجود داشت 
که »همبستگی« منفی بین حداقل دستمزد و اشتغال را نشان می داد. با 
این حال، همچنان پرسشی وجود داشت: آیا واقعا افزایش حداقل دستمزد 

»علت« افزایش بیکاری است؟
م��ا دو بار یا در دو دنی��ای موازی زندگی نمی کنیم ت��ا بتوانیم یک بار 
دستمزدها را افزایش دهیم و بار دیگر دستمزدها را کاهش دهیم تا تأثیر 
آن را بر بازار کار مشاهده کنیم. این روش آزمایش هایی است که در علوم 
دیگر مانند پزش��کی استفاده می شود؛ به یک گروه دارو داده می شود و به 
گ��روه دیگر دارونما تا بتوان تأثیر دارو را مورد مطالعه قرار داد، اما در علم 
اقتصاد باید به دنبال »مشاهدات واقعی« برای مطالعه چنین آثاری باشیم 
و این همان کاری است که برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ در رابطه با بازار کار 

انجام داد.
»کارد« و »کروگر« برای بررسی اینکه حداقل دستمزد چگونه بازار کار را 
متأثر می کند، یک آزمایشگاه واقعی در دسترس داشتند. حداقل دستمزد 
در ایالت نیوجرس��ی افزایش یافته بود و در پنسیلوانیا ثابت مانده بود. این 
دو اقتصاددان، کارکنان رس��توران ها را )بازاری که در آن حداقل دستمزد 
اهمیت بیشتری دارد( به عنوان آزمایشگاه خود در نظر گرفتند. همه شرایط 
در این بازار کار، یکس��ان بود، غیر از عامل مداخله یعنی حداقل دستمزد. 
نتایج این تحقیق نشان داد که برخالف باور رایج میان اقتصاددانان، افزایش 

حداقل دستمزد، تأثیری بر اشتغال نداشته است.
چه رابطه ای بین درآمد و تحصیالت وجود دارد؟

یک��ی دیگر از پرس��ش هایی ک��ه اقتصاددانان ت��الش می کنند به آن 
پاس��خ دهند، رابطه بین تحصیالت و س��طح درآمد اس��ت. البته به غیر 
از اقتصاددان��ان، جوانان��ی که می خواهن��د درباره ادام��ه تحصیل خود 
تصمیم گیری کنند نیز به پاس��خ این پرس��ش عالقه مند هستند. شاید 
در نگاه اول، پاس��خ به این پرس��ش آس��ان باش��د: از داده های درآمد و 
تحصی��الت افراد اس��تفاده می کنیم و نتیجه گی��ری می کنیم. مطالعات 
بس��یاری نش��ان می دهند همبس��تگی مثبتی بین تحصیالت و درآمد 
وجود دارد؛ یعنی افراد با تحصیالت بیش��تر، درآم��د باالتری دارند، اما 

آیا معنایش این اس��ت که تحصیالت بیشتر »علت« درآمد باالتر است؟ 
پاسخ منفی است.

»جاشوا انگریست«، استاد دانشگاه ام آی تی و »گویدو ایمبنز«، اقتصاددان 
دانش��گاه اس��تنفورد به عنوان دیگر برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۱، به دلیل 
پاس��خ به چنین پرس��ش هایی یعنی »تحلیل روابط علّی« انتخاب شدند. 
یکی از مطالعات مهم »انگریس��ت« و همکارش »کروگر«، بررس��ی رابطه 
درآمد و تحصیالت بود. آنها نش��ان دادند درآمد افرادی که ۱۲ سال درس 
خوانده اند، به عنوان مثال دبیرستان را به پایان رسانده اند، ۱۲ درصد بیشتر 
از افرادی است که ۱۱ سال درس خوانده اند. همچنین افرادی که ۱6 سال 
درس خوانده اند، مثال لیسانس دارند، 65 درصد بیشتر از افرادی است که 
۱۱ سال درس خوانده اند، اما نمی توان »علت« این تفاوت را در تحصیالت 

دانست. آزمایش طبیعی چگونه می تواند در این مورد به ما کمک کند؟
م��ا به یک عامل تصادفی نیاز داریم تا بتوانیم آزمایش خود را انجام دهیم. 
»انگریست« و »کروگر« از »زمان تولد« به عنوان این عامل تصادفی استفاده 
کردند. در آمریکا دانش آموزان با توجه به تاریخ تولدشان در ۱6 یا ۱۷ سالگی 
می توانن��د تحصیالت خ��ود را متوقف کنند. بنابراین کودکان��ی که در اوایل 
س��ال یعنی پیش از شروع سال تحصیلی متولد می شوند، می توانند پیش از 
دانش آموزانی که در اواخر سال به دنیا آمده اند مدرسه را ترک کنند. »انگریست« 
و »کروگر« مشاهده کردند گروه اول یعنی افرادی که در سه ماه نخست سال 
متولد شده اند در مقایسه با گروه دوم یعنی افرادی که در سه ماه پایانی سال 

متولد می شوند، سال های کمتری را به تحصیل اختصاص می دهند.
در این راس��تا آنها توانستند رابطه علی بین تحصیالت و درآمد را نشان 
دهند و زمینه س��از مطالعات گسترده ای در این حوزه شوند. اکنون شواهد 
تجربی نسبتا قوی وجود دارد که نشان می دهد سرمایه گذاری در آموزش 
و تحصیالت بر موفقیت آینده دانش آموزان در بازار کار تأثیرگذار است. این 
مورد به ویژه برای دانش آموزانی که با محرومیت مواجهند، قوی تر اس��ت. 
عالوه بر این، مطالعه »انگریست« و »کروگر«، مقدمه ای برای پژوهش های 
بیشتری شد که در آن، شناخت روابط علی مورد توجه قرار دارند. تمرکز 
مطالعاتی »انگریست« و دیگر برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۱، »گویدو آیمبنز« 
از دانشگاه استنفورد بر همین موضوع است. ما وقتی با داده های اقتصادی 
که با نمونه گیری از افراد جامعه به دس��ت آورده ایم، می توانیم تش��خیص 
دهیم چه فردی چه رفتاری داشته است، اما چرایی یک رفتار یا انتخاب را 
نمی دانیم؛ پس چگونه می توانیم رابطه علی بین متغیرها را مطالعه کنیم؟ 
نوآوری هایی که این سه اقتصاددان در پژوهش های خود مورد استفاده قرار 
دادند، توانس��ت راه را برای شناخت روابط علت و معلولی بین متغیرهای 
اقتص��ادی باز کند و ب��ه تعبیر آکادمی نوبل، به انقالب��ی در پژوهش های 

تجربی تبدیل شود.

چه رابطه ای بین درآمد و تحصیالت وجود دارد؟

تحلیل اقتصادی با روش آزمایشگاهی

رئیس ات��اق بازرگانی ایران می گوید اگر برخ��ی تصمیمات غلط در 
سطح کالن اقتصاد ایران اصالح نشود، خطر رشد سرسام آور تورم کشور 

را تهدید خواهد کرد.
براس��اس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در اقتصاد ایران چند ماه 
گذش��ته را در ع��دد ب��االی 4۰ درصد گذران��ده و در آخرین آمار عدد 
آن از مرز 45 درصد نیز گذش��ته اس��ت. بس��یاری از فعاالن اقتصادی 
هش��دار می دهند که در صورت اصالح نش��دن برخی رویه های کالن، 
لمس تورم های ش��دیدتر نیز ممکن خواهد بود. در این راس��تا، رئیس 
پارلمان بخش خصوصی در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون جهش 
و رونق تولید مجلس در اتاق مش��هد گفته اس��ت: اگر نگاهی تاریخی 
به عملکرد دولت ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نس��بت به مس��ئله 
اقتصادی بیندازیم، درمی یابیم که برآورد اقدامات انجام ش��ده از جانب 
آنها، نه تنها به حل مشکالت و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده بلکه 

چالش هایش را افزون کرده است.
غالمحسین شافعی با بیان اینکه دولت سیزدهم، میراث دار بزرگترین 
بحران ها بوده و باید از تحریم و چالش های ارزی تا شیوع بیماری کرونا 
و مش��کالت مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چاره جویی کند، ادامه 
داد: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکالت، هرگونه خطای راهبردی 
موجب افزایش حجم نقدینگی می شود و تورمی سرسام آور را برای آینده 

در پی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ 
س��خت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، درحالی که اقتصاد کشور، 
تصمیمات س��خت و اصالحات ریشه ای نیاز داشت. امروز اقتصاد کشور 

نه از منظر سیاس��ت داخلی و نه در بحث سیاس��ت خارجی، حرف اول 
را در کشور نمی زند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل باعث 
می شود تا کشور به سراشیبی بحران فرو افتد و رتبه آن در شاخص های 

جهانی، مکرر تنزل یابد.
او ب��ار دیگر به موض��وع »تولید« و نیازهای این بخش اش��اره کرد و 
گفت: در حال حاضر سه قوه بر این مبحث مهم متمرکز هستند اما آیا 
آنچه تحت همین عنوان پیگیری می شود، کارآمدی و اثرگذاری کافی 
دارد؟ در کش��وری که با محدودیت منابع مواجه اس��ت، باید مشخص 
ش��ود که آیا حمایت مادام العمر از بعضی بخش های تولیدی اثرگذاری 
الزم را ایجاد می کند یا نه و اینکه اساس��ا کدام بخش ها باید در اولویت 

حمایت ها قرار بگیرند؟
به اعتقاد ش��افعی، امروز همه به دنبال شناس��ایی واحدهای تولیدی 
هستند که به هر دلیل تعطیل شده اند، اما آیا فعال شدن آن کارخانه ای 
ک��ه محصولش به زودی حتی در بازار داخلی هم مصرف کننده ندارد، با 
منابعی که ارزش��مند و توأمان محدود هستند، منطقی خواهد بود؟ آیا 
می ش��ود بدون شناسایی عوامل توقف فعالیت یک واحد تولیدی، برای 
راه اندازی مجدد آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه 

جهش تولید مجلس به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.
رئی��س ات��اق ایران در بخش دیگری از س��خنانش به سیاس��ت های 
ارزی کش��ور پرداخ��ت و گفت: ۳5 درصد کل صادرات توس��ط بخش 
خصوصی واقعی صورت می گیرد و 65 درصد دیگر که واحدهای دولتی، 
نیمه دولت��ی و خصولتی هس��تند؛ در ۹۰ درصد موارد، م��واد خام و یا 
نیمه خام را صادر می کنند. مش��کل اینجاست که دولت ها به جای آنکه 

منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و عرضه ارز را به 
نفع بخش های مولد افزایش دهند؛ فقط سیاس��ت کنترل قیمت را در 

این بخش دنبال کرده اند.
شافعی درباره نظام قیمت گذاری به عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم 
و پرچال��ش در این ایام نیز گفت: بس��یاری از اقدامات و تصمیمات در 
قالب شعار کنترل تورم مطرح می شود، اما غایت آن رشد بهای تمام شده 
تولید بوده است. آیا منطقی است درحالی که قیمت نهاده های تولیدی 
افزایش می یابد، در ادامه زنجیره تولید، به صنعتگر و تولیدکننده دستور 
داده ش��ود تا قیمت را ثابت نگاه دارد؟ اصال در چنین ش��رایطی، تولید 

ممکن و مقرون به صرفه خواهد بود؟
همچنین در ادامه این نشس��ت نیز ش��مس الدین حس��ینی، رئیس 
کمیس��یون جهش و رونق تولید مجلس گفت: بررسی ها نشان می دهد 
اگر ایران از میان ۱۹۰ کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار )بانک 
جهانی(، رتبه ۱۲۷ را کسب کرده، پاره ای از عوامل در آن دخیل بوده اند 
که ازجمله آن دشواری شروع کسب وکار و مسئله تأمین مالی برای این 
بخش است. به همین استناد، مجلس تالش دارد تا موضوع ساماندهی 
و بازآفرینی نظام تأمین مالی کش��ور را به ثمر برس��اند و در این رابطه 
پیش نویس طرحی را تهیه نموده و برخی احکام آن هم سال گذشته در 

قانون بودجه آورده شده که باید آنها را دائمی نماییم.
او همچنی��ن از ات��اق بازرگان��ی ای��ران درخواس��ت کرد ت��ا در امر 
اطالع رسانی، ظرفیت های قانونی که بر امر حمایت از تولید تمرکز دارند، 
همت بگمارد تا از بروز خسارت برای فعاالن اقتصادی که بعضا نسبت به 

حقوق خود اطالعی ندارند، جلوگیری شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی هشدار داد

خطر تورم سرسام آور در اقتصاد ایران

نگــــاه

»اکونومیست« از موانع گذار به عصر انرژی پاک گزارش داد
اولین شوک انرژی عصر سبز

هفته نامه »اکونومیست« در سرمقاله شماره اخیر خود به چالش هاي 
گذار از انرژي فس��یلي به انرژي هاي پاک پرداخته و معتقد اس��ت که 
»صفر کردن« مصرف سوخت فس��یلي در ۳۰ سال آینده، بزرگترین 
شوک بزرگ در عرصه انرژي سبز است. به گزارش »اکونومیست«، ماه 
آینده رهبران جهان در بیست و ششمین کنفرانس تغییرات آب وهوایي 
س��ازمان ملل متحد حضور مي یابند تا مسیري براي به صفر رساندن 
انتشار جهاني کربن تا سال ۲۰5۰ میالدي را ترسیم کنند. در حالي که 
این کشورها قرار است خود را براي یک تعهد ۳۰ ساله آماده و آن را آغاز 
کنند، نخستین تهدیدها علیه استفاده از انرژي سبز نمایان مي شود. به 
نوش��ته این نشریه، از ماه مه، قیمت سبدهاي نفتي، زغال سنگ و گاز 
۹5 درصد رشد کرده است. بریتانیا، میزبان این کنفرانس، نیروگاه هایي 
که با زغال سنگ فعالیت مي کند را دوباره به چرخه بازگردانده و قیمت 
بنزین در آمریکا به ۳ دالر در هر گالن رسیده است. ضمن اینکه چین و 
هند نیز با بحران خاموشي مواجهند و »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روسیه نیز به تازگي به اروپا یادآوري کرده که تامین سوخت این قاره 

به رضایت روس ها وابسته است.
»اکونومیست« در ادامه به شرایط زندگي کنوني در عصر مدرن و 
نقش انرژي هاي فسیلي در آن پرداخته و مي افزاید: بدون استفاده از 
انرژي فسیلي، خانه ها یخ مي زنند و مشاغل متوقف مي شوند. وحشت 
از کمبود انرژي، مش��کالت عمیق تري را همزمان با تغییر جهان به 
س��مت سیس��تم انرژي پاک ایجاد مي کند. از جمله سرمایه گذاري 
اندک در انرژي هاي تجدید پذیر و برخي از س��وخت هاي فسیلي در 
حال گذار که موجب باالرفت��ن خطرات ژئوپلیتیکي و پایین آمدن 
ایمن��ي در بازارهاي برق مي ش��ود. بر این اس��اس، بدون اصالحات 
س��ریع، بحران هاي انرژي فزاینده تري در پیش اس��ت و شاید یک 

شورش مردمي علیه سیاست هاي محدودکننده اقلیمي رخ دهد.
به گفته این هفته نامه، حتي فکر کردن به کمبود انرژي در س��ال 
گذش��ته میالدي مضحک به نظر مي رسید، چراکه تقاضاي جهاني 
ب��ه دلیل پاندمي کرونا 5 درصد کاهش یافت که این میزان کاهش 
از زمان جنگ جهاني دوم بي سابقه بود. اما همزمان با رشد اقتصاد 
جهان، تقاضا به طور خطرناکي رش��د کرده اس��ت. ذخایر نفت تنها 
۹4 درصد از سطح معمول خود، ذخایر گاز اروپا 86 درصد و ذخایر 

زغال سنگ هندي ها و چیني ها زیر 5۰ درصد است.
»اکونومیست« در ادامه به بازارهاي با رقابت شدید اشاره کرده و 
مي نویس��د: این بازارها در برابر شوک ها و ماهیت متناوب برخي از 
انرژي هاي تجدیدپذیر آسیب پذیري باالیي دارند. فهرست طویلي از 
اختالالت در تولید انرژي هاي پاک مانند تعمیر و نگهداري، حوادث 
غیرمترقبه، باد بسیار کم در اروپا، خشکسالي هایي که تولید برق از 
نیروگاه هاي برق-آبي را در آمریکاي التین کاهش داده و سیل هایي 
که در آسیا مانع از تحویل به موقع زغال سنگ مي شود وجود دارد. 
روسیه و اوپک ممکن است که رکود شدید انرژي را با تولید شدید 
نفت و گاز برطرف کنند، اما تورم هزینه را بیش��تر مي کند و ممکن 

است فشارهاي بیشتري نیز در راه باشد.
»اکونومیس��ت« س��پس به س��ه چالش ب��زرگ در گ��ذار به عصر 
انرژي ه��اي پ��اک اش��اره مي کن��د و می گوی��د: چال��ش نخس��ت، 
سرمایه گذاري در انرژي هاي تجدیدپذیر است که از نظر این هفته نامه 
نصف س��طح موردنیاز براي برآورده کردن اهدافي اس��ت که باید در 
س��ال ۲۰5۰ محقق ش��ود. یعني س��طح صفر در اس��تفاده از انرژي 
فس��یلي. س��رمایه گذاري در این بخش باید افزای��ش یابد و عرضه و 
تقاضاي سوخت هاي فسیلي باید بدون ایجاد ناهماهنگي از بین برود. 
س��وخت هاي فس��یلي 85 درصد از نیازهاي انرژي در دنیا را برآورده 
مي س��ازد و باید به صفر برس��د. چالش دوم از دیدگاه این هفته نامه، 
ژئوپلیتیک است. زیرا کشورهاي دموکراتیک ثروتمند، تولید سوخت 
فسیلي را کنار گذاشته و با کمترین مالحظه اي به سمت سوخت هاي 
با هزینه ه��اي کمتر حرکت مي کنند. اما س��هم تولید نفت اوپک به 
همراه روس��یه ممکن است از 46 درصد امروز به 5۰ درصد یا بیشتر 
تا سال ۲۰۳۰ برسد. روسیه تامین کننده 4۱ درصد گاز اروپاست و با 
راه اندازي خط لوله »نورداستریم ۲« و توسعه بازارها، اهرم قیمتي به 
دست این کش��ور مي افتد. چالش سوم نیز طراحي معیوب بازارهاي 
انرژي اس��ت. مقررات زدایي از دهه ۹۰ موجب ش��ده که بسیاري از 
کش��ورها از صنایع فرسوده دولتي به سیستم هایي تغییر شکل دهند 
که در آنها قیمت برق و گاز در بازار تعیین مي شود. یعني با استفاده 
از مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت نهایي تعیین مي ش��ود، اما همزمان 
ب��ا این واقعی��ت جدید که تولید س��وخت هاي فس��یلي باید کاهش 
پیدا کند، تولیدکنندگان انحصاري به دنبال افزایش س��هم از انرژي 
خورش��یدي و بادي خواهند رفت. همین هفت��ه، »لي کي چیانگ« 
نخست وزیر چین اعالم کرد که »انتقال انرژي از سوخت هاي فسیلي 
به س��وخت هاي پاک باید سالم و با سرعت مناسب انجام شود.« این 
حرف ها به عنوان س��یگنالي تفسیر مي شود که این کشور قرار است 
به اس��تفاده طوالني مدت از زغال س��نگ ادامه دهد. افکار عمومي در 
غرب از جمله آمریکا از س��وخت پاک حمایت مي کنند اما با افزایش 

قیمت ها مي توانند تغییر کنند.
»اکونومیست« در پایان و در جمع بندی گزارش خود مي نویسد: 
دولت ه��ا باید با طراحي مج��دد بازارهاي انرژي به این مش��کالت 
واکنش نش��ان دهند. تنوع در عرضه س��وخت هاي پ��اک مي تواند 
تسلط دولت هاي خودکامه اي مانند روسیه بر بازار انرژي را تضعیف 
کند. بدی��ن معنا که دولت ها باید تج��ارت »ال ان جي« را تقویت 
کنن��د. تجارت جهاني برق باید گس��ترش پیدا کند تا کش��ورهایي 
که از منابع باد و آفتاب برخوردارند وارد این کارزار ش��ده و دس��ت 
به ص��ادرات انرژي تجدیدپذیر بزنند. ام��روزه فقط 4 درصد از برق 
کشورهاي ثروتمند صادر مي شود در حالي که سهم گاز ۲4 درصد و 
نفت 46 درصد اس��ت. ایجاد شبکه هاي حمل و نقل دریایي بخشي 
از این واکنش دولت ها خواهد بود و تبدیل انرژي پاک به هیدروژن 

و حمل و نقل آن با کشتي مي تواند مشکالت را کاهش دهد.
از نظر »اکونومیست«، تمام این راهکارها مستلزم سرمایه گذاري 
در انرژي هاي پاک تا س��طح دو برابر و 4 تا 5 هزار میلیارد دالر در 
سال است. با این حال، بسیاري از کشورها برنامه مشخصي در این 
باره ندارند و هنوز مطمئن نیس��تند که مردم چه واکنشي در قبال 
افزای��ش مالیات ها و تامین این بودجه نش��ان خواهند داد. رهبران 
جهان در کنفرانس پیش روي تغییرات اقلیمي باید از تعهدات فراتر 
رفته و مشخص کنند که چگونه قرار است حرکت از انرژي فسیلي 

به سمت انرژي پاک انجام شود.
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فرصت امروز: محکومیت مدیران پیش��ین بانک مرکزی، مهمترین خبر 
اقتصادی روز گذش��ته بود. آنطور که مرکز رس��انه ق��وه قضائیه به نقل از  
ذبیح اهلل خدائیان، س��خنگوی دستگاه قضا گزارش داده است، رأی پرونده 
اخاللگران ارزی س��ال ۱۳۹6 به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و 
فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوءمدیریت ها صادر شد. در این 
راستا، ولی اهلل س��یف رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد 
عراقچی به هش��ت سال و ساالر آقاخانی به ۱۳سال حبس محکوم شدند. 

احکام صادرشده برای این محکومین، قطعی و الزم االجرا است.
ولی اهلل سیف در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷، رئیس کل بانک 
مرکزی بوده اس��ت. در دوره تصدی او بر بانک مرکزی، اتفافات مهمی رخ 
داد. یک��ی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در دوره ریاس��ت س��یف بر 
بانک مرکزی، مسئله ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود که 
بحرانی جدی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داد. از س��وی دیگر، با هدف 
مهار قیمت سکه، پیش فروش سکه نیز در دستور کار قرار گرفت و با وقوع 
بحران ارزی، علی رغم اعالم قیمت 4۲۰۰ تومانی برای دالر، رش��د عجیب 
قیمت ارز در بازار آزاد اتفاق افتاد و در نهایت بازار ارز به چالشی عظیم برای 
اقتصاد ایران و دولت دوازدهم تبدیل شد. خروج ترامپ از برجام و تحریم 

نفتی ایران، جرقه بحران بازار ارز در آن دوره زمانی بود.
اخالل در بازار ارز چگونه رخ داد؟

از اواس��ط سال ۱۳۹6 که نشانه های نوسانات بازار ارز مشخص می شود، 
احم��د عراقچی، مع��اون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این س��مت 
منصوب شده بود، با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می گیرند برای 
مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را 
به صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت ها 
را کنترل نمایند. در این مقطع، میثم خدایی مش��اور دفتر رئیس جمهور 
وقت، فردی به نام ساالر آقاخانی را که یک جوان متولد ۱۳۷۰ و بی تجربه 
در این زمینه است، به عراقچی معرفی می کند تا مسئولیت فروش ارز در 

بازار غیررسمی را به صورت محرمانه برعهده بگیرد.
بدی��ن ترتیب، آقاخانی وارد همکاری با بانک مرکزی ش��ده و اصطالحا 
مش��غول انجام معامالت فردایی در بازار غیررسمی ارز می شود که توسط 

خود بانک مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعالم شده بود. او در ابتدا برای 
ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده 
و تضمین قرار می دهد که بعد از دو هفته این سپرده هم با دستور عراقچی 
به او بازگردانده می ش��ود. بنابراین در فرآیندی غیرشفاف و غیرقانونی که 
البته با اطالع سیف، رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین 5 تا 
8 میلیون دالر از منابع ارزشمند ارزی کشور به آقاخانی داده می شود و این 

روند مجموعا تا ۲8 مرحله ادامه پیدا می کند.
این تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی 
نمی کند، بلکه باعث قاچاق بی رویه ارز به خارج از ایران و هدررفتن حدود 
۱6۰ میلیون دالر و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می شود. آقاخانی 
نه تنها در یک اقدام کامال انحصارطلبانه و غیرقانونی، ارز دریافتی از بانک 
مرکزی را به جای توزیع در میان حدود 6۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها 
به ۱5 صرافی می داده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب 
دالالن و قاچاقچی��ان می ریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز 
هیچ بهره ای از این س��رمایه کش��ور نمی برده است. این در حالی است که 
بانک مرکزی علی رغم اطالع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی 

صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی می کرده است.
براس��اس این گزارش، آقاخانی در ۲8 مرحل��ه ارز را از بانک مرکزی 
دریافت می کند که فقط در ش��ش مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند 
و در س��ایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی ش��ده و 
تمام فرآیند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک 
مرک��زی برعهده خودش بوده اس��ت که این جزو خطا های مهم س��یف 
و س��ایر مدیران وق��ت بانک مرکزی در این پرونده اس��ت. نکته عجیب 
دیگر اینکه پس از دس��تگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی 
نامه رس��می می زند و خواهان آزادی او می ش��ود. در آن نامه به مراجع 
قضایی اطالعات غلط داده می شود و بانک مرکزی تالش می کند مسیر 
پرون��ده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نام��ه جزو محکومین همین 

پرونده است.
احکام مدیران پیشین بانک مرکزی

نهایتا در ۱۳ مردادماه ۱۳۹8 نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده 

اخاللگ��ران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در ش��عبه دوم دادگاه ویژه 
مفاس��د اقتصادی برگزار ش��د و پس از انجام رس��یدگی ها و فرآیند های 
قضایی، دادگاه درخص��وص متهمان این پرونده اقدام به صدور رأی نمود. 
آنطور که ذبیح اهلل خداییان، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته )شنبه ۲4 
مهرم��اه( اعالم کرد، رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ س��ال، احمد 
عراقچی به هشت سال و ساالر آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند.

ب��ه گفته خداییان، متهم ردیف اول پرونده یعنی ولی اهلل س��یف، رئیس 
وق��ت بانک مرکزی مته��م به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کش��ور 
و زمینه س��ازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱5۹ میلیون 
و 8۰۰ ه��زار دالر و ۲۰ میلی��ون و 5۰۰ هزار ی��ورو و همچنین اهمال و 
س��وءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری 
محکوم ش��د. متهم ردیف دوم پرونده یعنی س��یداحمد عراقچی، معاون 
وق��ت ارزی بان��ک مرکزی نیز با همین اتهامات به  تحمل هش��ت س��ال 
حبس تعزیری محکوم گردید. همچنین متهم ردیف سوم، ساالر آقاخانی 
متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رش��وه به میثم 
خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت 
بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شد.
میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رش��وه و 
مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به تحمل پنج سال حبس تعزیری 
و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات 
دولتی محکوم ش��د. سیدرسول سجاد، مدیر وقت بین الملل معاونت ارزی 
بانک مرکزی هم از دیگر متهمین این پرونده اس��ت که به اتهام مشارکت 
در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل هفت سال و هفت 
م��اه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقالم دریافتی و 

انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داش��ت ک��ه در میان آنها برخی دیگر 
از مدی��ران بانک مرک��زی نیز وجود دارند که به حبس محکوم ش��ده اند، 
ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده های دیگری هم دارند که در حال 
رس��یدگی در مراجع قضائی است. گفتنی است که احکام صادرشده برای 

این محکومین، قطعی و الزم االجرا است.

ولی اهلل سیف به تحمل 10 سال و احمد عراقچی به 8 سال حبس محکوم شدند

جزییات پرونده مدیران پیشین بانک مرکزی

رئیس جدید هیأت عامل صندوق توس��عه ملی با اش��اره به رتبه ۲۳ 
صندوق توس��عه مل��ی ایران بی��ن 8۰ صندوق ثروت جه��ان گفت که 
برنامه های��ی را جهت تغیی��ر وضعیت موجود و ارتقای س��طح صندوق 

توسعه ملی در دستور کار دارد.
به گزارش ایس��نا، ط��ی حکمی از س��وی رئیس جمه��وری، مهدی 
غضنفری به عنوان رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی منصوب شده 
و ترکی��ب هیأت عامل نیز تغییر کرد به طوری که موحدی، میرصادقی، 
ابوالحس��نی و عیوضلو اعضای جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی را 
به ریاست غضنفری تش��کیل می دهند. روز گذشته )شنبه ۲4 مهرماه( 
جلس��ه تودیع و معارفه رئیس جدید هیأت عامل صندوق توس��عه ملی 
با حضور رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و عض��و هیأت امنای صندوق 

توسعه ملی برگزار شد.
در این مراس��م، مس��عود میرکاظمی رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
با اش��اره به وضعیت منابع صندوق توس��عه ملی گف��ت که در مواردی 
صندوق بر منابع خود تسلط ندارد و باید این رویه به طور جدی اصالح 
ش��ود. او در ادامه به بخشی از اصالحات موردنظر اشاره داشت و افزود: 
الزم اس��ت اقساط عقب افتاده بانک ها به صندوق برگردد، عقب ماندگی 
در صنعت انرژی از ناحیه سرمایه گذاری جبران شود، صندوق به کمک 
شرکت های بزرگ فوالدی برود، ممانعت از خام فروشی صورت بگیرد و 
در عین حال سرمایه گذاری روی صنایع کوچک به صندوق توسعه ملی 
توصیه نمی ش��ود چراکه س��هم اندکی در تولید داشته و صندوق باید با 

توجه به محدودیت منابع کمکی به راه اندازی پیشران های اقتصاد باشد.
در ادامه مراس��م، مهدی غضنفری رئیس جدید هیأت عامل صندوق 
توس��عه ملی به وضعیت صندوق های ثروت در دنیا اشاره کرد و توضیح 
داد: طبق آمار سال ۲۰۱8 میالدی، 8۰ صندوق در 5۰ کشور دنیا وجود 
داشته است، مجموع ثروت این صندوق ها به حدود 8۰۰۰ میلیارد دالر 
می رس��د که 6۰ درصد آنها معادل 45۰۰ میلیارد دالر از منابع نفتی و 

مابقی از منابع غیرنفتی و غیرکاالیی است.
به گفت��ه وی، ۷۰ درصد دارایی های صن��دوق جهان در ۱۰ صندوق 
اول اس��ت که بیانگر وجود صندوق های بس��یار بزرگ و در برخی موارد 
کوچ��ک اس��ت و در این آمار صندوق توس��عه ملی ای��ران در رتبه ۲۳ 

جهان قرار دارد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به عملکرد صندوق ها 
در س��ه دس��ته تثبیتی که به نوعی بودجه ای عمل می کنند، توسعه ای 
و تس��هیلی که برای حفظ ثروت در نس��ل آینده است، گفت: اساسنامه 
صندوق توس��عه ملی ایران نش��ان می دهد که منط��ق آن جهت گیری 
تسهیلی تبعیت می کند. در این حالت یعنی نباید منابع نسل آینده کم 

شود بلکه باید به آن اضافه نیز شود.
غضنف��ری با بیان اینکه طی بررس��ی های ص��ورت گرفته برنامه هایی 
جهت ارتقای س��طح صندوق در دس��تور کار ق��رار خواهد گرفت، گفت 
که متنوع س��ازی مصارف و بازگش��ت مطالبات، تعیین سهم صندوق در 
نقش ه��ای خود، افزایش اختیارات هیأت عامل صندوق توس��عه ملی و 

انتقال آن از هیأت امنا، اس��تقالل حس��اب صندوق توسعه ملی از بانک 
مرکزی، ورود به بازار سرمایه داخلی و خارجی، امکان خرید و فروش ارز 
در س��امانه بانک مرکزی، پیگیری وصول مطالبات صندوق از بانک های 
عامل، تعامل گسترده با نهادهای پولی و مالی و توسعه روابط بین الملل 
از جمله برنامه هایی است که می تواند در کنار رشد فعالیت های صادراتی 

به بهبود وضعیت موجود کمک کند.
طلب 5100 میلیاردی مالیاتی صندوق

همچنین در بخش��ی دیگر از این مراس��م، مرتضی شهیدزاده رئیس 
سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به چالش های صندوق در 
حفظ منابع گفت: مالیات صندوق در حدود دو سال و نیم سال گذشته 
ماجرای زیادی داشت و در این مدت برای برگشت حدود 5۱۰۰ میلیارد 
تومانی مالیات اخذش��ده در دادگاه و مجلس پیگیر بودیم که در نهایت 

مقرر شد به صندوق بازگردد.
وی با اش��اره به اینکه گزارش عملکرد صندوق به روز ش��ده اس��ت و 
عملکرد سال  ۱۳۹۹ برای حسابرسی آماده شد، تصریح کرد: در گذشته 
اطالع��ات ارزی و ریال��ی صندوق با ه��م بود و به این نتیجه رس��یدیم 
که تفکیک ش��ود و صندوق یک خزانه می خواه��د. همچنین ارتباط با 
شفاف سازی، حس��اب ها با خط ارتباطی که با بانک مرکزی در رابطه با 
تراکنش ها ایجاد شد توانستیم این رابطه را بهبود ببخشیم و پرونده های 
مختلفی را به س��رانجام برس��انیم به جز س��ه پرونده که با شورای عالی 

امنیت ملی داریم. سعی کردیم همه بحث ها و مسائل شفاف شوند.

در مراسم تودیع و معارفه رئیس صندوق توسعه ملی مطرح شد

از رتبه 23 صندوق ارزی تا طلب 5100 میلیاردی از مالیات

سرمقــــاله

نسخه احیای صنعت لوازم خانگی
ادامه از صفحه اول

همزم��ان با این اتفاق، تولیدکنندگان داخلی نیز به جای عرضه کاالی 
باکیفیت و مطلوب مبادرت به افزایش قیمت نمودند؛ موضوعی که بخشی 
از آن ب��ه دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید اجتناب ناپذیر 
بود، ولی بخش��ی از آن هم به واسطه رفتارهای غیراقتصادی و داللی های 
چندگانه، قیمت این محصوالت را به ش��کل سرسام آوری افزایش داد. در 
همان دوران مس��ئوالن اتحادیه لوازم خانگی اعالم کردند که دلیل انفجار 
قیمتی در بازار لوازم خانگی، رشد قیمت ارز و ممنوعیت واردات است. از 
طرفی افزایش لجام گسیخته قیمت ارز، حجم زیادی از تقاضاهای کاذب 

را متوجه این بازار و خصوصا محصوالت خارجی کرد.
در همین زمان بود که کم کم بازار لوازم خانگی با کمبود کاالیی روبه رو 
ش��د و همزمان نهاده��ای نظارتی، برنامه هایی برای کنت��رل و نظارت بر 
ب��ازار لوازم خانگی آغاز کردند و هر روز خبر از کش��ف انبار لوازم خانگی 
احتکارشده در نقطه ای از کشور منتشر شد. با این همه اما به دالیل مختلف 
عمال بازار لوازم خانگی به آرامش نرس��ید و از بی نظمی در عرضه و تقاضا 
کم��اکان رنج برد. تدابیر نهادهای نظارتی برای رص��د و پایش بازار لوازم 
خانگی از جمله تهیه س��امانه های مختل��ف قیمتی و ثبت موجودی انبار 
این کاال از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اگرچه 
اقدامی مهم در س��اماندهی بازار تولید و عرضه این محصوالت محس��وب 
می ش��د، ولی عمال نمی توانست گره اصلی این مشکل را که همانا کاهش 
محسوس عرضه کاال بود، بگشاید. در این مدت به صورت تدریجی کاالهای 
وارداتی روند رش��د کاذب قیمتی را دنبال کردند و تولیدات داخلی نیز به 
دنباله روی از این افزایش قیمت ها ادامه داد، به طوری که عمال هم خریدار 
محصوالت داخلی توان خرید کاال را از دست داد و هم محصوالت داخلی 
با رکود جدی تقاضا مواجه شده و به سمت انبارها روانه گردید. آنطور که 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی یکی از مراکز اس��تان ها چندی 
پیش به »ایسنا« گفت: »۷۰درصد لوازم خانگی  تولیدشده ایرانی اکنون در 
انبارهای تولیدکنندگان انباشته شده اند، زیرا وضعیت بازار نامساعد است 

و خریداری وجود ندارد.«
از س��وی دیگر، برخی خریداران تالش کردند تا به هر ش��کل ممکن، 
نیازه��ای خود را از طریق محص��والت خارجی برطرف کنند و همین امر 
بر افزایش قیمت ها بیش��تر دامن می زد. در ای��ن دوره زمانی، بازار قاچاق 
محصوالت خانگی و عرضه تولیدات تقلبی هم از رونق خوبی برخوردار شد 
و از این مسیر خسارت های زیادی متوجه مصرف کنندگان و مردم گردید. 
مطابق برآورد کارشناس��ان، ساالنه بیش از یک میلیارد دالر لوازم خانگی 
از طری��ق »ته لنج��ی و ملوانی« و از مرزهای جنوبی وارد ایران می ش��ود. 
همچنین سال گذشته در یک گزارش مجلس شورای اسالمی تخمین زده 
شد که بیش از ۹5 درصد قاچاق به کشور از مبادی رسمی انجام می شود 
که این موضوع ظن قاچاق سازمان یافته را بیشتر در ذهن متبادر می کند.

اگرچه موارد گفته شده، تمام مشکالت و واقعیت های صنعت لوازم خانگی 
به شمار نمی رود، ولی مشتی است که نشان دهنده خروارها مشکل در این 
حوزه اس��ت؛ موضوعی که تاکنون موجب ش��ده تا این بازار، روی آرامش 
را ب��ه خود نبیند. واقعیت امر این اس��ت که جریان تولید داخل، ظرفیت 
و توانمندی مش��خصی برای برآوردن نیاز مصرف کننده دارد و بسیاری از 
تولیدکنندگان داخلی نیز با اس��تفاده از تکنولوژی روز دنیا، نوآوری های 
ش��گفت انگیزی در تولید لوازم خانگی باکیفیت انجام داده اند که عالوه بر 
بازار داخلی، بازار منطقه ای و در مواردی بازار فرامنطقه ای را تحت الشعاع 
خود دارد. نکته نخست این است که تنوع کاال و کیفیت های مختلف آن 
در بازار عالوه بر برآوردن س��الیق مختل��ف مصرف کننده، تولیدکننده را 
هم به تکاپو برای همسان س��ازی کیفی محصول با مش��ابه خارجی وادار 
می کند؛ موضوعی که در بسیاری از تولیدات داخلی در حوزه های مختلف 
هم اکنون ش��اهد آن هستیم. لذا تصمیم گیری در مورد زمان، نوع، میزان 
و چگونگی واردات، اصل بس��یار مهمی است که الزم است درخصوص آن 
تصمیم مناسبی گرفته شود. همچنین دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن 
باید در مورد رفع موانع و مش��کالت نظام تولید و واردات لوازم خانگی با 
آسیب شناسی مناس��ب، تصمیم الزم را اتخاذ کنند تا بازار از این طریق، 

روند آرام و مناسب خود را طی کند.
نکته دوم اینکه افزایش قیمت غیرمتعارف تولیدات داخلی و محصوالت 
مش��ابه خارجی عمال موجب شده تا مصرف کننده از تامین نیازهای خود 
در بازار لوازم خانگی ناتوان ش��ود و این موضوع گردش مالی این صنعت 
را با مش��کل مواجه نماید. بنابراین تنظیم ب��ازار این محصوالت و ارتقای 
توان مصرف کنن��ده در تهیه لوازم خانگی می تواند آب رفته را تا حدودی 

به جوی بازگرداند.
نکته س��وم اینکه عدم تنظیم ب��ازار و افزایش قیمت محصوالت در اثر 
عدم توجه به واقعیت های بازار این محصوالت نه تنها نمی تواند به س��ود 
تولیدکننده تمام ش��ود که در بلندم��دت زمینه اضمحالل قطعی جریان 
تولی��د را فراهم خواهد کرد، چراکه مصرف کنن��ده ناتوان و ضعیف عمال 
نمی تواند زمینه رونق تولید داخلی را از طریق خرید کاالی وطنی فراهم 

آورد؛ موضوعی که هم اکنون نشانه های آن به خوبی مشاهده می شود.
نکته چهارم اینک��ه عدم تالش برای رقابتی س��ازی کاالهای داخلی با 
نمونه های مش��ابه خارجی از جهت قیمت و کیفی��ت از طریق رگوالتور 
واردات »هدفمن��د و موثر« ضمن تضییع حق��وق مصرف کننده و از بین 
بردن قدرت خرید او موجب فقر بخش زیادی از حلقه اصلی زنجیره تولید 
ت��ا مصرف )مصرف کننده( خواهد ش��د. نهایتا نکته پنجم اینکه در حوزه 
تولیدات صنعتی، برندهای معتبر و صاحب آوازه دنیا در حوزه هایی مانند 
خودروسازی، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی صوتی و تصویری و امثال آن 
که از تنوع تکنولوژیکی زیادی برخوردار هس��تند، یک تقس��یم وظایف و 
برنامه ریزی بین المللی برای زنجیره تولید محصول نهایی )اعم از سفارش و 
تولید قطعات و بخش های مختلف کاالی نهایی( انجام شده است که نتیجه 
این موضوع، تاثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده 
محصول نهایی داش��ته است و این امر امکانی را برای تمام مصرف کننده 
در هر نقطه ای از جهان فراهم س��اخته که به فراخور سطح درآمد و توان 
اقتصادی خود نس��بت به خرید و استفاده از محصوالت معتبر اقدام کند. 
بنابراین امروزه تهیه محصوالت برندهای مختلف کاالیی به تناس��ب نیاز 
خانواده، یک آرزوی دست نیافتنی تلقی نمی شود، بلکه برآورده کردن یک 
نیاز جاری زندگی اس��ت؛ موضوعی که متاسفانه در جریان تولید داخلی 
ب��ه علل مختلف از جمله تحریم ها و عدم برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری 
هدفمند متولیان امر تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است. در این راستا، 
الزم است برای توسعه و تکمیل زنجیره تولیدات داخلی با ارتقای تعامالت 
بین المللی، گام های مناسبی برای پیوند جهانی تولیدات داخلی اندیشیده 
ش��ود تا این صنعت بتواند به ظرفیت واقعی تکامل و توس��عه دست یابد. 
مقوله ای که الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای، احساس نیاز به آن 

را برای متولیان امر بیش از پیش نشان خواهد داد.
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بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد
چالش های بورسی بازار فوالد

طرحی که س��ال گذش��ته محل مناقش��ه مجلس و دولت بود، حاال با 
اصالحاتی در شرف تصویب در بهارستان است. در این راستا، نهاد پژوهشی 
مجلس با ارزیابی طرح نمایندگان مجلس برای تنظیم بازار زنجیره فوالد، 
مشکل عمده این ش��یوه از تنظیم   گری را الزام همه بازیگران فوالدساز به 
عرضه محصوالت خود به بورس کاال دانس��ته است. این مشکلی است که 
پیش تر در طرح معاون اقتص��ادی رئیس   جمهور در دولت دوازدهم هم به 
ش��کل دیگری به چش��م می خورد و فضای صنعت فوالد را در اواخر سال 
گذشته آشفته کرد. در آن زمان مجلس در مقابل طرح محمد نهاوندیان، 
طرحی را در کمیسیون صنایع و معادن مطرح کرد که مهمترین بخش آن 
عرضه همه ارقام فوالدی تولید داخل در بورس کاال بود. هیچ یک از آن دو 
طرح به دلیل فشار فوالدسازان و مخالفت برخی از نهادها به تصویب نرسید 
تا اینکه اخیرا مجلس دوباره به سمت تدوین سیاستی مشخص برای تنظیم 
بازار فوالد کشور حرکت کرده است. طرح جدید  در صدد است تا ۹چالش 
صنع��ت و ب��ازار فوالد را حل و فصل کند. در ای��ن میان؛ مرکز پژوهش ها 
توصیه کرده که نمایندگان از الزام همه س��ازندگان خرد و کالن به عرضه 
محصوالت خود در بورس کاال دس��ت کشیده و طرح را با این مالحظه به 

تصویب برسانند.
از آنج��ا که زنجیره ف��والد ایران ب��ا چالش های متعددی روبه روس��ت 
س��اماندهی این بخش از نظر مرکز پژوهش ه��ای مجلس اهمیت دارد. بر 
همین اساس، این نهاد پژوهشی در گزارشی به بررسی نحوه صحیح تغییر 
فض��ای بازار فوالد پرداخت. از نظر مرک��ز پژوهش   ها، از جمله چالش های 
ساختاری زنجیره فوالد شامل »عدم توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامه های 
توسعه صنعت فوالد«، »عقب ماندگی در زمینه اکتشافات معدنی«، »چالش 
تامین مواداولیه«، »فراهم نبودن زیرس��اخت ها )تامین آب، بنادر، راه آهن 
و... («، »س��اختار معیوب تعیین قیمت حامل   های انرژی«، »سیاست های 
نادرست تنظیم بازار«، »بهره   وری پایین«، »بی توجهی به ارتقای فناوری« 

و »فقدان سامانه های آماری و اطالعاتی جامع در زنجیره فوالد« است.
طرح جدید که در گزارش جدید کمیسیون صنایع و معادن، عنوان آن 
به طرح »توسعه، تولید و نظارت بر زنجیره فوالد« تغییر کرده برمبنای 
اصالح روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره فوالد تدوین ش��ده اس��ت. از 
جمله نقاط قوت این طرح می توان به این نکته اش��اره کرد که در طرح 
حاضر به کلیه حلقه های زنجیره ارزش فوالد توجه شده و برای حمایت 
و توس��عه صادرات محصوالت زنجیره فوالد پیشنهادهایی ارائه شده که 
اج��رای صحیح آنها می تواند عالوه بر تامین نیاز داخل کش��ور، موجب 
صادرات پایدار محصوالت زنجیره فوالد ش��ود. از جمله نقاط ضعف این 
ط��رح نیز می توان به الزام کلیه تولیدکنن��دگان زنجیره فوالد به عرضه 
محصوالت خود در بورس کاال اشاره کرد که با توجه به واقعیات موجود، 
امکان عرض��ه محصوالت زنجیره فوالد توس��ط کلی��ه تولیدکنندگان 
به ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوس��ط و برخی واحدهایی که دارای 
قراردادهای بلندمدت تامین مواد اولیه هستند، امکانپذیر نخواهد بود و 

بازار زنجیره فوالد کشور با چالش روبه رو خواهد شد.
طرح حاضر با شناس��ایی برخی از آسیب های زنجیره فوالد، در صدد 
حل آنها بوده و تا حدی در این خصوص موفق بوده است، بنابراین باتوجه 
به آنکه کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س در ویرایش جدید گزارش 
کمیسیون بخش قابل توجهی از ایرادهای ویرایش قبلی را مرتفع کرده، 
با کلیات این طرح موافق است ولی کماکان پیشنهاد می شود در برخی 
احکام اعم از الزام به عرضه محصوالت همه تولیدکنندکان در بورس کاال 
و ایجاد کمیته جدید برای سیاس��ت گذاری در صنعت فوالد تجدیدنظر 
انجام ش��ود. در صورت عدم اصالح، این موارد مس��تعد ایجاد مشکالت 

جدید برای زنجیره فوالد کشور خواهد بود.
براس��اس این گزارش، توسعه صنعت فوالد یکی از شاخص های مهم 
صنعتی بودن کشورهاست. در حال حاضر چین بزرگترین تولیدکننده 
)س��هم 5۳ درصدی( و مصرف کننده )س��هم 5۱ درصدی( فوالد جهان 
اس��ت و نقش تعیین   کنن��ده   ای در بازار ف��والد دنیا دارد. ای��ران نیز در 
جای��گاه دهمین تولیدکنن��ده بزرگ ف��والد دنیا قرار گرفته اس��ت به 
طوری که در س��ال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰ میلی��ون تن فوالد تولید کرده و 
براساس پیش بینی های انجام شده این میزان در سال ۱4۰۰ به بیش از 

۳۲ میلیون تن خواهد رسید.
دسترسی به منابع عظیم گازی در ایران نیز این کشور را به بزرگترین 
تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در دنیا تبدیل کرده است. براساس 
س��ند چش��م   انداز افق ۱4۰4 ایران، ظرفیت تولید فوالد کش��ور باید به 
55 میلیون تن برس��د. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹تولید فوالد خام در ایران 
به طور متوس��ط سالیانه با رش��د ۹ درصدی همراه بوده و با فعال شدن 
ظرفیت   های حلقه   های مختلف زنجیره فوالد کشور، عالوه بر تامین نیاز 
داخلی، امکان صادرات محصوالت زنجیره فوالد به س��ایر کش��ورها نیز 

فراهم شده  است. 
بررسی مصرف فوالد در ایران نشان می دهد که مصرف )ظاهری( فوالد 
در س��ال ۱۳۹۹ در بازه ۱5 تا ۲۰ میلیون تن بوده اس��ت. این در حالی 
است که برآوردهای غیررسمی، میزان مصرف واقعی فوالد کشور را ۱۲ 
تا ۱4 میلیون تن نش��ان می دهد. با در نظر گرفتن ش��اخص های کالن 
اقتصادی کشور، شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، در سال ۱4۰۰ نیز 
میزان مصرف فوالد کشور مانند سال ۱۳۹۹ خواهد بود. بنابراین در عین 
تامین پایدار نیاز داخلی، توجه به مقوله صادرات یکی از الزامات توسعه 

متوازن زنجیره فوالد در کشور است.
مرک��ز پژوهش   ها می گوید به جز مس��ائلی نظیر تنظیم ب��ازار و نبود 
س��رمایه گذاری در تولی��د و فرآوری س��نگ آهن و گندل��ه که نیازمند 
 میلیاردها دالر س��رمایه گذاری است، صدور بخشنامه   های مخالف ضربه 
بدی به فضای کسب و کار در این صنعت و بازار وارد کرده است. بازوی 
پژوهشی مجلس اعتقاد دارد تعدد بخشنامه   ها و دستورالعمل   های صادره 
از سوی ستاد تنظیم بازار موجب ایجاد بوروکراسی پیچیده و ابهام   های 
متعدد در تنظیم بازار زنجیره فوالد ش��ده و تصمیمات خلق   الس��اعه و 
غیرکارشناس��ی، آینده این صنعت را با مخاطراتی روبه   رو کرده اس��ت. 
بررس��ی آمار و اطالعات ارائه ش��ده ازسوی شرکت بورس کاال و گمرک 
ایران نشان می دهد که بخش��نامه   ها و دستورالعمل   های صادره نه تنها 
موج��ب عرضه کاال در ب��ازار داخلی و تامین پایدار نیاز زنجیره نش��ده 
اس��ت، بلک��ه در برهه   هایی قیمت فوالد و محص��والت فوالدی به بیش 
از ۱۲۰ درصد قیمت های جهانی نیز رس��یده اس��ت. بر این مبنا، مرکز 
پژوهش ها با عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال و تنظیم بازار این 
بخش به شکلی شفاف و بازارمحور موافق است؛ با این حال این مرکز در 
س��ند خود توصیه کرده این سیاست با مالحظاتی برای آزادی بازیگران 

کوچک از این قانون به تصویب برسد.

دریچــه

فرص��ت امروز: بورس تهران در اولی��ن روز کاری پس از انتصاب رئیس 
جدید سازمان بورس، با پهن کردن فرش سبز برای سکاندار تازه، صعودی 
۳4 واحدی را در یک ساعت اول معامالت شنبه به ثبت رساند و مجددا به 
کانال ۱.4 میلیونی بازگش��ت. شاخص کل بورس در پایان معامالت اولین 
روز هفته 4۰ هزار واحد رش��د ک��رد و به میانه کانال ۱.4 میلیون واحدی 
نزدیک تر شد. این در حالی بود که شاخص بورس در هفته گذشته عموما 
قرمزپوش بود و افت زیادی را تجربه کرد، اما از ابتدای این هفته و با شروع 
به کار رس��می رئیس جدید سازمان بورس، روند حرکت بورس نیز تغییر 
کرد. به طوری که ش��اخص کل بورس با 4۰  ه��زار و 6۰ واحد افزایش به 
ارتفاع یک  میلیون و 4۳۷ هزار واحدی رسید و شاخص هم وزن با ۹ هزار 
و ۳۹6 واح��د افزای��ش، رقم 4۰۲ هزار و ۱۷4 واحد را به ثبت رس��اند. در 
معامالت این روز بیش از 5 میلیارد و 64۳ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 5۰ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال دادوس��تد شد. شاخص بازار 
اول، افزایش ۳۷ هزار و ۱8۷ واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش 56 هزار 
و ۳۲۰ واحدی را تجربه کردند. در آن س��وی بازار س��رمایه نیز آیفکس با 

رشد 48۹ واحدی از نیمه کانال ۲۰ هزار واحد عبور کرد.
چهارشنبه هفته گذشته بود که با تصمیم هیأت دولت در گام نخست، 
ترکیب اعضای شورای عالی بورس تغییر کرد و سپس در گام دوم، اعضای 
ش��ورای عالی بورس در عصر چهارشنبه مجید عشقی را به عنوان رئیس 

جدید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب کردند.
آنچه در بازار بورس و فرابورس گذشت

در جریان معامالت بیست و چهارمین روز مهرماه، نمادهای فوالد مبارکه 
اصفهان )ف��والد( با ۳ هزار و 646 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 
۳هزار و ۳6 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۲ 
ه��زار و ۱۲۰ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار و ۷68 
واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار و 6۹۳ واحد، نفت 
و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و ۳۷۹ واحد و پتروش��یمی 
پردیس )شپدیس( با یک هزار و ۳۷۳ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس 

داشتند. در س��وی مقابل نیز بیمه پارسیان )پارسیان( با ۲4 واحد، کارت 
اعتب��اری ایران کیش )رکیش( با ۱8 واح��د، معدنی دماوند )کدما( با ۱5 
واحد، س��یمان سفید نی ریز )سنیر( با ۱۲ واحد و صنایع شیمیایی سینا 

)شسینا( با ۱۱ واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
همچنین نمادهای پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، پارس فوالد س��بزوار 
)فس��بزوار(، معدنی دماوند )کدما(، آریان کیمیات��ک )کیمیاتک(، بورس 
کاالی ایران )کاال(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( و ایران 
خودرو )خ��ودرو( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودن��د. گروه فرآورده های 
نفتی با 46 هزار و ۱5 معامله به ارزش 5 هزار و ۲4۳ میلیارد ریال، گروه 
شیمیایی با 5۰ هزار و 6۲۷ معامله به ارزش 4 هزار و 68۲ میلیارد ریال، 
گروه فلزات اساس��ی ب��ا 4۷ هزار و ۳۳۳ معامله ب��ه ارزش ۳ هزار و ۷۰۹ 
میلی��ارد ریال، گروه خودرو با 48 ه��زار و 588 معامله به ارزش ۲ هزار و 
8۹۲ میلیارد ریال و گروه کانه فلزی با ۲۷ هزار و ۷54 معامله به ارزش ۲ 

هزار و ۳5۱ میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با افزایش 48۹ 
واحدی به رقم ۲۰ هزار و 556 واحد رسید. برپایه معامالت نخستین روز 
معامالتی هفته در فرابورس ایران، بیش از ۳ میلیارد و 55۱ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۹ هزار و ۹4۰ میلیارد ریال دادوس��تد 
شد. در جریان معامالت این روز فرابورس ایران، شرکت پلیمر آریاساسول 
با 84 واحد، ش��رکت پتروشیمی زاگرس با 6۲ واحد، بیمه پاسارگاد با ۳5 
واحد، ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب با ۲۹ واحد و ش��رکت پتروشیمی 
تندگویان با ۲۳ واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د شاخص داشتند. 
همچنین ش��رکت فرآورده های غذایی و قند چهارمح��ال با ۲.۲۹ واحد، 
شرکت قاسم ایران با ۱.58 واحد، شرکت ریل پرداز نوآفرین با ۱.56 واحد، 
ش��رکت صنایع بهداشتی ساینا با یک واحد و ش��رکت آ. س. پ. با ۰.۷6 

واحد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه شدند.
رشد 2.5 درصدی ارزش سهام عدالت

همچنین سهام عدالت در معامالت دیروز بورس و با قرار گرفتن شاخص 

کل بر مدار صعودی، بخشی از ضرر و زیان های اخیر خود را جبران کرد و 
ارزش این سهام در روز شنبه نسبت به آخرین روز معامالتی هفته گذشته 
با رش��د ۲.5 درصدی همراه شد. ارزش سهام عدالت که در ماه های اخیر 
به دلیل ابهام در احیای برجام، کاهش احتمالی نرخ دالر و تغییر ریاس��ت 
سازمان بورس و اوراق بهادار نوسان زیادی را تجربه کرد، اما روز گذشته در 
اولین روز کاری رئیس جدید سازمان بورس، همگام با شاخص های بورسی 

با تغییری چشمگیر همراه شد.
معامالت روز گذشته بازار سهام در حالی به پایان رسید که شاخص کل 
بیش از 4۰ هزار واحد رش��د کرد و این موضوع باعث ش��د تا ارزش سهام 
عدالت که از مدت ها قبل در ادامه روند نزولی بازار با افت ش��دید قیمتی 
همراه شده بود، بار دیگر تحت تاثیر رشد بازار سهام با افزایش همراه شود. 
در این راستا، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به ۲5 میلیون و ۱5۲ 
هزار تومان و ارزش س��هام عدالت 5۳۲ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۳5۳ 
هزار تومان رسید که نسبت به آخرین روز معامالتی هفته گذشته با رشد 
حدود ۲.5 درصدی همراه بود. همچنین ارزش فروش 6۰ درصد از سهام 

عدالت 5۳۲ هزار تومانی به 8 میلیون و ۱۲هزار تومان رسید.
ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی تا قبل از شروع اصالح بازار سهام 
در تابس��تان به بیش از ۳8 میلیون تومان رسیده بود، اما به  مرور و با قرار 
گرفتن روند معامالت بورس در فاز اصالحی از ارزش این سهام در بازار به 

مرور کاسته شد، تا اینکه دیروز با رشد ۲.5 درصدی مواجه شد.
خبر مهم دیگر بورس در روز گذش��ته، تغییر معاونان س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار بود. پس از آنکه مجید عش��قی در عصر چهارشنبه گذشته به 
ریاست سازمان بورس رسید و جایگزین محمدعلی دهقان دهنوی شد، او 
روز شنبه طی احکامی جداگانه با توجه به تغییر اعضای هیأت مدیره، سه 
نفر از معاونان س��ازمان بورس را منصوب کرد. براساس احکام صادرشده، 
علیرضا ناصرپور به عنوان معاون نظارت بر نهادهای مالی، حس��ن فرج زاده 
به س��مت معاون اجرایی و مهرداد مسعودی فر به عنوان معاون حقوقی از 

سوی رئیس سازمان بورس منصوب شدند.

شاخص بورس تهران با رشد 40 هزار واحدی مجددا به کانال 1.4 میلیونی رسید

روی خوش بورس به رئیس جدید

آنط��ور که رئیس س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کرد در س��ال آینده 
افزایش حقوق کارکنان پلکانی و احتماال از ۱۰ تا باالی ۳۰ درصد خواهد 
بود. به گزارش ایس��نا، در بخش��نامه بودجه س��ال ۱4۰۱ دستگاه های 
دولتی مکلف ش��دند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوس��ط 
۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعالم این میزان با توجه به شرایط تورمی 
ب��ا واکنش هایی از جمله برخی نمایندگان مجلس  همراه بود. اما اینکه 
جریان افزایش حقوق کارکنان در س��ال آینده به چه صورتی است، در 
حاشیه مراس��م تودیع و معارفه رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی 
از مس��عود میرکاظمی، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه مورد سوال قرار 

گرفت و وی در پاسخ توضیحاتی داد.
میرکاظم��ی با بیان اینکه در س��ال آینده افزای��ش حقوق به صورت 
پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس تالش بر این است که 
حداقل افزایش اعمال ش��ده ولی حقوق های پایین ممکن است تا باالی 

۳۰ درصد نیز افزایش یابد، اما کس��انی که چندی��ن بار افزایش حقوق 
داشته اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق 

برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار 
گرفته ای��م، یادآور ش��د: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می ش��ود و به 
دنب��ال آن حقوق ها افزایش پیدا می کنند که برای تامین منابع آن خلق 
پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی 
تورم رش��د می کند به عبارتی ۲۰ درص��د افزایش حقوق برای کارکنان 
اعم��ال می کنی��م، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می ش��ود. دولت به 
سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت 
نباش��د که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه 

دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بهم 

ریختگ��ی باالیی در وضعیت حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی را 
گرفته اند که افزایش باالی حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد می کند، 
ام��ا مثال ج��وان تحصیلکرده ای که تازه وارد سیس��تم می ش��ود حقوق 
پایینی دارد، اما برنامه ما این اس��ت تا س��ه س��ال آینده بتوانیم شرایط 

را تغییر دهیم.
اما در ادامه رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در پاس��خ به سوال دیگر 
مبنی بر اس��تفاده دولت در بودجه س��ال جاری و بودجه سال ۱4۰۱ از 
منابع صندوق توس��عه ملی توضیح داد: ما به هیچ عنوان برنامه ای برای 
اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملی در بودجه سال آینده نخواهیم 
داش��ت و به سمت خلق پول نمی رویم حتی این موضوع را در بخشنامه 
نیز تاکید کرده ایم. استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی بودجه ای 
نخواهد بود مگر برای پیش��رانی اقتص��اد و پروژه های بخش خصوصی و 

ایجاد زیرساخت در توسعه کشور.

بررسی آخرین قیمت های تسهیالت مسکن از کاهش قیمت این اوراق 
نس��بت به ح��دود دو هفته قبل حکای��ت دارد. بررس��ی آخرین وضعیت 
قیمت اوراق مس��کن نش��ان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن 
در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب 6۷ هزار و ۲۰۰، 
66 ه��زار و ۷۰۰ و 6۷ ه��زار و ۳۰۰تومان قیمت دارن��د. هر برگ از اوراق 
تس��هیالت مسکن بانک مسکن در تیر و مردادماه و شهریور سال گذشته 
نی��ز ب��ا قیمت های ۷۰ ه��زار و 5۰۰، 6۷ ه��زار و 8۰۰ و 6۷ هزار و ۲۰۰ 
تومان داد و س��تد می ش��ود. این اوراق در هر کدام از ماه های مهر و آبان و 
آذر 66 هزار و ۹۰۰، 66 هزار و 5۰۰ و 6۷ هزار و 6۰۰تومان قیمت دارند. 
اوراق تس��هیالت مسکن در دی  سال گذشته با قیمت 66 هزار و ۷۰۰، در 
بهمن ماه با قیمت 66 هزار و 8۰۰ تومان و در اس��فندماه نیز با قیمت 6۷ 

هزار و8۰۰ تومان معامله می شود.
همچنین این اوراق در فروردین س��ال ۱4۰۰ با قیمت 6۷ هزار و ۹۰۰ 
تومان، در اردیبهش��ت ماه سال جاری با قیمت 6۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در 

خردادماه س��ال جاری نیز با قیمت 6۷هزار تومان معامله می شود. قیمت 
این اوراق در تیر و مرداد و شهریور سال جاری نیز به ترتیب 6۷ هزار، 6۷ 
هزار و ۲۰۰ و 66 هزار و 8۰۰ تومان اس��ت و این گزارش براس��اس قیمت 

شهریورماه نوشته شده است.
بر این اس��اس مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲8۰ میلیون تومان 
تس��هیالت دریافت کنند که ش��امل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 
مس��کن و 8۰ میلیون تومان وام جعاله می ش��ود. لذا ب��رای دریافت ۲۰۰ 
میلیون تومان تس��هیالت باید 4۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کند 
ک��ه هزینه این تعداد اوراق با تس��ه 66 هزار و 8۰۰ تومانی، ۲6 میلیون و 
۷۲۰ هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 8۰ میلیون تومان وام 
جعال��ه که برای آن باید ۱6۰ ورق به مبلغ ۱۰ میلیون و 688 هزار تومان 
خری��داری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق ب��ه ۳۷ میلیون و 4۰8 هزار 
تومان می رسد. زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا سقف 48۰ 
میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر 

نفر و 8۰ میلیون توان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 8۰۰ 
برگه تسهیالت مس��کن خریداری کنند که هزینه آن 5۳ میلیون و 44۰ 
هزار تومان می شود که همراه با هزینه ۱۰ میلیون و 688 هزار تومانی وام 
جعاله که برای آن باید ۱6۰ ورق تس��هیالت مس��کن خریداری کنند، در 

مجموع باید 64 میلیون و ۱۲8 هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تس��هیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 
۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱6۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان 
رس��یده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متأهل های ساکن 
این شهرها نیز باید 64۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها 
باید ۲۱ میلیون و ۳۷6 هزار تومان و متأهل ها نیز باید 4۲ میلیون و ۷5۲ 
هزار تومان پرداخت کنند. این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به 
۱۲۰ و برای زوجین این مناطق نیز به ۲4۰ میلیون تومان رس��یده است. 
بنابراین مجردها باید با پرداخت 8 میلیون و ۱6 هزار تومان و متأهل ها نیز 
با پرداخت ۱6 میلیون و ۳۲ هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

جزییات افزایش حقوق 1401

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت
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اصول تولید محتوا برای کاربران تلفن همراه

به قلم: چلسیا آلوز / نویسنده حوزه بازاریابی
مترجم: امیر آل علی

امروزه با توجه به این امر که بیش��تر کارب��ران اینترنت از تلفن همراه برای 
گشت و گذار در اینترنت استفاده می کنند، بسیار ضروری است که محتواهای 
خود را با توجه به الزامات این بخش، ایجاد نمایید. درواقع عدم توجه به مناسب 
بودن محتوا برای گوشی های هوشمند، حتی در زمینه سئو نیز تاثیر منفی را به 
همراه دارد. در این رابطه فراموش نکنید که بیش از ۹۰ درصد جست و جوی 
افراد، به صفحه اول محدود می ش��ود. به همین خاطر نیز توجه به سئو کامال 
ضروری است.  در ادامه پنج راهکاری را بررسی خواهیم کرد که باعث می شود 

تا محتواهایی کامال مناسب برای کاربران تلفن های همراه داشته باشید. 
۱-به سرعت و ابعاد توجه داشته باشید: اگر سایت شما در کمتر از سه ثانیه 
به نمایش درآورده نش��ود، همه چیز را از دس��ت خواهید داد. به همین خاطر 
ش��ما باید این اطمینان را داشته باشید که سایت در گوشی های هوشمند نیز 
سرعت الزم را دارد. همچنین این نکته را فراموش نکنید که ابعاد تلفن همراه، 
به مراتب کوچک تر اس��ت. به همین خاطر ش��ما باید طرحی جدید را داشته 
باش��ید که تمامی بخش ها به راحتی قابل مش��اهده باشد. درواقع بدترین نوع 
س��ایت ها آنهایی هستند که مش��تری نیاز به زوم کردن مداوم دارد. همچنین 
شما باید نسبت به بزرگی فونت خود نیز تصمیم گیری مجددی را داشته باشید. 
۲-پاراگراف های کوتاه تری داشته باشید: با توجه به ابعاد گوشی های هوشمند، بسیار 
مهم است که شما پاراگراف های کوتاه تری را داشته باشید و تا حد امکان از اضافه گویی 
خودداری کنید. درواقع ابعاد گوشی ابدا برای مطالعه مناسب نیست و طوالنی بودن، 
می تواند ش��انس موفقیت را به کمتر از 5۰ درصد برساند. در این راستا شما می توانید 
خالص��ه ای را در ابتدا قرار دهید تا مخاطبانی که حوصله مطالعه ندارند، با کلیت کار 

آشنا شوندو همچنین این بخش می تواند افراد را به مطالعه کامل، ترغیب نماید. 
۳-از عکس و فیلم استفاده نمایید: توصیه می شود که در تمامی محتواهای 
خود، عکس و فیلم اضافه نمایید. دلیل این امر به این خاطر اس��ت که چنین 
اقدامی باعث خواهد ش��د تا نیاز به مطالع��ه کاهش پیدا کند و درک موضوع، 
س��اده تر شود. در زمینه عکس فراموش نکنید که اینفوگرافی نیز در این گروه 
قرار می گیرد. در این رابطه فراموش نکنید که کیفیت کار نیز بسیار مهم بوده و 

الزم است تا عکس ها و ویدئوهای باکیفیتی را داشته باشید. 
4-از معجزه رنگ غافل نش��وید: رنگ ها در زمینه بازاریابی تاثیر بس��زایی را دارند. با 
این حال در گوش��ی های هوشمند با علت فضای کمتر، این رنگ ها بیشتر خود را نشان 
می دهند که الزم اس��ت تا از مواردی مناس��ب استفاده کنید. در کنار این موضوع نکته 
دیگری که الزم اس��ت تا به آن توجه داش��ته باشید این است که حتما از کنتراست باال 
هم برای رنگ و هم فونت خود استفاده کنید تا همه چیز به راحتی قابل مشاهده باشد. 
5-تیتر کوتاهی داشته باشید: تیتر شما حتی از حالت عادی نیز باید کوتاه تر 
باشد تا در یک بخش، به خوبی مشاهده شود. در این زمینه فراموش نکنید که 

اصول سئو را در تیتر خود رعایت نمایید. 
searchenginejournal :منبع

نماگربازارسهام

به قلم: ربکا لیو/ خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

امروزه جهان به س��متی در حال حرکت اس��ت ک��ه اینترنت در حال 
تس��خیر تمام��ی جنبه ه��ای زندگی اس��ت. درواقع ام��روزه می توان با 
افراد مختلف از سراس��ر جهان ارتباط داش��ت و حتی به عنوان همکار، 
فعالیت هایی را انجام داد. در کنار تمامی مزیت های این موضوع، چنین 
ش��رایطی باعث ش��ده اس��ت تا با گزینه های متعددی مواجه باشیم که 
این امر تصمیم گیری را بس��یار س��خت کرده اس��ت. درواقع پیدا کردن 
بهترین ها، دیگر س��اده محسوب نمی شود. به همین خاطر اعتماد کردن 
به داده ها و توصیه های افراد حرفه ای، می تواند اقدامی هوشمندانه باشد. 
بدون ش��ک عضویت در گروه های بین المللی به شما فرصت یادگیری و 
تعامل با بهترین ه��ا را فراهم می آورد و حوزه بازاریابی را باید مهمترین 
بخ��ش در هر کس��ب و کار ب��ه حس��اب آورد. در ادامه هف��ت گروه از 

بهترین ها در زمینه بازاریابی را بررسی خواهیم کرد. 
Demand Curve

تعداد اعضا: 30 هزار نفر
هزینه: رایگان

مناسب برای: مدیران استارت آپ، بازاریاب ها و معامله گران
در این گروه هر روز شاهد ارسال اخبار مهم که به بازاریابی ارتباط 
دارد هستیم. همچنین هر روز در رابطه با یک موضوع بحث می شود 
و ک��ه برندهای بزرگ نظ��ر و تجربیات خود را مط��رح خواهند کرد 
و فردا می توانید خالصه بحث گذش��ته را مش��اهده کنید. همچنین 
اف��راد می توانند س��واالت خ��ود را مطرح کرده و در ص��ورت نیاز به 
گفت و گوی بیش��تر با افرادی که ایمیل خود را ذکر کرده اند، ارتباط 
نزدیک تری داشته باشند. درواقع پاسخ برخی از سواالت ممکن است 
بیش از حد طوالنی باش��د یا تکراری محس��وب ش��ود که تحت این 
ش��رایط، اولویت این اس��ت که ارتباط از طریق ایمی��ل انجام گیرد. 
همچنی��ن در این گ��روه می توانید زمینه همکاری و اسپانس��ر برای 

ایده های خود را پیدا کنید. 
Swipe files

تعداد اعضا: 6 هزار نفر
هزینه: 99 دالر حق اشتراک ساالنه

مناسب برای: بازاریاب ها و کارآفرینان
اگرچ��ه این گروه مبلغی را از ش��ما به عنوان حق اش��تراک س��االنه 
دریافت می کند، با این حال امکان حضور رایگان یک هفته ای نیز وجود 
دارد. این امر باعث خواهد شد تا از کاربردی بودن آن، اطمینان به دست 
آورید. این سایت دارای هفت بخش مجزا است. برای مثال در یک بخش 
صرفا س��واالت بررسی می شود و در بخش��ی دیگر ترندها مورد ارزیابی 
قرار می گیرند. این طبقه بندی باعث ش��ده اس��ت تا افراد براس��اس نیاز 
خ��ود اقدام نمایند. با این ح��ال پرطرفدارترین بخش، مربوط به ایده ها 
اس��ت که در آن افراد خبره و مدیران برنده��ای مختلف، از جدیدترین 
ایده های کاربردی خود که برای کسب و کار آنها تاثیر بسزایی را داشته 

است، صحبت می کنند. 

Women in tech seo
تعداد اعضا: 2 هزار نفر

هزینه: رایگان
مناسب برای: زنان کارآفرین و افراد فعال در حوزه سئو

با توج��ه به این امر که تعداد بانوان در رده ه��ای باالی کاری به مراتب 
کمتر از آقایان اس��ت وجود گروهی تخصصی که در آن تمامی کاربران را 
بانوان تشکیل می دهند، بدون شک فوق العاده خواهد بود. نکته ای که باید 
به آن توجه داش��ته باشید این است که هم در فیس بوک و هم در اسلک، 
می توانید این گروه را مشاهده کنید که محوریت کار هر دو، یکسان است. 
ب��ا این حال تعداد کارب��ران فیس بوک آن در حدود 5۰ هزار نفر بیش��تر 
اس��ت. امروزه بازاریابی بدون توجه به اصول سئو، امری غیرممکن است و 
در این گروه ضمن آموزش، اقدامات موثر و منسوخ شده نیز مورد بررسی 
قرار می گیرد. این امر در حالی است که شما نمی توانید از این بستر برای 
رفع مشکالت خود نیز استفاده کنید. در این گروه نظم کاری فوق العاده ای 
وجود دارد که باید برطبق آن رفتار کنید. برای مثال هر روز پنج پست برتر 
ارسال می شود که شما تنها می توانید در همان روز سواالت خود را مطرح 
نمایید. با این حال برای بخش سواالت، فضایی جداگانه در نظر گرفته شده 

تا دسترسی ها ساده تر باشد. 

R/marketing
تعداد اعضا: 365 هزار نفر

هزینه: رایگان 
مناسب برای: هر فردی که به حوزه بازاریابی و تبلیغات عالقه دارد

ب��ا توجه به این امر که برای این گ��روه محدودیت خاصی وجود ندارد، 
ش��اهد استقبال بی نظیر از آن هستیم که در شبکه اجتماعی ردیت فعال 
اس��ت. مطالب این گروه به روز، ساده و در عین حال کامال کاربردی است 
تا برای تمامی افراد، س��ودمند باشد. تفکیک موضوعی باعث شده است تا 
استفاده از محتواها بسیار ساده باشد همچنین می توانید از بخش گفت و 

گو و پرسش از کارشناسان نیز استفاده کنید. 
The marketing meetup

تعداد اعضا: 3 هزار نفر
هزینه: رایگان

مناسب برای: بازاریاب ها، فریلنسرها و کارآفرینان
ایده ایجاد این گروه توسط جو گالور پس از یک نمایشگاه تخصصی مطرح 
شد که با استقبال دوستان همراه بود. درواقع به نظر وی، مهمترین دستاورد 
هر نشست و همایشی، ارتباط برقرار کردن است که در جهان امروز می توان 
با اس��تفاده از تکنولوژی به این خواسته دست پیدا کرد. این گروه صرفا برای 
اس��تفاده از تجربیات دیگران و تحلیل جدیدترین اتفاقات است. همچنین از 

این بستر می توان برای ایجاد زمینه های همکاری مشترک هم استفاده کرد.
Dave marketing group

تعداد اعضا: 2 هزار نفر
هزینه: 10 دالر حق اشتراک ماهانه

مناسب برای: بازاریاب ها
در این گروه به صورت تخصصی بازاریابی در شبکه های اجتماعی مورد 
بحث قرار می گیرد و آموزش های مداومی به اش��تراک گذاش��ته می شود. 
نکته ای که در این بخش باید به آن توجه داشته باشید این است که در این 
گروه حتی می توان دنبال فرصت های شغلی هم بود. مالک انتخاب بهترین 

راهکارها نیز نظرسنجی است که در نوع خود جالب است.
Superpath

تعداد اعضا: 3 هزار نفر
هزینه: رایگان 

مناسب برای: کارآفرینان و بازاریاب ها
تمرک��ز اصل��ی این گ��روه گلچین ک��ردن بهترین محتواه��ا از برترین 
سایت های حوزه بازاریابی است. محبوب ترین موضوعات نیز در حوزه تولید 
محتوا اس��ت. همچنین بخش دیگری وجود دارد که مخصوص گفت و گو 

بوده و بیشتر برای پاسخ دادن به سواالت مورد استفاده قرار می گیرد.
ahrefs.com :منبع

بهترین گروه های آنالین در زمینه بازاریابی 
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جدیدترین آمارها در رابطه با بالگینگ 

به قلم: آدام کانل 
نویسنده حوزه بازاریابی 

مترجم: امیر آل علی

آگاهی از جدیدترین آمارها برای افراد فعال در حوزه های مختلف امری بسیار 
مهم محس��وب می شود. درواقع تنها منبع قابل اعتماد برای تصمیمات همین 
اطالعات اس��ت که بدون ش��ک جدیدترین آنها، کاربرد باالتری را هم خواهد 
داش��ت. حوزه بالگینگ در ۱5 س��ال اخیر همواره رو به رشد بوده و امروزه به 
عنوان یکی از س��ه روش اصلی بازاریابی معرفی می شود.  در ادامه جدیدترین 

آمارها و ترندهای حوزه بالگینگ را بررسی خواهیم کرد. 
1-بیش از 600 میلیون بالگ در سراسر جهان وجود دارد

اگرچه برخی از افراد بر این باور هستند که بالگینگ یک شیوه مرده محسوب 
می شود و امروزه محتوای متنی دیگر جذابیت ندارد و ویدئو جانشین آن شده 
است. با این حال آمارهای جهانی در این زمینه خالف این موضوع را به اثبات 
می رس��اند. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که این آمار 
احتماال به مراتب بیش��تر است. با این حال تنها منابع معتبر مورد ارزیابی قرار 

گرفته است.
2-روزانه بیش از 2 میلیون بالگ منتشر می شود

اگر بخواهیم یک حوزه را در اصطالح مرده تلقی نماییم، الزم است تا توجهات 
به سمت آن بسیار کم باشد و تولید نیز به نسبت گذشته روند نزولی پیدا نماید. 
با این حال در حوزه بالگینگ، اگر هر س��ال آمارها را با یکدیگر مقایسه کنید 
متوجه این امر خواهید شد که شاهد رشدی مداوم هستید. این موضوع نیز از 
دیگر دالیل اهمیت این حوزه است. درواقع امروزه تولید محتوا، امری بسیار مهم 
بوده و نباید شیوه ای در این زمینه را منسوخ شده تلقی کرد و هنوز فضا برای 
کار بس��یار زیادی وجود دارد. در واقع به عقیده بیشتر کارشناس ها، حداقل تا 

پنج سال آینده در این زمینه تغییر جدی رخ نخواهد داد. 
3-بیش از 31 میلیون نفر بالگر در آمریکا فعال هستند

درواقع آمریکا بیش از هر کشور دیگری بالگر دارد و با توجه به شیوع جهانی 
ویروس کرونا، رش��د آنها در دو سال اخیر کامال معنادار بوده است. نکته ای که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که به خاطر درآمد باال، کسب شهرت و 
جذابیت کار، بالگری در رده ۱۰ شغل رویایی قرار دارد که رضایت شغلی آن، 

بیش از ۹۷ درصد است. 
4- 77 درصد کاربران اینترنت بازدیدکنندگان وبالگ هستند

به صورت کلی بیش��تر کاربران اینترنت، از وبالگ ها استقبال می کنند و به 
همی��ن خاطر تقاضای باالیی در این زمینه وجود دارد. با این حال نکته ای که 
باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که بیشترین رشد، برای آن دسته از 

بالگرهایی است که شیوه ای جدید را پیاده می کنند. 
5-هر ماه بیش از 77 میلیون کامنت ارسال می شود

یکی از انتقادهای همیشگی به حوزه بالگری این است که تعامل کاربران در 
وضعیت خوبی قرار ندارد. با این حال ممکن است مشاهده چند نمونه ضعیف، 
باعث بروز چنین تصویری شده باشد. این امر در حالی است که آمارهای جهانی 
در ای��ن زمینه فوق الع��اده بوده و این امر بیانگر آن اس��ت که به صورت کلی، 
بالگرها به خوبی توانسته اند با مخاطبان خود ارتباط برقرار نمایند. درواقع ارسال 
نظر زیر پست ها، از جمله موارد مهمی است که به عقیده بسیاری از تحلیلگران، 

مهمترین معیار موفقیت محسوب می شود. 
6- تعداد بازدیدکنندگان ماهانه صفحات وردپرس بیش از 400 

میلیون نفر است
آمارهای جهانی حاکی از آن است که وردپرس بیش از هر برند دیگری که در 
زمینه ایجاد وب سایت فعالیت دارد، در جذب مخاطب موفق بوده است. درواقع 

محبوب ترین بستر برای فعالیت بالگرها محسوب می شود.  
7-زمان تقریبی ایجاد هر وبالگ نزدیک به 4 ساعت است

در ابتدا باید تفاوتی میان وبالگ نویسان واقعی با افرادی که صرفا کپی برداری 
می کنند، قائل ش��د. دسته اول به صورت میانگین در حدود چهار ساعت زمان 
برای ایجاد یک محتوا، صرف می کنند، همین امر یکی از دالیل مهمی است که 
بسیاری از افراد فعالیت تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی را به وبالگ نویسی در 
س��ایت ترجیح می دهند. با این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این اس��ت که ارزش کار یک بالگر، به مراتب بیشتر از صدها تبلیغ است و اگر 
بخواهیم یک شیوه منسوخ شده را نام ببریم، بدون شک تبلیغات مستقیم است. 

8- 2164 عدد طالیی بالگرها است
یکی از سواالت همیشگی افراد این است که چه تعداد کلمات در یک محتوا 
با باالترین ش��انس موفقیت همراه اس��ت. در این زمینه تحلیل آمارهای شش 
سال اخیر بیانگر آن است که موفق ترین محتواها که با باالترین استقبال همراه 
بوده، ۲۱64 کلمه اس��ت. درواقع می توان این میزان را عدد طالیی بالگرها به 
حس��اب آورد. در واقع بس��یاری از تحلیلگران نیز  بر این باور هستند که یک 
بالگ حرفه ایی باید نه بیش از حد کوتاه و نه بیش از حد بلند باش��د تا ضمن 
بیان مطالب به صورت کافی، از اضافه گویی نیز خودداری شود. درواقع یکی از 
مش��خصات اصلی مخاطبان حال حاضر این است که بسیار کم حوصله بوده و 
عدم نیاز به زمان زیاد، یک معیار مهم برای آنها محس��وب می شود. همین امر 
نیز باعث ش��ده است تا بسیاری از سایت ها در بخش مقدمه، خالصه ای از کل 

محتوا را ارائه دهند. 
9-بیش از 50 درصد کاربران از بالگرها تاثیر می گیرند

بر طبق نظرس��نجی های جهانی، بالگرها نقش اساس��ی در تصمیمات افراد 
دارن��د. درواقع بیش از 5۰ درصد کاربران به ای��ن موضوع اعتراف کرده اند که 
خریدهای خود را براساس توصیه های بالگرها انجام می دهند و این امر یکی از 
دالیل محبوبیت بسیار باالی آنباکس کردن محصوالت در پنج سال اخیر است. 

10-تامبلر 495 میلیون بالگ را به خود اختصاص داده است
ویژگی اصلی تامبلر آسانی در استفاده و داشتن امکانات متفاوت برای کاربران 
خود است تا بتوانند در قالب های مختلف پست های کوتاه خود را بیان کنند. این 
وبالگ ها اصطالحا تامبالگ نام دارند. در حاال حاضر مالکیت آن برای وردپرس 
اس��ت. در واقع باالترین میزان رشد در زمینه بالگینگ در شش سال اخیر، به 

این شبکه اختصاص دارد. 
11-انگلیسی و اسپانیایی پراستفاده ترین زبان ها هستند

جای هیچ تردیدی وجود ندارد که اسپانیایی به عنوان زبان اول جهان، عنوان 
اول را به دست آورده است. با توجه به این امر که اسپانیایی تنها به این کشور 
محدود نمی شود نیز ابدا جای تعجب ندارد و می توان آن را دومین زبان پرکاربرد 
جهان به حساب آورد. با این حال سورپرایز اصلی برای جایگاه سوم است که به 

زبان اندونزیایی اختصاص دارد. 
12- بالگینگ در رتبه دوم برترین روش های بازاریابی محتوا قرار دارد

آمارهای س��ال ۲۰۲۱ بیانگر آن اس��ت که بالگری، پس از تولید 
ویدئو، در رده دوم محبوب ترین روش های بازاریابی تولید محتوا قرار 
دارد. نکته جالب این است که اینفوگرافی با اختالفی کم، رتبه سوم 

را به خود اختصاص داده است. 
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بازاریاب��ی اینترنت��ی تنها برای برندها مهم نب��وده و یکی از فرصت های 
شغلی بسیار مناسب در جهان امروز محسوب می شود. با این حال بسیاری 
از اف��راد دقیقا نمی دانند که چگونه باید خود را برای این حوزه مهم آماده 
کنند. همین امر باعث می ش��ود ت��ا اقداماتی را انجام دهند که نتیجه آن، 
ناامید ش��دن و شکس��ت های متوالی اس��ت. نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که بهترین مثال برای کسب هر مهارتی این است 
که چنین اقدامی درس��ت به مانند دوچرخه س��واری بوده و در ابتدا شما 
با اقدامات س��اده و انواع کمک ها، کار را ش��روع می کنید. به همین خاطر 
نباید عجله بیش از حد داش��ته باش��ید. در کنار این مسئله نکته دیگری 
که الزم اس��ت تا به آن توجه داشته باش��ید این است که صبر داشتن به 
معنای تعلل کردن هم نبوده و آمارهای جهانی در این زمینه حاکی از آن 
اس��ت که شما باید در کمتر از یک سال بتوانید مهارتی جدید را به دست 
آورید. درواقع بسیاری از افراد به دلیل ترس های خود، یادگیری را با تاخیر 
مواجه می کنند و اقدامات را در اصطالح کش می دهند. نتیجه این امر نیز 
از دس��ت دادن زمان به عنوان مهمترین دارایی خواهد بود. در ادامه هفت 
گامی را بررسی خواهیم کرد که زمینه آماده شدن شما به صورت طبیعی 
برای حوزه بازاریابی اینترنتی را مهیا خواهد ساخت. نکته ای که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که تمامی این اقدامات کامال رایگان بوده و به 

همین خاطر هر فردی می تواند آنها را به اجرا درآورد. 
1-وب سایت خود را ایجاد نمایید 

امروزه بازار به س��متی در حال حرکت اس��ت که مدرک گرایی، کمرنگ 
شده اس��ت. درواقع برای مدیران مهم این اس��ت که بتوانید وظایف را به 
خوبی انجام دهید. در این زمینه اصطالحی وجود دارد که بیانگر آن است 
که افراد باید کاری را انجام دهند و این موضوع از عهده مدرک خارج است. 
در این زمینه می توان انواع افرادی را مشاهده کرد که صرفا آموزش تئوری 
داش��ته اند و کار برای آنها، نقطه ش��روع عملی کردن دانسته ها محسوب 
می ش��ود. این موضوع امری خطرناک بوده و باعث می ش��ود که یک برند، 
ب��ه صفحه تمرین تبدیل ش��ود. نکته جالب این اس��ت که حتی باالترین 
سطح اطالعات، در مرحله اقدام با خطاهایی مواجه می شود. دلیل این امر 
نیز به این خاطر اس��ت که موارد تئوری ممکن است در بازارهای مختلف 
نتایج متفاوتی را داش��ته باش��د. درواقع ممکن است شما دانش خود را از 
اطالعات فردی به دس��ت آورده باش��ید که تنها در بازار داخلی خود کار 
کرده و کتاب هایی را مطالعه کنید که شرایط مختلف در آن بررسی نشده 
است. تحت این شرایط طبیعی است که ریسک کار شما باال باشد. با این 
حال اگر از همان ابتدا، تمرین های هرچند س��بکی را داشته باشید، بدون 
شک مهارت بهتری را هم به دست خواهید آورد. این امر درست به مانند 
یادگیری زبان مادری است که همه ما در ابتدا تمرین کرده ایم و بعدها در 
مدارس موارد تئوری را گذراندیم. درواقع آموزش درس��ت در هر زمینه ای 
هم باید به این صورت باشد. در این راستا می توانید با ایجاد یک وب سایت 
که رایگان است، فعالیت خود را در زمینه بازاریابی اینترنتی آغاز کنید و با 
تحلیل مداوم صفحات برتر، تمرین های الزم را داشته باشید. در این زمینه 
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که نتیجه اقدام شما با 
توجه به این امر که صرفا یک تمرین محسوب می شود، ابدا اهمیتی نداشته 
و نباید منجر به ناامیدی ش��ما شود. در این زمینه اگر بتوانید آموزش های 
الزم برای ایجاد یک وب س��ایت در محیط وردپرس را داشته باشید، بدون 
شک تمرینی حرفه ای تر را هم خواهید داشت. در این رابطه با یک جست و 

جوی ساده در بستر اینترنت، با انواع آموزش ها مواجه خواهید شد. 
2-یک کانال بازاریابی اینترنتی را انتخاب کنید 

برای درک بهتر کانال، کافی اس��ت بدانید ک��ه منظور حوزه های اصلی 
در زمینه بازاریابی اینترنتی محس��وب می شود که به صورت کلی شامل: 
بازاریابی محتوا، بازاریابی ایمیلی، بازاریابی شبکه های اجتماعی و سئو است. 
بدون شک پرداختن به تمامی آنها به یک باره، امری بسیار سخت خواهد 
بود. به همین خاطر توصیه می شود که در ابتدا یکی از آنها را انتخاب کرده 
و بر روی آن متمرکز ش��وید. در بس��تر اینترنت انواع آموزش های رایگان 
وجود دارد که برای شروع فعالیت شما، کامال کافی خواهد بود. با این حال 
هنر اصلی شما در این بخش، بررسی اقدامات انجام شده و پیدا کردن نقاط 
قوت و ضعف برندهای دیگر اس��ت. در این زمینه فراموش نکنید که شما 
تنها باید یک هفته را به آموزش و بررس��ی هر یک از این موارد اختصاص 
دهید تا اطالعات اولیه را به دست آورید. به همین خاطر شما تنها به یک 
ماه زمان نیاز خواهید داش��ت. در رابط��ه با ترتیب یادگیری، همه چیز به 

سلیقه خودتان بستگی دارد. 

3-آموزش خود را به سطح نیمه حرفه ای برسانید 
در این مرحله الزم است تا دو ماه زمان را برای آموزش نیمه حرفه ای مباحث 
قبلی اختصاص دهید. خوش��بختانه از زمان شیوع ویروس کرونا، بسیاری از 
دوره های آموزشی رایگان شده که با یک جست و جوی ساده می توانید انواع 
آنها را مش��اهده کنید. در این زمینه حتی جست و جو در یوتیوب و مطالعه 
مقاالت متنوع نیز بسیار مناسب خواهد بود. درواقع امروزه در جهانی هستیم که 
شیوه های آموزشی بسیار متنوع شده است. به همین خاطر در این رابطه مشکل 
خاصی وجود ندارد. نکته بس��یار مهم در این بخش، افزایش میزان تمرین ها 
اس��ت. درواقع شما نباید تا زمانی که یک موضوع را به خوبی نتوانسته اید در 
مرحله عملی به اجرا درآورید، رها کرده و به س��راغ موضوعی جدید باش��ید. 
عضویت در گروه های لینکدین مرتبط، این شانس را برای شما به وجود می آورد 

که ایرادات خود را مطرح کرده و پاسخ های مناسب را دریافت کنید. 
4-با ابزارهای رایگان در زمینه بازاریابی اینترنتی آشنا شوید 

در رابطه با ابزارهای رایگان نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
اس��ت که معموال همه نرم افزارهای پولی هم نس��خه رایگان دارند که ممکن 
است امکانات کمتری داشته باشد و یا با محدودیت زمانی برای استفاده از آنها 
مواجه شود. در این مرحله ممکن است وسوسه شوید که اقدام به خرید آنها 
نمایید. با این حال فراموش نکنید که در بازار، هزاران نرم افزار و اپلیکیشن وجود 
دارد که در صورت خرید آنها، مبالغ هنگفتی را متحمل خواهید شد. به همین 
خاطر اقدام هوشمندانه این است که در ابتدا بدانید که کدام یک از آنها برای 
شما کاربرد الزم را دارد. این امر تنها زمانی امکان پذیر است که با آنها کار کرده 
و آشنایی های الزم را به دست آورید و خوشبختانه انواع آموزش کار با محیط 
نرم افزارها در یوتیوب وجود دارد که می توانید به صورت مرحله به مرحله، با آنها 
پیش بروید. در این مرحله الزم است تا به صورت مداوم، نرم افزارهای کاربردی 
یادداشت نمایید تا بعدها نسبت به خرید آنها تصمیم بگیرید. مدت زمان این 
اقدام اگر به صورت روزانه حداقل سه ساعت زمان را اختصاص دهید، بیش از 

دو ماه نخواهد بود. 
5-هر روز تمرین داشته باشید 

پس از طی کردن چهار مرحله فوق، ش��ما نیاز دارید تا تمای دانسته ها 
را به صورت همزمان تمرین نمایید و دلیل این امر نیز به این خاطر است 
که همواره این احتمال وجود دارد که به علت تمرکز به تمرین های جدید، 
موارد قدیمی فراموش ش��ود. در این رابطه ش��ما نهایتا به دو هفته زمان 
نی��از خواهید داش��ت. همچنین با مطالعه مقاالتی نظیر اش��تباهات رایج 
بازاریاب ه��ای اینترنتی، می توانید خود را برای ش��روع فعالی��ت در بازار، 

آماده تر نمایید. 
6-نخستین شغل خود را پیدا کنید 

در این مرحله نیاز اس��ت که ش��ما توانایی های خ��ود را در بازار واقعی 
بسنجید به همین خاطر نیز ضروری است تا برای خود شغلی را پیدا کنید. 
در این رابطه تفاوتی ندارد که برند تا چه اندازه کوچک اس��ت و چه سطح 
درآمدی دارید. درواقع مالک انتخاب ش��ما باید فضایی باشد که بیشترین 
اس��تفاده از شما بشود و حتما یک همکار دیگر داشته باشید تا بتوانید از 
تجربه او اس��تفاده کنید. در این زمینه اگر برن��دی را پیدا کنید که برای 
کارمندان خود دوره های آموزش��ی مرتبط هم برگزار می کند، بدون شک 
انتخاب بهتری خواهد بود. این نکته را به خاطر داش��ته باش��ید که شروع 
کار هرچند هم که کوچک باش��د، زمینه اشتغال در سطح های باالتر را به 
همراه خواهد داشت و با پیشنهادها و فرصت های جدید آشنا خواهید شد. 

این امر در حالی است که تا مرحله قبل، ابدا در بازار شناخته شده محسوب 
نمی شوید و گمنام هس��تید. درواقع برندهای بزرگ، ابدا به فردی اعتماد 

نخواهند کرد که سابقه کار موفق ندارد. 
7-رزومه ای برای خود ایجاد نمایید 

ب��ه عنوان توصیه آخر، الزم اس��ت تا در تالش ب��رای بهبود رزومه خود 
باش��ید. این نکته را فراموش نکنید که بازاریابی اینترنتی یک شغل تمام 
وقت محسوب نشده و شما حتی می توانید به صورت دورکاری هم فعالیت 
کنی��د ت��ا مدیریت زمان بهتری ش��کل گیرد و فرصت ب��رای همکاری با 
برندهای بیش��تری، وجود داش��ته باشد. در این زمینه شما با توجه به این 
امر که در حوزه خود کس��ب درآمد دارید، الزم اس��ت تا مقداری از آن را 
صرف بهبود مداوم کنید. این امر به معنای آن است که شما باید بهترین 
دوره های آموزشی و منابع را تهیه کنید. درواقع در این بخش شما باید هر 

کاری که به بهبود رزومه شما کمک می کند را انجام دهید. 
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اخبار

اصفهان- قاسم اسد: نشست »بررســی چالش ها و فرصت های 
اشتغالزایی و کارآفرینی در صنعت برق و الکترونیک« در حالی همزمان 
با یازدهمین نمایشگاه تخصصی برق و اتوماسیون صنعتی اصفهان برگزار 
شد که حاضران در آن، بر لزوم تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص 
و همچنیــن تمرکز بر صادرات خدمات فنی و مهندســی در این حوزه 

تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان، صنعت برق و الکترونیک، از جمله صنایع مادر و گســترده ای 
اســت که پتانسیل های بســیاری برای ثروت آفرینی و توسعه صادرات 
خدمات فنی و مهندســی در قالب صــادرات غیرنفتی دارد؛ اما تاکنون 

توجه زیادی به این حوزه انجام نشده است.
رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک استان اصفهان در این نشست 
با بیان اینکه صنعت برق جزو صنایع مادر محسوب می شود، گفت: با گذر 
زمان و پیشرفت در عرصه فّناوری، نیاز ما به انرژی برق بیشتر می شود. 
اگرچه پیش تر از متخصصان سایر کشورها نظیر آلمان و آمریکا در کشور 

استفاده می شد اما اکنون صنعت برق در ایران خودکفا شده است.
سید محسن پورسعید افزود: متأسفانه در گذشته مسیر برای فعالیت 
یک فرد خالق ایرانی در کشــور بســته بود و به همین دلیل این افراد 

برای انجام فعالیت های خود مجبور به انجام آن در سایر کشورها بودند 
امــا اکنون در زمانه ای قرار داریم که امکان حرکت برای ما وجود دارد و 

می توانیم اقداماتی را انجام دهیم که پیش تر قادر به انجام آن ها نبودیم.
وی ادامه داد: با این حال متأســفانه جوانان ایرانی مســیر پیشرفت 
خود را در آن ســوی مرزها می بینند و این بزرگ ترین زیانی است که به 
ایران وارد می شــود. امیدواریم این جوانان که به امید پیشرفت از کشور 
خارج می شوند، پس از کسب تخصص های باالتر به کشور بازگردند؛ ما 
برای پیشرفت به این جوانان نیاز داریم. خروج جوانان مستعد از کشور 

بزرگ ترین چالش ایران است.
رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک اســتان اصفهان ادامه داد: در 
حال حاضر فرصت های مختلفی برای کارآفرینی در حوزه برق وجود دارد. 
اگر یک فرد ایرانی خودباوری و اعتماد به نفس داشــته باشد و موقعیت 

احتمال موفقیت مناسبی برای کارآفرینی دارد.
آموزش، بهترین فعالیت برای افزایش کارایی است

حسین فرهادی، مدیرعامل مجموعه آموزشی ماهر محور موفقیت و 
کارآفرین عرصه برق و الکترونیک نیز در این نشست اظهار کرد: حفظ 
نیروی انسانی در کشور بسیار حائز اهمیت است اما متأسفانه امید جوانان 
در حال از بین رفتن اســت. به عالوه بسیاری از جوانان به دنبال کسب 
موفقیت های یک شبه یا اصطالحاً آسانسوری هستند. وی افزود: متأسفانه 
نظام آموزشی غلط هم از دیگر چالش هایی است که در حوزه صنعت برق 
و به طورکلی در کشور با آن مواجه هستیم. برای مثال در حوزه مهندسی، 
تولید مدرک مهندسی سطح بسیار باالتری از تریبت مهندس دارد. به 
بیان دیگر ما در ایران به جای تربیت مهندس، مدرک مهندســی تولید 
می کنیم. دانشجویان و فارغ التحصیالن بعضاً موارد پایه و ابتدایی را هم 
نمی دانند. ما در جامعه افراد مســتعد بسیاری داریم که با یک هدایت 

درست می توانند پیشرفت کنند بنابراین باید به آن ها توجه کرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: برای اولین بار در عمر ۸۰ 
ساله اتاق بندرعباس، این اتاق توانست در جشنواره شهید رجایی رتبه 
برتر شاخص های مسولیت اجتماعی، اقتصاد خارجی و امور بین الملل 
را در اســتان هرمزگان کسب کند. برای نخستین بار در عمر ۸۰ ساله 
اتــاق بندرعباس، این اتاق در دور نهــم فعالیت هیات نمایندگان، در 
جشنواره شهید رجایی درخشید و توانســت در ارزیابی شاخص های 
مســولیت های اجتماعی و اقتصادی، اقتصاد خارجی و امور بین الملل، 
رتبه برتر را در میان دستگاه های اجرایی استان هرمزگان کسب کند. 
اتــاق بندرعباس در دور نهم فعالیت هیــات نمایندگان ضمن حضور 
پررنگ خود در عرصه های اقتصادی، اقتصاد خارجی و امور بین الملل، 
در عرصه هــای اجتماعی و خدمات عام المنفعه نیز توانســته اســت 
خدمات قایل توجهی به مردم اســتان ارائه دهد. این برای نخســتین 
بار اســت که اتاق بندرعباس در دوره ۸۰ ســاله فعالیت خود، در این 
جشنواره حضور پیدا می کند و حائز رتبه برتر می شود. حسن روحانی، 
نایب رئیس اتاق بندرعباس به عنوان نماینده ریاست در این جشنواره 

حضور داشت. اســتاندار هرمزگان در مراسم جشنواره شهید رجایی، 
ضمن معرفی دســتگاه های برتر استان در ارزیابی های صورت گرفته، 
قدردانی ویژه ای از اقدامــات اتاق بندرعباس و در راس آن محمدرضا 

صفا، رییس این اتاق با اهدای لوح به عمل آورد.
تقدیرنامه استاندار هرمزگان بدین شرح است:

برادر ارجمند و گرامی، جناب آقای محمدرضا صفا
ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس

با سالم و احترام
تالش های ارزنده و مدیریت شما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی بندرعباس از یک سو باعث سودمندی و بالندگی اقتصاد استان 
و از ســوی دیگر با ایجاد نقش موثــر و ترغیب فعاالن اقتصادی و ادای 
مسولیت های اجتماعی، موجب ارتقا فرهنگ اخالق حرفه ای و بهبود 
فضای کسب و کار در این استان گردیده است. ضمن تبریک هفته دولت 
و بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بدین وسیله از تالش 
های ارزشمند جنابعالی در عرصه مدیریت فعالیت های بخش خصوصی 
و افزایش رونق اقتصادی منطقه، تقدیر و تشکر به عمل می آید امید است 
همواره در پرتو عنایات خداوند متعال و خدمت به مردم و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید.
 فریدون همتی، استاندار هرمزگان و رییس جشنواره 
شهید رجایی

ساری – دهقان : مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری گفت : شهروندان می توانند با شماره گیری ) 
111 ( در تاریخ 14۰۰/۰7/25 با ســبحان رجب پور مدیر شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری ارتباط برقرار نمایند .
 به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، عباس خلیل پور 
مسئول روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری بیان کرد : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری به مدت دو ساعت پاسخگوی سئواالت و درخواستهای شهروندان 
استان می باشد. وی افزود : ارتباط مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری با مردم از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با 

دولت )سامد( برقرار خواهد شد .

عباس خلیل پور اذعان کرد : تحقق برنامه های حقوق شــهروندی و 
پاسخگویی مدیران این شرکت به متقاضیان از طریق سامانه الکترونیکی 

ارتباط مردم و دولت برقرار است .
خلیل پور اظهار کرد : شــهروندان می توانند با شماره گیری  )111( 
از ســاعت ۰۰ : ۸ لغایت ۰۰ : 1۰ روز یکشــنبه تاریخ 14۰۰/۰7/25 با 
ســبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

ساری ارتباط برقرار نمایند. 
خلیل پور تاکید کرد : تا کنون این چندمین دوره حضور مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در مرکز ارتباط مردمی مردم 
و دولت ) سامد ( است که با هدف رسیدگی به مشکالت و پاسخگویی به 

سئواالت مردمی برگزار شده است.

رشت- خبرنگار فرصت امروز:  به مناسبت "هفته ملی کودک" 
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر رشت و 
سرپرست شــهرداری رشت چهارشنبه 21 مهر ماه 14۰۰ با حضور در 
مدارس استثنایی دکتر خزائلی و ناشنوایان قطب زاده با مدیران، مربیان، 

خانواده ها و کودکان این مدارس دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت - نادر حسینی در جریان بازدید از مدارس استثنایی دکتر خزائلی 
و ناشنوایان قطب زاده با بیان اینکه این بچه ها امید خانواده ها و سرمایه 
های ارزشمندی هستند، اظهار کرد: دنیای امروز در فضایی قرار گرفته 
است که نیروی انسانی و بحث کار و تالش در حوزه نیروی انسانی به یکی 
از دغدغه های مهم تبدیل شده است. لذا هر چقدر در این حوزه تالش 

کنیم باز هم فضا برای کار بیشتر وجود دارد.
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورا همچنین نگاه ویژه به 
کودکان و نوجوانان استثنایی را ضروری خواند و به نمایندگی از همکاران 
خود در شورای شهر ، آمادگی این نهاد را برای همکاریهای الزم با حوزه 

آموزش استثنایی اعالم و ابراز امیدواری کرد، مجموعه مدیریت شهری 
نیز برای ارتقای سطح کیفی مدارس استثنایی و کودکان این مجموعه 

گامهای موثری خواهد برداشت.
نادر حســینی در ادامه اذعان کرد: برخــی از عزیزان ما در زندگی و 

کار با محدودیت هایی مواجه هســتند که این محدودیتها باید با تالش 
کارگزاران نظام جمهوری اســالمی ایران، ارگانها و سازمانهای مربوطه 
مرتفع شود تا این کودکان و نونهاالن همانند دیگر همساالن در سطح 
شهر و کشور دیده شوند تا بتوانند در کار و خدمت به جامعه در سطح 

ملی و محلی نقش آفرین باشند. 
سرپرست شهرداری رشت نیز در جریان بازدید از مدارس استثنایی 
دکتر خزائلی و ناشنوایان قطب زاده در سخنانی ضمن تبریک هفته ملی 
کودک، ضرورت توجه بیشــتر به کودکان و نوجوانان استثنایی را مورد 
تأکید قرار داد و تصریح کرد: تالشهایی که برای شکوفایی استعدادهای 

این عزیزان صورت می گیرد، شایسته تقدیر ویژه است. 
علی بهارمســت افزود: مجموعه شهرداری رشــت نگاه ویژه ای به 
حوزه آموزش اســتثنایی خواهد داشــت و هر آنچه که در این مسیر 
سرمایه گذاری و هزینه می شود، یک سرمایه گذاری بلند مدت برای 
شــهر است و در آینده، شهر و شــهروند ثمره این سرمایه گذاریها را 

خواهند دید.

در نشست »چالش ها و فرصت های اشتغال زایی و کارآفرینی در صنعت برق و الکترونیک« مطرح شد

تحول صنعت برق با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده

کسب رتبه برتر اتاق بندرعباس در جشنواره شهید رجایی هرمزگان

مسئول روابط عمومی منطقه ساری :

مدیر منطقه ساری پاسخگوی سئواالت و درخواستهای مردمی است

سرپرست شهرداری رشت عنوان کرد: 

هزینه برای کودکان کشور ، سرمایه گذاری بلند مدت

برگزاری مانور ایمنی و اطفاء حریق در شرایط اضطراری در انبار نفت ایالم
ایالم -هدی منصوری: -معاون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایالم از برگزاری مانور ایمنی و اطفاء حریق در راستای 
آمادگی همه جانبه و ارتقاء سطح آگاهی نیروهای انسانی،امدادی و خدمات رسان در مواجهه با بحران احتمالی در انبار نفت شهید سلیمانی 
ایالم خبرداد. پرویز ایدون گفت : این مانور با حضور مقامات اســتانی)مدیریت بحران و پدافند غیر عامل استانداری(،مقامات امنیتی و با 
مشارکت فعال تیم های امدادی ارگان های هالل احمر، اورژانس شهری و همچنین مناطق همجوار برگزار و با اقدام فرضی خرابکارانه و 
پرتاب نارنجک به سمت مخازن و حریق و اطفاء در انبار نفت شهید سلیمانی منطقه ایالم اجرا شد.هدف از انجام این مانور اجرای عملیات 
فومینگ و کولینگ جهت اطفای حریق فرضی مخازن و در نتیجه ارتقاء توان ذهنی و جسمی آتش نشانان برای مقابله مناسب با آتش 
سوزی های احتمالی در کمال خونسردی و جلوگیری از گسترش دامنه حریق و کاهش خسارات احتمالی است. ایدون افزود:در این مانور 
نیز سطح آمادگی نیروهای منطقه در مواجهه با حوادث و همچنین میزان آمادگی نیروهای برون سازمانی در امدادرسانی به مصدومین 
حوادث انبار نفت سنجیده شد.که سرعت و دقت بکار گرفته شده در این مانور خوب ارزیابی شد.و امیدوارم با هوشیاری و دقت مجموعه 
شاهد حوادث نباشیم. وی افزود: ایمن سازی تمامی نقاط،آموزش و افزایش توان و آمادگی نیروهای عملیاتی در مواجهه با بحران از راهکاری 
الزم برای ارتقاء ضریب ایمنی است.و آموزش و آزمودن نیروهای عملیاتی در حین اجرای چنین مانورهایی از جمله برنامه های تیم مدیریت 
بحران،پدافند غیر عامل و اچ اس ای است.که این شرکت به منظور افزایش ضریب آمادگی برای مواجهه با شرایط اضطراری، ضمن برنامه 
ریزی و اجراء مانور های متنوع به صورت مستمر برای کارکنان اقدام به برگزاری دوره ها ی مختلف آموزشی در زمینه ایمنی، بهداشت و 

محیط زیست و مدیریت بحران ویژه کارکنان، رانندگان نفتکش، کارکنان جایگاه های عرضه سوخت نیز می نماید.

از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان؛
عملیات اجرایی بهسازی و بازسازی بخشی از جاده تمبی چم فراخ آغاز شد

اهواز- شــبنم قجاوند: پروژه بهسازی و بازســازی بخشی از جاده تمبی 
چم فراخ از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان آغاز شد. برای 
بهسازی و بازسازی این بخش از جاده که 31۰۰ متر طول و 7 متر عرض دارد و 
با نظارت مدیریت مهندسی و ساختمان این شرکت اجرا می شود، مبلغ 3 میلیارد 
و ۸5۰ میلیون تومان هزینه، حدود 25۰۰ مترمکعب  عملیات خاکی، 2۰۰۰ متر 
مکعب اساس و 12۰هزار متر مربع روکش آسفالت برآورد شده است . با اجرای 
این پروژه مشــکالت عبور و مرور و دسترسی روستاهای چوب سرخ، چم فراخ، 
تمبی، پنبه کار، تلبمن، چهاربیشــه و اکبر آباد بخش گلگیر مسجدسلیمان  با 
جمعیتی حدود  2۰۰۰ نفر به مرکز شهرستان، در این بخش از مسیر مرتفع می شود. پیش از این، بخش نخست این جاده به طول 75۰۰ 
متر  شامل عملیات خاکی، اجرای الیه های زیر اساس و اساس و عملیات روکش آسفالت آن به مساحت حدود 42۰۰۰ متر مربع توسط 

مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان اجرا و به بهره برداری رسید .

کاهش 4.5 درصدی مصرف انواع فراورده های نفتی در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان از کاهش حدود 4.5 درصدی مصرف 
انواع فراورده های نفتی در شش ماهه نخست سال 14۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل )99( در استان گلستان خبر داد.عیسی افتخاری 
ضمن اعالم این خبر افزود: در این بازه زمانی)شش ماهه نخست سال 14۰۰( میزان 647 میلیون و 6۰۰ هزار لیتر انواع فراورده های نفتی 
در استان گلستان مصرف شده است.وی سپس باتوجه به ورود به فصل سرما و احتمال برودت دمای هوا گفت: شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه گلستان با تدابیر اتخاذ شده آمادگی کامل برای عرضه و توزیع سوخت در فصل سرما و شرایط اضطراری را دارد و کلیه 
امکانات در اختیار را بکار می گیرد تا بهترین شرایط جهت سوخترسانی روان و جلب رضایتمندی مردم شریف استان را فراهم کند.مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان همچنین باتوجه به اجرای طرح توزیع الکترونیکی نفت سفید و گاز مایع از طریق 
زیر ساخت بانکی از مصرف کنندگان نفت سفید و گاز مایع شامل خانوار، اصناف و صنایع درخواست کرد: با مراجعه به سامانه درخواست 
فرآورده های نفتی )سدف( به آدرس  NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR   در قسمت ثبت خانوار، نسبت به تکمیل اطالعات 

خواسته شده و معرفی کارت بانکی خود اقدام کنند تا نسبت به تخصیص سهمیه آنان اقدام شود

تعداد کارگران دارای حقوق معوق استان مرکزی 48.8 درصد کاهش یافت
اراک- فرناز امیدی:  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان مرکزی 
گفت: تعداد کارگران دارای حقوق معوق این استان در شهریورماه امسال نسبت 
به شهریورماه پارسال، 4۸.۸ درصد کاهش یافته است. به گزارش روابط عمومی 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بهزاد سام دلیری افزود: تعداد کارگران 
دارای حقوق معوق استان مرکزی در شهریورماه پارسال یک هزار و 635 نفر بوده 
که به ۸36 نفر کاهش یافته اســت. وی بیان کرد: تعداد ماه های دارای حقوق 
معوق کارگران این استان در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه پارسال از 
95 ماه به 54 ماه رسیده که این بخش نیز کاهش 41 درصدی را نشان می دهد.  
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تعداد واحدهای تولیدی دارای حقوق معوق این استان نیز به 19 واحد رسیده که 
این مهم در شهریورماه پارسال 3۰ واحد بوده و این بخش نیز با کاهش 36.6 درصدی همراه است. سام دلیری درپایان خاطرنشان کرد: 
همه تالش ها برای کاهش مشکالت جامعه کار و تولید استان مرکزی به کار گرفته شده و دولت سیزدهم در این راستا نیز نگاه ویژه ای دارد.

بیش از یک میلیون و 157 هزار مشترک گاز طبیعی در گیالن
رشت- خبرنگار فرصت امروز: با جذب مشترکین جدید در نیمه اول سال 
جاری، مجموع مصرف کنندگان گاز طبیعی در گیالن به بیش از یک میلیون 
و 157 هزار مشترک رسیده است. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین 
اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن درخصوص اشتراک پذیری گاز در نیمه 
نخســت سال جاری گفت: در بهار و تابستان امســال بیش از 16 هزار و 5۰۰ 
متقاضی، مشــترک گاز طبیعی در استان گیالن شده اند. وی با اعالم این خبر 
اظهار داشت: با گازرسانی و اشتراک پذیری صورت گرفته هم اکنون بیش از 96 
درصد خانوارهای روستایی و 99.97 درصد خانوارهای شهری گیالن برخوردار از 
گاز طبیعی می باشند. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه بالغ بر یک میلیون و 16۰ هزار مشترک در استان گیالن، مصرف 
کننده گاز هستند، گفت: افزایش روزافزون تعداد مصرف کنندگان گاز، اهمیت رعایت نکات ایمنی گاز را بیش از پیش دوچندان می سازد. 
حسین اکبر در همین راستا از همه ادارات و نهاد های مرتبط بویژه صدا و سیما و آموزش و پرورش درخواست کرد تا شرکت گاز را در راه 
نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در سطح جامعه یاری رسانند. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه از همه 
مشترکین گرامی به ویژه مشترکین جدید درخواست کرد تا با رعایت نکات ایمنی از قبیل سرویس و تعمیر وسایل گرمایشی، بررسی باز 

بودن خروجی دودکش ها و نصب کالهکH ، پاییز و زمستان امسال را در کنار خانواده در آرامش سپری نمایند.

شهردار مالرد خبر داد؛
 اصالح هندسی خیابان درختی)جاده مرگ( به قید فوریت

مالرد- خبرنگار فرصت امروز: بهمنی شــهردار مالرد از اصالح هندسی خیابان درختی خبر داد و گفت: بلوار امام رضا )ع( )محور 
چیتگر( مهمترین محور جنوبی شهر مالرد تلقی شده و نقطه اتصال مالرد به صفادشت و اشتهارد است که متاسفانه قسمت درختی این 
بلوار )حصارک غفاری(  از نقاط حادثه خیز شهرستان بوده که مکررا تصادفات ناگواری در آن محور اتفاق افتاده و به جاده مرگ نیز معروف 
است.  به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر و شهرداری مالرد، مهندس محمد بهمنی شهردارتازه نفس چند روزی 
اســت که بر کرســی شهرداری تکیه زده و رسما فعالیتش را آغاز نموده است ، وی در بازدیدی که از  بلوار امام رضا )ع( )محور چیتگر( ، 
مسیر مالرد به صفادشت داشت؛ نسبت به تعریض این محور تاکید نموده و با دستور به معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری؛ اجرای 
تعریض آن محور آغاز گردید. وی در این باره افزود:  عملیات اجراییتعریض این جاده حد فاصل تقاطع خیابان آیت اهلل رفسنجانی تا پلیس 
راه صفا دشت در فاز اول، مخلوط ریزی و زیر سازی شامل تسطیح ، آب پاشی و رگالژ و کمپکت آن به مقدار تقریبی 21۰۰ مترمکعب 
توسط واحد امانی معاونت امور زیربنایی  و ترافیک انجام و در حال آماده سازی جهت روکش آسفالت میباشد که امیدواریم به قید فوریت 

از تصادفاتی که در این محور شاهد آن بودیم  کاسته شود. 

 نشست تخصصی با موضوع » تکنیک شناسی در عکاسی « 
در  شهرستان اسالمشهر برگزار شد

اسالمشهر- سحر عمروانی:  نشست تخصصی با موضوع » تکنیک شناسی در عکاسی « در پنجمین روز از هفته فیلم و عکس شهرستان 
اسالمشــهردر سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی اسالمشهر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان اسالمشهر،  این نشست به همت انجمن سینمایی شهرستان و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر توسط سید حسن 
اطیابی مدرس عکاسی برگزار شد. نشست فوق با نمایش عکس های گوناگون و بر اساس سبک های مختلف عکاسی همراه با توضیحات مدرس 
سید حسن اطیابی پیرامون تکنیک شناسی و زیبایی شناسی عکس برگزار گردید. همچنین با توضیحات استاد اطیابی با موضوعاتی در زمینه 
عکاسی با مادون قرمز ، عکاسی نقطه ای، عکاسی پانوراما) 36۰ درجه ( و عکاسی سه بعدی آشنا شدیم. نکته جالب در جلسه فوق شناخت 
حواشی حرفه عکاسی و مسائل جامعه شناسی در مسیر عکسبرداری حرفه ای بود. در پایان این نشست تعدادی از عکس های سه بعدی همراه 

با عینک مخصوص نیز برای کلیه حاضرین به نمایش درآمد و در خصوص جزئیات پیچیده فن عکاسی مدرن صحبت شد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــهرداری کالنشــهر قم با توجه به 
اهمیت سالم سازی کامل پسماندهای عفونی و بیمارستانی طی چندسال 
گذشته با ایجاد زیرساخت های الزم ورود جدی به این مبحث مهم کرده 
و موفق شده نام خود را به عنوان نخستین کالن شهری که تمام زباله های 

پزشکی آن سالم سازی می شود به ثبت برساند.
به گزارش شــهرنیوز، مدیریت و سالم ســازی پسماندهای پزشکی 
به دلیــل ویژگی این قبیل زباله های عفونــی و اثرات خطرناکی که بر 
محیط زیست و سالمت شهروندان داشته حیاتی است و از طرفی روزانه 
حجم باالیی از این زباله ها در مراکز درمانی قم تولید می شود؛ تصور کنید 
این حجم از پسماند خطرساز به حال خود رهاشده و یا همراه زباله های 
عادی جمع آوری و دفع شود چه آسیب هایی می تواند به محیط زیست و 
سالمت جامعه وارد کند. پسماندهای پزشکی یکی از انواع پسماندهای 
ویژه و خطرناک اســت که مطابق با ماده هفت قانون مدیریت پسماند، 
وظیفه مدیریت و دفع آن بر عهده تولید کننده است. پسماندهای تولیدی 
در مراکز درمانی به چهار دسته پسماندهای عادی، عفونی، تیز و برنده و 
شیمیایی و دارویی تقسیم می شود که رها شدن و اختالط آن با زباله های 
عادی می تواند بستر مطلوبی برای بروز خطرات جبران غیرقابل جبران به 

زیست طبیعی، جانوی و سالمت عمومی شهروندان شود.
با شــیوع مرگبار و بی رحمانه کووید19، قدرت سرایت، پیچیدگی و 
عدم درمان قطعی، اهمیت دفع و سالم ســازی زباله های بیمارستانی و 
ویژه بیش از همیشه اهمیت یافته است. به گفته متخصصان، پسماندهای 
مرتبط با کرونا جزء زباله های عفونی محسوب می شوند که باید بصورت 
کامل بی خطرسازی و سپس دفع شود. سالم سازی پسماندهای عفونی 

نقش کلیدی در مدیریت اپدیمی و کنترل کرونا دارد. شهرداری کالنشهر 
قم با توجه به اهمیت سالم سازی کامل پسماندهای عفونی و بیمارستانی، 
طی چندسال گذشته با ایجاد زیرســاخت های الزم ورود جدی به این 
مبحث مهم کرده و موفق شده نام خود را به عنوان نخستین کالن شهری 

که تمام زباله های پزشکی آن سالم سازی می شود به ثبت برساند.
“قم” تنها شهر کشور که همه پسماندهای پزشکی آن 

بیدارسازی می شود
سرپرست ســازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در همین رابطه 
گفت: در حال حاضر قم تنها شهری بوده که همه پسماندهای پزشکی 
آن بی خطر سازی و سپس دفن می شود. سیدعبداهلل میرابراهیمی در 
گفت وگو با شــهرنیوز، با اشاره به شــیوع کرونا و افزایش پسماندهای 
ویژه و عفونی اظهار داشت: زباله های ویژه و عفونی و پزشکی از طریق 
ناوگان جداگانه ای جمع آوری و در کلیه مراحل، پسماندها بیدارسازی 

و دفع می شود.
وی با بیان اینکه بخشی از این پسماندها درون بیمارستان ها بی خطر 
ســازی می شوند، ابراز کرد: در حال حاضر 9 بیمارستان از 1۰ مجموعه 
درمانی قم تجهیزات بی خطر سازی دارند و ناوگان جداگانه ای این زباله ها 
را جمع آوری می کند. سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم 
عنوان کرد: بخشــی از درمانگاه ها و مطب ها که تجهیزات بیدارســازی 
ندارند، پسماند آن ها نیز پس از جمع آوری بیدارسازی می شود، در حال 
حاضر نیز تنها شهری هستیم که همه پسماندهای پزشکی را بی خطر 
سازی و سپس دفن می کنیم. وی با تأکید بر اینکه بیش از 6 تن پسماند 
پزشکی در ایام پیک کرونا به طور روزانه جمع آوری می شود که با توجه به 
شرایط این میزان تغییر می کند، تصریح کرد: در شرایط کرونا گاهی این 
میزان به 11 تن نیز رسیده است. میرابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر با 
برنامه ریزی صورت گرفته، پسماندهای بی خطر بیمارستان ها مانند بخش 
آشپزخانه که نگرانی بهداشتی نداشته جداگانه دفن می شوند و بخش های 
آزمایشگاهی و درمانی تفکیک شده تا مدیریت بهتری روی آن انجام شود.
یک مســاله مهم در این بین جداســازی پســماندهای پزشکی با 
زباله های عادی در خانه توســط شــهروندان است که می تواند در روند 
سالم سازی زباله های پزشکی نقش مهمی بازی کند؛ شهروندان با حس 
مســئولیت پذیری خود می تواند در ایجاد شهری سالم و مطمئن از این 
حیث اثرگذاری به خصوصی داشــته باشــند. و البته که بی توجهی به 
دفع زباله های پزشــکی و مخلوط کردن آن با زباله های عادی و خانگی 
دردسرساز است و بار زحمت خدمتگزاران شهری را چند برابر می کند و 

از طرفی سبب بروز خسارت و آسیب به محیط زیست شهری می شود.

قم تنها کالن شهری که پسماندهای پزشکی اش دیگر خطرساز نیست
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ساده ترین اصولی که به افزایش مخاطبان سایت شما منجر خواهد شد

به قلم: سوزان فریسن  / نویسنده حوزه تکنولوژی و تبلیغات  - مترجم: امیر آل علی

در جهان امروز که بازاریابی در بستر اینترنت به امری کامال ضروری تبدیل شده، خواسته اصلی تمامی برندها در اختیار 
داشتن مخاطبان زیاد است. علت این امر نیز به این خاطر است که با در اختیار داشتن تعداد زیادی عالقه مند و افرادی که 
شما را دنبال می کنند، شانس فروش به مراتب باالتری هم خواهید داشت. این مسئله به قدری مهم است که حتی بسیاری 
از سایت ها بدون فروش محصول و با تکیه بر مخاطبان باالی خود، صرفا از طریق تبلیغات درآمدهای بسیار خوبی را دارند. 
در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که حتی در اختیار داشتن ایده و محتواهای مناسب هم به 
معنای تضمینی بر موفقیت شما نخواهد بود. درواقع رعایت برخی از نکات که معموال کمتر مورد توجه قرار می گیرد، حتی 

مهمتر محسوب می شود که در ادامه ساده ترین ها را بررسی خواهیم کرد. 
1-نظم کاری داشته باشید 

بی نظمی در ارسال محتواها موردی است که مخاطب ابدا با آن کنار نمی آید. به همین خاطر شما باید برنامه ریزی دقیق 
برای هر نوع از محتواهای خود داشته باشید. برای مثال اگر شنبه ها به مصاحبه اختصاص دارد، این موضوع باید به خوبی 
رعایت ش��ود. در این زمینه انواع نرم افزارها و اپلیکیش��ن ها وجود دارد که در برنامه ریزی به شما کمک می کنند، همچنین 
از آنها می توانید برای ارس��ال زمان بندی ش��ده محتواهای خود استفاده نمایید. تحت این شرایط اگر در زمان تعیین شده، 
مش��کلی برای ش��ما رخ دهد، دیگر نگران ارسال به موقع نخواهید بود. در این زمینه نمی توان زمان دقیقی را برای فعالیت 
شما مشخص کرد. برای مثال در برخی از حوزه ها حتی نیاز است که در طول روز چندین محتوا ارسال شود، با این حال 
در برخی حوزه های دیگر حتی هفته ای یکبار، مناسب خواهد بود. در این زمینه برای درک بهتر، می توان به فعالیت سایر 
رقبا توجه داشت تا به حالت نرمال دست پیدا کنید. با این حال به صورت کلی، هرچه زمان بین ارسال دو محتوا کوتاه تر 
باشد، بدون شک مخاطب نیز درگیرتر خواهد بود. با این حال این امر نباید باعث شود که کیفیت کار شما کاهش پیدا کند. 

2-به صورت مداوم به دنبال بهبود کیفیت کار خود باشید 
در حال حاضر بس��یاری از افراد و برندهای دیگر هستند که در زمینه موردنظر شما فعالیت می کنند. تحت این شرایط 
مخاطب به صورت مداوم شما را مقایسه خواهد کرد و طبیعی است که اقدامات ضعیف، مورد توجه قرار نگیرد. تحت این 
ش��رایط نه تنها ش��ما از همان ابتدای کار خود الزم است که حداقل هم س��طح استاندارد موجود باشید، بلکه نیاز دارید تا 
همواره کیفیت کار خود را بهبود بخشید. این امر کمک خواهد کرد تا دلیلی برای دست کشیدن از شما از سوی مخاطب 
وجود نداشته باشد. در این رابطه تنها نباید به کیفیت محتواهای خود توجه داشته باشید. درواقع وضعیت سایت و رعایت 
تکنیک هایی نظیر روش های جدیدتر سئو، بسیار مهم خواهد بود. در این راستا اقدامات خالقانه نظیر یک ادیت متفاوت که 
تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است، می تواند سکوی پرتاب شما باشد. با توجه به این امر که هدف اصلی فعالیت های شما 
جلب نظر مخاطبان است، الزم است تا از مدت ها قبل، سلیقه آنها را پیدا و بررسی نمایید. در این زمینه نیز ابزارهای تحلیلی 

برای به دست آوردن آمارهای موردنیاز، وجود دارد.
3-دلیلی برای بازگشت مجدد ایجاد نمایید 

بنا به هر دلیلی ممکن است مخاطب از صفحه شما دیدن نماید. با این حال تنها جذب مخاطب اهمیت نداشته و الزم 
اس��ت تا دلیلی داش��ته باش��ید که به صورت مداوم، بازدید تکرار ش��ود. در این زمینه می توانید با دسته بندی های متنوع، 
قرعه کش��ی و باخبر کردن افراد از اقدامات آتی، در این زمینه موفق ظاهر ش��وید. با این حال فراموش نکنید که بازار تشنه 

اقدامات جدید و نوآورانه است. به همین خاطر ابدا خود را محدود به چند روش تصور نکنید. 
4-در یک حوزه به صورت تخصصی فعالیت نمایید

فعالیت در یک زمینه ممکن است افراد را به این سمت سوق دهد که موضوعات مختلفی را تحت پوشش قرار دهند. با 
این حال این موضوع یک اشتباه بسیار بزرگ محسوب می شود. دلیل این امر نیز به این خاطر است که اگر اهداف مختلفی 
را داش��ته باش��ید دیگر نمی توانید به صورت تخصصی فعالیت نمایید و این امر کیفیت کار شما را به شدت کاهش خواهد 
داد. درواقع حالت اول تنها زمانی امکان پذیر است که شما تیمی بیش از ۱۰ نفر برای تولید محتوا داشته باشید. بدون شک 
چنین امری خصوصا در ابتدای کار امکان پذیر نیست. به همین خاطر توصیه می شود که حوزه ای تخصصی برای خود پیدا 
نمایید و بهترین عملکرد را در آن داش��ته باش��ید. این امر باعث می شود تا در مقایسه با سایر رقبا، جایگاه بهتری را داشته 
باشید. در این زمینه بهتر است که به نیاز مخاطبان خود توجه داشته باشید تا حوزه بهتری را انتخاب نمایید. با این حال 
امکان ارسال محتواهای مشابه با حوزه اصلی هم امکان پذیر است. درواقع در رابطه با موضوعات فرعی، دیگر نیاز نیست که 
بیش از حد وس��واس داش��ته باشید. به صورت کلی شما نباید هر ایده ای که در زمینه کسب و کار خود دارید را با دیگران 

به اشتراک بگذارید. 
5-از معجزه عکس غافل نشوید 

از دیگر اقداماتی که الزم اس��ت انجام دهید، اس��تفاده از عکس های مناسب است. در این زمینه توصیه می شود که سایز 
تصاویر بزرگ باشد. این امر به خوبی جلب توجه می کند. در این زمینه اگر امکانات الزم برای تهیه عکس را ندارید، می توانید 
از سایت های مختلف که مشکل کپی رایت ندارند، استفاده نمایید. این مسئله در زمینه سئو نیز دارای تاثیر فوق العاده ای است. 

6-از برنامه های رایگان مدیریت وب سایت استفاده نکنید 
ابزارهایی نظیر وردپرس به علت آنکه رایگان هستند، بسیار محبوب بوده و بسیاری از افرد برای ساخت و مدیریت صفحات 
خود از آنها استفاده می کنند. با این حال برای صفحات تجاری نیاز است که به مراتب حرفه ای تر عمل نمایید. با این حال 
س��ایت هایی که از این طریق س��اخته و مدیریت می شوند، از نظر سئو شانس رشد کمی را دارند. تحت این شرایط با یک 
جست و جوی ساده می توانید اقدامات حرفه ای ساخت و مدیریت سایت تجاری را پیدا کنید. همچنین توصیه می شود که 

از شبکه های اجتماعی نیز غافل نشوید. این بسترها می توانند به شناخته تر شدن صفحه شما کمک نمایند. 
7-ایرادات گرامری را برطرف نمایید 

این دسته از اشتباهات به سادگی می تواند اعتبار برند شما را خدشه دار نماید. در این زمینه انواع نرم افزارها وجود دارد 
که به خوبی این نیاز را برطرف می کند. با این حال هیچ گاه فراموش نکنید که متن خود را حداقل دو بار بازخوانی نمایید. 

همچنین الزم است تا از به کار رفتن اصول سئو در متن خود نیز اطمینان حاصل نمایید. 
8-به راحتی کار مخاطبان فکر کنید 

درواقع به هر میزان که مخاطب احساس راحتی بیشتری داشته باشد، به همان میزان نیز احتمال انتخاب سایت شما به 
عنوان انتخاب اول نیز بیشتر می شود. در این زمینه توصیه می شود که از طرح ها و مراحل پیچیده خودداری کرده و امکان 
اسکن و کپی برداری متن را فراهم آورید. دلیل این امر به این خاطر است که بسیاری از افراد ممکن است در همان لحظه 
زمان و یا حتی حوصله مطالعه محتوای شما را نداشته باشند. با این حال این امکانات، فرصت مطالعه در آینده را مهیا خواهد 
ساخت. همچنین سعی کنید که از محتواهای طوالنی خود، خالصه ای هم منتشر نمایید. در این رابطه می توان چند مقاله را 

هم خالصه کرد و در یک مورد، منتشر نمود. این موضوع امروزه مورد استقبال بی نظیری قرار گرفته است. 
9-از تعامل غافل نشوید 

در آخر توصیه می ش��ود که مخاطب را صرفا بازدیدکننده اقدامات خود ندانید. درواقع نیاز اس��ت که آنها را تا حدامکان با 
فعالیت های خود درگیر نمایید. در این رابطه برخی از سایت ها به قدری موفق بوده اند که از محتواهای تولیدشده توسط کاربران 
خود استفاده می کنند. همچنین دسته بندی درست و بازنشر محتواهای قدیمی، از دیگر نکاتی است که شما باید رعایت نمایید. 
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رس��انه برای بس��یاری از انس��ان ها امری مرموز و حتی خطرناک 
محس��وب می شود. این امر درباره تجربه کارآفرینان نیز مصداق دارد. 
بسیاری از برندها عالقه ای به کنجکاوی اهالی رسانه در کارهای شان 
ندارن��د. به این ترتیب فق��ط در صورت نیاز ب��ا خبرنگارها همکاری 
می کنن��د.  بدون تردید گاهی اوقات رس��انه ها خطرهای زیادی برای 
برندها به همراه دارند، اما همیشه داستان به این شکل نیست. امروزه 
بس��یاری از خبرگزاری ها به طور اختصاصی بر روی حوزه کس��ب و 
کار تمرکز دارند. چنین خبرگزاری هایی به کمک برندها برای توسعه 
کس��ب و کار و معرفی محصوالت شان به مش��تریان می آیند. با این 
حساب شما باید میان خبرگزاری های مناسب و زرد تفاوت قائل شوید. 
اگرچه امروزه ش��بکه های اجتماعی بخش قابل مالحظه ای از تجربه 
مشتریان از برندها را شکل داده اند، اما هنوز هم رسانه ها بخش مهمی 
از فرآیند خبررسانی و جلب نظر مشتریان را شکل می دهند. به همین 
خاطر شما باید همیشه نیم نگاهی به رسانه های سنتی داشته باشید.  
ارتباط میان برندها و خبرگزاری ها در اغلب موارد بس��یار سرد دنبال 
می شود. درست به همین خاطر کمتر رسانه ای در عمل تمایلی برای 
هم��کاری با برندها دارد. این نکته به طور ویژه به هنگام معرفی یک 
کس��ب و کار نوپا از سوی رسانه ها قابل مالحظه است. با این حساب 
اگر شما قصد ایجاد تمایز در فرآیند موردنظر و بهبود وضعیت تان را 
دارید، باید بیش از هر زمان دیگری به تعامل با خبرگزاری ها و به ویژه 
خبرنگاران توجه نش��ان دهید.  پوشش رسانه ای اغلب اوقات یکی از 
مهمترین نکات برای توسعه کسب و کار محسوب می شود. این امر به 
شما امکان جلب نظر مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکن را می دهد. 
بنابراین ش��ما باید همیشه برنامه ای برای جلب نظر مشتریان از این 
طریق داش��ته باشید. شاید افزایش جذابیت محصوالت و رونمایی از 
کمپین های عالی در نگاه نخس��ت ب��رای جلب نظر خبرنگاران کافی 
باش��د، اما واقعیت طور دیگری است. شما برای جلب نظر رسانه ها به 
برندتان باید اول از همه ارتباط مناسبی با خبرنگاران داشته باشید، در 
غیر این صورت حتی بهترین برندها نیز شانسی برای کسب پوشش 
رس��انه ای نخواهند داش��ت.  هدف اصلی در این مقاله بررسی نحوه 
تعامل مناس��ب با خبرنگاران و جلب نظرش��ان به داستان برند است. 
ب��ا این حال پیش از پرداختن به توصیه هایی در این راس��تا برخی از 
انواع پوشش رسانه ای را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف تان کمک خواهد کرد. 

انواع پوشش رسانه ای
پوش��ش رسانه ای نیز مانند هر حوزه دیگری انواعی دارد. اگر شما 
تا به حال تعامل با رس��انه ها و خبرنگاران را براس��اس این چارچوب 
بررسی نمی کردید، به احتمال زیاد رابطه خوبی با رسانه ها ندارید. ما 
در ادامه برخی از انواع پوشش رسانه ای را مورد بررسی قرار می دهیم. 

پوشش تلویزیونی
امروزه خبرگزاری های بسیار زیادی در قالب برنامه های تلویزیونی 
فعالیت دارند. این امر به برندها امکان نمایش محصوالت و ویژگی های 
برندش��ان در این قالب را می دهد. بدون ش��ک تبلیغات تلویزیونی و 
حضور مدیران ش��رکت ها در انواع برنامه های خبری از س��نتی ترین 
شیوه های توسعه برند محسوب می شود.  شاید برخی از کارآفرینان 
نسبت به بازاریابی و حتی توسعه برند در تلویزیون شک داشته باشند، 
اما این تکنیک هنوز هم تاثیرگذاری خاص خودش را دارد. به همین 
خاطر ش��ما باید همیشه روی تعامل با خبرنگاران با محوریت رسانه 

تلویزیون حساب نماید. 
پوشش رادیویی

افزای��ش محبوبیت فرمت صوت��ی در طول س��ال های اخیر نظر 
بسیاری از کاربران را نسبت به رادیو جلب کرده است. بی شک رادیو 
قدمت بس��یار بیشتری در مقایس��ه با تلویزیون دارد. با این حال در 
طول دوران اوج تلویزیون و سپس شبکه های اجتماعی کمتر کسی 
از رادیو سراغی می گرفت. این امر با افزایش محبوبیت پادکست ها در 
میان کاربران به طور کامل تغییر کرده است. امروزه مردم عالقه بسیار 
بیشتری به انواع پادکست دارند. به همین خاطر شما باید استفاده از 
آنها را در دسترس کارتان قرار دهید، در غیر این صورت شانس کافی 

برای جلب نظر مشتریان تان را نخواهید داشت. 
تعامل با رسانه ها از طریق مطبوعات 

مطبوعات از جمله قدیمی ترین شیوه ها برای انتشار اخبار محسوب 
می شود. بسیاری از افراد به طور مداوم روزنامه می خوانند. همین امر 
برندها را به سوی همکاری با مطبوعات ترغیب کرده است. اگر شما به 
دنبال همکاری با مطبوعات هستید، باید اول از همه حوزه تخصصی 
کارتان را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت حتی بهترین پوشش 
رس��انه ای از فعالیت تان نیز نظر کسی را جلب نخواهد کرد.  اشتباه 
بسیاری از کارآفرینان تالش برای انتخاب مطبوعات براساس میزان 
محبوبیت شان است. این امر بسیاری از برندها را در عین امیدواری با 
یک شوک ناگهانی رو به رو خواهد کرد. ارزیابی مشتریان از یک برند 
در صورت پوشش رس��انه ای در روزنامه یا مجله ای غیرتخصصی به 
طور قابل مالحظه ای افت خواهد کرد. بنابراین شما باید تمام جوانب 

کار را در این میان مدنظر قرار دهید. 
پوشش آنالین

پوشش آنالین رویدادها و انتشار اخبار از طریق آن رایج ترین الگو 
در میان خبرنگاران نسل جدید محسوب می شود. امروزه بسیاری از 
خبرگزاری های سنتی در قالب سایت یا اکانت رسمی در شبکه های 
اجتماعی به فعالیت ش��ان ادامه می دهند. این امر بسیاری از برندها 
را نیز به س��وی راه اندازی وبالگ رسمی برای پوشش حدودی اخبار 
حوزه کارشان ترغیب کرده است. به این ترتیب وبالگ رسمی برندها 
به نوعی محلی برای جلب نظر مخاطب هدف و همچنین انتشار اخبار 

روز حوزه کسب و کار به حساب می آید. 
چطور نظر روزنامه نگاران را به برندتان جلب کنید؟

بدون تردید بس��یاری از کارآفرینان و برندها در تالش برای جلب 
نظر رسانه ها هستند. با این حال تعداد خبرنگاران و همچنین زمان 
در دس��ترس آنها به شدت محدود اس��ت. بنابراین شما باید اندکی 
تالش تان را بیش��تر کنید، در غیر این صورت ش��اید هرگز پوشش 
رسانه ای دلخواه تان را مشاهده نکنید. امروزه راهکارهای بسیار زیادی 
ب��رای جلب نظر خبرنگاران و روزنامه نگاران به برندها وجود دارد. در 
ادام��ه برخی از کاربردی ترین تکنیک ها در این حوزه را مورد ارزیابی 

قرار خواهیم داد. 

سرمایه گذاری بر روی توسعه ارتباطات با رسانه ها
رس��انه ها به ط��ور معمول هی��چ جهت گیری خاصی نس��بت به 
برندها ندارند. بنابراین ش��ما باید اولین قدم را برای بهبود رابطه تان 
ب��ا آنها بردارید. بس��یاری از برنده��ا فقط در بازه ه��ای زمانی نظیر 
برگ��زاری رویدادهای کاری به فکر رس��انه ها هس��تند. این امر یکی 
از کلیش��ه ای ترین راهکاره��ا ب��رای بهب��ود تعامل با خبرن��گاران و 
خبرگزاری ها محس��وب می ش��ود. نکته مهم در ای��ن میان توجه به 
رسانه ها در تمام شرایط است. شما فقط در این صورت شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهید داش��ت، در غیر این 
صورت ش��رایط برای فعالیت برندتان به طور قابل مالحظه ای دشوار 
خواهد شد.  ارتباط شما با رسانه ها باید به طور هوشمندانه ای تنظیم 
شود. اگر شما هیچ خبر مناسبی برای آنها ندارید، تالش برای تعامل 
با آنها فقط باعث اتالف وقت شان خواهد شد. با این حساب شما باید 
همیش��ه خبر یا دس��ت کم موضوعی جذاب برای آنها داشته باشید. 
شاید این امر بسیار سخت به نظر برسد، اما به شما امکان حضور در 

صدر اخبار برای مدت زمانی طوالنی را می دهد. نتیجه این امر عدم 
فراموشی برندتان از سوی مشتریان خواهد بود. 

همیشه روزنامه نگاران را در کانون توجه قرار دهید
بسیاری از برندها برای جلب نظر خبرگزاری ها به فعالیت برندشان 
اول از همه س��راغ مدیر مسئول ش��ان می روند. این امر شاید در نگاه 
نخس��ت کامال حرفه ای باش��د، اما همیش��ه فاصله ای میان ش��ما و 
روزنامه نگاران ایجاد خواهد کرد. بنابراین توصیه ما برای شما توجه به 
روزنامه نگاران به طور مس��تقیم است. اگر شما به عنوان صاحب یک 
کس��ب و کار امکان ایجاد ارتباطات دوستانه با برخی از خبرنگاران و 
روزنامه نگارهای حرفه ای در حوزه کسب و کار را داشته باشید، آینده 
برندتان از نقطه نظر رسانه ای برای مدت زمانی طوالنی تضمین شده 
خواهد بود.  یکی از نکات مهم برای جلب نظر اهالی رس��انه به برند 
مربوط به داشتن یک تیم روابط عمومی قوی است. ایراد اصلی برخی 
از برندها بی توجهی به تش��کیل این تیم و سپس تالش برای تعامل 
با روزنامه نگاران است. چنین تالش هایی حتی قبل از شروع محکوم 

به شکست هستند. 
هدف گذاری بر روی خبرنگاران مستقل

بدون تردید کارآفرینان بیش��تر عادت به مش��اهده خبرنگاران در 
پوش��ش رس��انه های معتبر دنیا دارند. همین امر آنها را اول از همه 
به س��وی رسانه ها جلب می کند. نکته مهم اینکه در دنیا تعداد قابل 
مالحظه ای خبرنگار مس��تقل نیز فعالیت دارند. همین امر باید نظر 
شما را نسبت به تعامل با آنها جلب کند. یکی از نکات جالب درباره 
همکاری با خبرنگارهای مستقل امکان جلب نظرشان در مدت زمانی 
کوتاه تر و همچنین هزینه های کمتر همکاری با آنهاست. شاید این 
امر عجیب و تازه به نظر برسد، اما در عمل بسیاری از برندهای بزرگ 
نیز با خبرنگارهای مستقل همکاری دارند. مزیت دیگر خبرنگارهای 
مستقل تسلط شان بر روی گونه های مختلف رسانه است. شما به این 
ترتیب در صورت همکاری با این رسانه ها در زمان واحد امکان کسب 
پوشش رسانه ای در شبکه های اجتماعی و حتی مطبوعات را خواهید 
داش��ت. نکته مهم اینکه چنین امری اغلب اوقات در حالت معمولی 

بسیار کم رخ می دهد. 
همکاری با روزنامه نگارهای تخصصی

هم��کاری با روزنامه نگارها مثل هر کار دیگ��ری باید با دقت نظر 
باالیی صورت گیرد، در غیر این صورت ش��ما مشکالت بسیار زیادی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهید داشت. همانطور 
که پیش از این نیز اش��اره ش��د، شما باید همیش��ه خبرنگارانی که 
تخصص کافی در حوزه کاری تان دارند به سمت برندتان جلب کنید. 
اشتباه برخی از برندها در این میان سرمایه گذاری فقط بر روی یک 
روزنامه نگار اس��ت. شاید این امر در نگاه نخست فاقد هرگونه ایرادی 
باشد، اما وضعیت تان را در بلندمدت به طور قابل مالحظه ای دشوار 
خواهد کرد. امروزه بس��یاری از روزنامه نگارها به هنگام انتخاب یک 
برند برای پوش��ش رس��انه ای اول از همه به نظر همکاران شان نگاه 
می کنند. با این حساب اگر شما پوشش رسانه ای خوبی از سوی دیگر 
روزنامه نگارها دریافت کنید، به احتمال زیاد دیگر روزنامه نگارها نیز 
به سراغ تان خواهند آمد.  نکته آخر در این بخش مربوط به اهمیت 
همکاری با روزنامه نگاران تخصصی است. شما وقتی با روزنامه نگارهای 
تخصصی بسیار زیادی همکاری دارید، در عمل اعتبار برندتان به طور 
قاب��ل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد ک��رد. به این ترتیب حتی اگر 
اخبار اندکی نیز درباره برندتان از سوی این خبرنگارها مخابره شود، 

باز هم جایگاه تان در بازار دست نیافتنی باقی خواهد ماند. 
ارائه پاسخ های غیرکلیشه ای

وقتی خبرنگاران در یک مصاحبه رسمی سوالی از شما می پرسند، 
باید با دقت تمام به آن پاس��خ دهید. نکته مهم در این میان پرهیز 
از ارائه پاسخ های کلیشه ای است. چنین پاسخ هایی فقط توانایی شما 
برای جذاب تر ساختن مصاحبه و جلب نظر خبرنگاران برای گفت و 

گوی دوباره را کاهش می دهد. 
یکی از توصیه های کاربردی در این میان مرور مصاحبه های موفق 

در عرصه کس��ب و کار است. این امر به ش��ما آگاهی دقیقی درباره 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف می دهد. به این ترتیب ش��ما 
مش��کلی از نقطه نظر تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف نخواهید 
داش��ت. بس��یاری از خبرنگاران در صورت دریافت پاسخ های جذاب 
و تازه از س��وی کارآفرینان نسبت به ادامه همکاری با برند موردنظر 
امیدوار خواهند ش��د. به این ترتیب شاید شما با برخی از پاسخ های 
نوآوران��ه حتی تیتر یک خبرگزاری های مختل��ف را نیز به خودتان 
اختصاص دهید.  اش��تباهی که بسیاری از کارآفرینان در مصاحبه با 
اهالی رسانه انجام می دهند، تالش برای پاسخگویی دقیق به برخی 
از س��واالت خاص است. شاید این امر در نگاه شما جذابیت مصاحبه 
را بیش��تر کند، اما باید به یاد داش��ته باشید که هر خبرنگار بر روی 
نحوه تعامل با مخاطبش حس��اب ویژه ای باز می کند. نتیجه این امر 
طراحی سواالت با دقت نظر بسیار باالست. بنابراین شما باید به تمام 
پرس��ش های خبرنگاران با دقت نظر کافی پاسخ دهید، در غیر این 

صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی آنها نخواهید داشت. 
شخصی سازی تعامل با رسانه ها

همانطور که خبرنگاران وقت محدودی دارند، ش��ما هم به عنوان 
کارآفری��ن دغدغه های زیادی پیش روی تان قرار خواهد داش��ت. با 
این حس��اب تالش برای تعامل با تمام رس��انه ها امری غیرممکن به 
نظر می رسد. به همین خاطر باید فکری به حال میزان تعامل تان با 
رسانه ها کنید. بهترین توصیه در این میان انتخاب برخی از رسانه های 
برتر از میان انبوهی از آنهاست. به عنوان مثال، شما به جای تمرکز بر 
روی چندین رسانه باید فقط به تعدادی از آنها که به طور تخصصی 
در ح��وزه کاری تان فعالیت دارند، روی خوش نش��ان دهید. این امر 
به مشتریان حرفه ای گری تان را نش��ان می دهد.  متاسفانه بسیاری 
از برندها برای تعامل با مشتریان دست به مصاحبه و همکاری با هر 
رسانه ای می زنند. این امر اغلب اوقات نتیجه معکوس به همراه دارد. 
به همین خاطر شما باید با احتیاط بسیار زیاد نسبت به همکاری با 

رسانه ها تحت این شرایط اقدام نمایید. 
توجه به شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی یکی از حوزه های مهم برای جلب نظر مخاطب 
هدف در عصر کنونی محسوب می شود. بسیاری از روزنامه نگاران در 
دوره کنونی برای انتشار محتوای خبری شان از شبکه های اجتماعی 
اس��تفاده می کنند. به همین خاطر ش��ما باید اس��تفاده مناسب از 
ش��بکه های اجتماعی را مدنظر قرار دهید. اگر برند شما هنوز اکانت 
رس��می در ش��بکه های اجتماعی محبوب مثل اینستاگرام و توییتر 
ندارید، تا همین االن نیز فرصت ه��ای زیادی برای جلب نظر اهالی 
رسانه و مشتریان را از دست داده اید. وقتی شما یک اکانت رسمی و 
هشتگی مشخص برای برندتان داشته باشید، ارزیابی میزان گفت و 
گوها درباره برندتان از س��وی کاربران امری ساده خواهد بود. همین 
ام��ر می تواند نظر خبرنگاران برای ترتیب دادن مصاحبه ای مفصل با 
ش��ما را جلب کند.  بی ش��ک تعامل میان اف��راد در دوره کنونی که 
بسیاری از برندها نیز دورکاری را مد نظر قرار داده اند، به پیام رسان ها 
و ش��بکه های اجتماعی محدود شده است. به همین خاطر شما هم 
برای تعامل با اهالی رس��انه باید همین ش��یوه را مد نظر قرار دهید، 
در غیر این صورت دردس��رهای زیادی برای بهبود وضعیت رسانه ای 

برندتان خواهید داشت. 
استفاده از ترندهای آنالین

هر برندی که در ش��بکه های اجتماعی ش��مار باالی��ی از کاربران 
را دور خ��ودش جمع کند، ب��ه طور خودکار جذابی��ت زیادی برای 
روزنامه نگاران پیدا خواهد کرد. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید 
همیش��ه تاثیرگذاری بر روی اهالی رسانه با این شیوه را مدنظر قرار 
دهید. یکی از راهکارهای ساده در این میان استفاده از ترندهای برتر 
و تازه است. این ترندها به طور معمول خیلی زود عوض می شود. نکته 
جالب اینکه کاربران در شکل گیری چنین ترندهایی نقش اساسی را 
ایفا می کنند. با این حساب اگر شما به خوبی شبکه های اجتماعی را 
تحلیل کرده و سریع از ترندهای تازه مطلع شوید، شانس باالیی برای 

جلب نظر کاربران و رسانه ها خواهید داشت. 
فراهم سازی تمام اطالعات موردنیاز 

خبرنگاران برنامه کاری بس��یار فش��رده ای دارند. همین امر بروز 
هرگون��ه بی نظمی در رون��د مصاحبه را بدل به کابوس��ی برای آنها 
می کند. اگر شما جلسه ای برای مصاحبه با خبرنگاران دارید، باید از 
قبل نسبت به آماده سازی مناسب تمام شرایط اطمینان حاصل کنید. 
فراهم س��ازی اطالع��ات موردنی��از خبرنگاران بخش��ی از فرآیند 
آماده سازی یک مصاحبه مناسب است. شما با چنین کاری به سادگی 
هرچه تمام تر در زمان خبرنگاران صرفه جویی خواهید کرد. این امر 
اغلب اوقات با استقبال شدید خبرنگاران همراه می شود. به این ترتیب 
ش��انس ش��ما برای انجام دوباره مصاحبه ها به طور قابل مالحظه ای 
افزایش پیدا خواهد کرد.  اطالعات موردنیاز برای انجام یک مصاحبه 
مناس��ب اغلب شامل خالصه ای از سرگذشت برند به همراه داستان 
آن اس��ت. همچنین نکات مربوط به محصوالت و شعبه های کسب 
و کارتان نیز اهمیت باالیی خواهد داش��ت. ش��ما با چنین کاری به 

بهترین شکل ممکن بر روی خبرنگاران تاثیر خواهید گذاشت. 
راه اندازی اتاق های خبر آنالین

وقت��ی روزنامه نگاران به طور م��داوم به دنبال داس��تان های تازه 
هس��تند، راه اندازی یک اتاق خبر کام��ل و مجهز برای برندتان ایده 
عالی خواهد بود. امروزه بس��یاری از تیم ه��ای روابط عمومی از این 
ترن��د به خوبی بهره می برند. با این حس��اب هیچ مانعی پیش روی 
فعالیت ش��ما نخواهد بود. تنها نکته اساس��ی در این بین تداوم در 
بارگ��ذاری اخبار و به روز رس��انی وضعیت برند در اتاق های موردنظر 
است. هر برندی برای راه اندازی اتاق خبرش از تکنیک های متنوعی 
اس��تفاده می کند. اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی رسانه ها و 
جلب نظرش��ان به شیوه ای ساده هستید، بهترین راهکار ایجاد فروم 
برای سایت تان است. اینطوری امکان دسته بندی اخبار و جلب نظر 
خبرنگاران به طور کامال حرفه ای را خواهید داشت.  یکی از اشتباهات 
اساس��ی کارآفرینان پس از راه اندازی اتاق خبر عدم به روز رسانی اش 
اس��ت. این امر موجب بی توجهی فزاینده روزنامه نگاران به برند مورد 
نظر می ش��ود. بنابراین اگر قصد به روز رس��انی مداوم اتاق خبرتان را 

ندارید، بهتر است از ابتدا قید راه اندازی اش را بزنید. 
نظارت بر عملکرد رقبا

اگر شما اخیرا عملکرد مناسبی از سوی رقیب تان در راستای جلب 
نظر روزنامه نگاران و انتش��ار داس��تان برندش مشاهده کرده اید، باید 
تمرکزتان بر روی آنها به طور ویژه ای افزایش پیدا کند. چنین امری 
به ش��ما برای اس��تفاده از تکنیک های تازه و یادگیری نکات جدید 

کمک خواهد کرد. 

بررسی تعامل میان برندها و خبرنگاران

چگونه روزنامه نگاران را شیفته داستان برندتان کنید؟


