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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

آسیب معامله با چینی ها چگونه به حداقل می رسد؟

مالحظات چینی 
مسکن ایرانی

فرصت امروز: اولین بار یکی از نمایندگان مجلس بود که از مذاکره با چینی ها برای ورود به حوزه ساخت وساز 
ایران در قالب طرح »جهش تولید مسکن« خبر داد. هرچند اقبال شاکري صحبت های خود را بعدا تکذیب کرد، 
اما این خبر واکنش های بس��یاری را به دنبال داش��ت و برخی در مخالفت با این سیاست وزارت راه و شهرسازی، 
ظرفیت صنعت س��اخت در ایران را به رخ کش��یدند؛ این مخالفت ها تا آنجا پیش رفت که حضور چینی ها در این 
پروژه تکذیب شد. اما در روزهای بعد، محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی، آب پاکی را روی دست...
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رتبه ایران در شاخص فالکت کجاست؟

افزایش شاخص فالکت و پیامدهای آن

8

مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: بورس تهران در چهارمین روز آبان ماه نیز روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت، به طوری 
که شاخص کل بورس ابتدا حدود 3 هزار واحد ریزش کرد، ولی سپس 4 هزار واحد رشد داشت و بعد 

کمی پایین آمد تا در نهایت نسـبت به روز قبل، تغییر چندانی را شـاهد نباشد و بر روی رقم 
یک میلیون و 384 هزار واحد متوقف شود. البته روند پرالتهاب و نزولی بازار سهام مدتی...

االکلنگ شاخص کل و شاخص هم وزن در معامالت روز گذشته

نوسان بورس ادامه دارد

یادداشت

راه حل ساخت یک 
میلیون مسکن

محمدرضا انصاری
 عضو هیأت نمایندگان

اتاق تهران

دولت س��یزدهم با شعار ساخت 
ی��ک میلی��ون واحد مس��کونی در 
س��ال به میدان آمد. البته اس��اس 
این تفکر تنها ب��رای دولت ابراهیم 
رئیسی نیست. در واقع از سال های 
قبل تر و سال 1384 برای آن قانون 
وجود داشته و بعد پیوسته تا امروز 
روی آن کار ش��ده است. ساماندهی 
مسکن در دهه 80 و 90 هم وجود 
داشته است. در پایان دهه80، دولت 
احمدی ن��ژاد طرح مس��کن مهر را 
مطرح کرد. همینطور این روند ادامه 
داش��ت تا به امروز رسیده است. به 
نظر من، اس��اس آن، تفکر درستی 
اس��ت. یعنی گمان می ش��ود که با 
راه انداختن مس��کن، دستاوردهای 
زیادی خواهیم داش��ت. یکی اینکه 
طبیعتا س��اختن مس��کن، محرک 
اقتصاد اس��ت و باعث می ش��ود که 
اقتصاد از رکود خارج شود، گردش 
بیش��تری در اقتص��اد ای��ران اتفاق 
خواه��د افتاد. بعد هم اش��تغال رخ 
می ده��د و رضای��ت مردم بیش��تر 
می ش��ود چراکه می توانند خانه دار 
ش��وند. ای��ن ابعاد مختل��ف، وجوه 
مثبت این قضیه اس��ت، اما سامان 
دادنش کار بسیار مشکلی است. در 

واقع سامان دادن آن هم 
2به تجمیع نیروهای...
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فرصت امروز: اقتصاد ترکیه روزهای س��خت و شکننده ای را 
س��پری می کند و ارزش لیر ترکیه در مقابل ارزهای جهانی از 
جمله دالر و یورو به پایین ترین سطح خود رسیده است؛ اتفاقی 
که باعث ترند شدن هشتگ »اس��تعفای اردوغان« در توییتر 
شد و پای سریال »بازی مرکب« را نیز به این ماجرا باز کرد، تا 
جایی که یکی از کاربران ترکیه با اشاره به این سریال محبوب 
کره ای و تضعیف مداوم ارزش لیر ترکیه نوشت: »می توان با رأی 
دادن علیه اردوغان به این »بازی مرکب« پایان داد.« کاربر ترک 
دیگری هم در فضای مجازی نوش��ت: »وقتی آمدی )اردوغان( 
فقط یک انگشتر داشتی و ما آرامش، خوشبختی و رویا داشتیم. 

حاال تو همه چیز داری، ما چیزی نداریم.«
ارزش لی��ر ترکی��ه در آخرین معامالت انجام ش��ده برای 
چندمین بار شاهد افت بود و نرخ برابری دالر با لیر به سطح 
10 نزدیک ش��د. به طوری که هر دالر به 9.8 لیر و هر یورو 
به 11.7 لیر ترکیه رس��ید. همچنین از ابتدای سال 2021 
میالدی، پول ملی ترکیه )لیر( در مقابل دالر افت 24 درصدی 
را تجربه کرده اس��ت. در همین حال، چند روز پیش، گروه 
ویژه اقدام مالی )FATF( ترکیه را در »لیست خاکستری« 
خود قرار داد که مطمئنا بر روی روند سرمایه گذاری خارجی 
در همسایه غربی تاثیر منفی خواهد گذاشت. از سوی دیگر، 
پس از آنکه 10 کشور غربی خواستار آزادی یکی از زندانیان 
سیاس��ی در ترکیه شدند، اردوغان دستور داد تا سفرای این 
10 کش��ور از ترکیه اخراج شوند و همه این عوامل، اقتصاد 

ترکیه را به مرحله اضطرار رسانده است.

روزهای سخت ترکیه و اردوغان ادامه دارد
کسانی که تحوالت اقتصادی دنیا را دنبال می کنند، مطمئنا 
می دانند که رئیس جمهور ترکیه اعتقاد سفت و سختی علیه نرخ 
بهره دارد و آن را باعث افزایش نرخ تورم می داند. در این راستا، 
بانک مرکزی ترکیه حدود یک هفته قبل به دستور رجب طیب 
اردوغان، نرخ بهره را 2 درصد کاهش داد و به س��طح 16درصد 
رس��اند. این در حالی است که نرخ تورم ترکیه حدود 20درصد 
اس��ت و این اقدام بانک مرکزی موجب شد تا منفی بودن نرخ 
بهره حقیقی در ترکیه تشدید شود. بدین ترتیب، در حالی که 
اقتصاد ترکیه ت��ورم باالیی را تجربه می کند، ارزش لیر به طور 
مداوم کاهش می   یابد و نرخ بهره منفی روند خروج سرمایه از این 

کشور را تشدید می کند.
ب��ه اعتقاد کارشناس��ان، تصمیم��ات اش��تباه اردوغان و 
همچنین سیاس��ت های دس��توری او در ماه های گذش��ته 
بیش��ترین ضربه را به اقتصاد ترکیه وارد کرده اس��ت. مثال 
همین هفته پی��ش بود که به یکباره بان��ک مرکزی ترکیه 
در اقدام��ی غیرمنتظره نرخ س��ود بانک��ی را کاهش داد که 
ای��ن اقدام اف��ت ارزش لیر را در پی داش��ت و تحلیلگران از 
آن ب��ه عنوان »اقدامی مخرب« یاد کردند. نرخ س��ود بانکی 
در ترکیه هم اکنون به 16 درصد رس��یده و نرخ تورم در ماه 
گذشته در این کش��ور حدود 20 درصد )19.6 درصد( بوده 
است. اردوغان که بارها نرخ بهره را با صفاتی چون »دشمن 
توسعه ترکیه« و »مادر شیاطین« خطاب کرده است، در برابر 
نرخ ه��ای باال موضع منفی دارد و تالش ب��رای افزایش نرخ 

بهره را تحمل نمی   کند؛ به طوری که در یک س��ال گذش��ته 
سه فرد مختلف بر صندلی ریاست بانک مرکزی ترکیه تکیه 
زده   اند. این موض��وع در حالی اتفاق می   افتد که تورم ترکیه 
به حدود 20درصد رس��یده و در میان کش��ورهای با اقتصاد 
نوظهور، باالترین تورم منفی به ترکیه تعلق دارد؛ اتفاقی که 
عالوه بر تش��دید تورم، جریان خروج س��رمایه را نیز سرعت 
می   بخشد و کاهش ارزش لیر را به همراه دارد. این در حالی 
است که ترکیه بیش از 450میلیارد دالر بدهی خارجی دارد. 
در چنین شرایطی که سطح س��رمایه گذاری خارجی رو به 
کاهش اس��ت و بانک مرکزی ترکیه قصد افزایش نرخ بهره 
را ندارد، تنها راه مطمئن ب��رای پرداخت تعهدات ارزی این 
کشور، ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهد بود؛ ذخایری که طی 
سیاس��ت   های حمایت از ارزش لیر در سال گذشته به  شدت 
کاهش یافته و خطر نکول بدهی   های ترکیه را باال برده است. 
این موضوع می تواند به افزایش دوباره و البته شدید نرخ ارز 

در این کشور منتهی شود.
عالوه بر اینها، سیاست های اردوغان به خصوص در مواجهه 
با کشورهای جهان مخصوصا کشورهای اروپایی در روزهای 
گذش��ته برای اقتصاد ترکیه گران تمام ش��ده است. پس از 
آنکه 10 کشور غربی خواستار آزادی »عثمان کاواال«، زندانی 
سیاسی مشهور در ترکیه ش��دند، اردوغان سخنرانی تندی 
کرد و از دس��تورش به وزارت خارجه برای شناختن سفرای 
این 10 کشور به عنوان عنصر نامطلوب و اخراج آنان از کشور 
ترکیه خبر داد؛ اتفاقی که در چند روز گذش��ته باعث تندتر 

ش��دن روند سقوط ارزش پول ملی این کشور شده است. در 
پی کاهش چندباره ارزش لیر در ترکیه، هشتگ »استعفای 
اردوغ��ان« نیز در توییتر ترند ش��د و اعتراضاتی در س��طح 
این کشور به وقوع پیوس��ت. در توییتر، هشتگ »استعفای 
اردوغ��ان« با بیش از 32هزار توییت، ترند ش��د. اردوغان در 
ماه های گذش��ته، حمایت بس��یاری از احزاب و ائتالف های 
سیاسی این کشور را هم از دست داده و پیش بینی می شود 
ک��ه در انتخابات آینده ش��انس چندانی ب��رای رأی آوردن 

نداشته باشد.
غرب ستیزی اردوغان باز هم نتیجه می دهد؟

ب��ه گزارش »فایننش��ال تایمز«، اگر اردوغ��ان نخواهد به 
چالش های خود با غرب پایان بخش��د، احتماال سرنوش��ت 
ترکیه ای که در آغاز هزاره سوم میالدی به یمن گردشگری 
و توریس��م، شکوفایی کم س��ابقه ای را تجربه کرد، تیره و تار 
خواهد ش��د. زیرا همانطور که امر پکر، مدی��ر اروپا در گروه 
اوراسیا به »فرانس پرس« گفته است، بی هیچ تردیدی سران 
10 کشور غربی به اخراج سفرای شان از ترکیه واکنش نشان 
خواهند داد و این اقدام تالفی جویانه باعث بدتر شدن شرایط 
اقتصادی ترکیه خواهند شد. شاید از همین روست که مولود 
چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در تالش است اردوغان را 

مجاب کند دست از رویارویی با غرب بکشد.
تحلیلگران می گویند اقتصاد ترکیه به ش��دت وابس��ته به 
اروپا است و جدا از گردشگران اروپایی که بخش کوچکی از 
نیازهای اقتصادی ترکیه را برآورده می سازند، سرمایه گذاران 

اروپایی در این کش��ور، ساالنه ارز زیادی وارد آن می کنند و 
نبض اقتصاد آنکارا را در دست دارند. بنابراین ترکیه قادر به 
تحمل تبعات این گونه چالش ها با غرب نخواهد بود. این در 
حالی اس��ت که اردوغان خود را در آستانه انتخابات 2023 
می بین��د و مخالفانش روز به روز در حال قدرتمندترش��دن 
و محبوبی��ت او در حال از دس��ت رفتن اس��ت. در این باره، 
الکس��اندر واسیلف، مدیر مرکز بین المللی روسیه- ترکیه در 
دانشگاه مسکو می گوید: اردوغان آگاهانه وارد چالش با غرب 
ش��ده و با توجه به اینکه می داند، مردم کشورش غرب ستیز 
هستند، با نگاهی به آمارهای محبوبیت سیاستمداران ترکیه، 
قص��د دارد از چالش با غرب اس��تفاده ک��رده و با ایجاد یک 
دش��من خارجی، مردم ترکیه را پش��ت سر خود برده و آنها 
را متحد خود س��ازد. همانطور که در انتخابات س��ال 2015 
از این حربه اس��تفاده کرد و با وارد چالش ش��دن با روسیه 
پی��روزی خ��ود را ولو کم جان رقم زد، ام��ا حتی اگر اینطور 
هم باش��د، به نظر نمی رس��د این بار مردم ترکیه مقهور این 
سیاس��ت ش��وند. چنانچه در روز دوشنبه این هفته کاربران 
ش��بکه های اجتماع��ی ک��ه در روزه��ای اخیر نس��بت به 
تحوالت اخیر کشورش��ان واکنش نشان داده بودند، هشتگ 
»اردوغان اس��تعفا« را چهارمین ترند کش��ور خ��ود کردند. 
براساس گزارش ها، اولین هشتگی که در توئیتر ترکیه ترند 
شده است، هش��تگی با عنوان »کشور ورشکست می شود« 
اس��ت و هش��تگ های دوم و س��وم ب��ه »دالر 10 لیری« و 

»pazartesi« اختصاص داشته است.

الگوی مناس��ب توسعه در ایران چگونه الگویی است؟ کمال 
اطهاری، اقتصاددان توس��عه در پاس��خ به این سوال می گوید: 
کمیاب ترین عامل توسعه دانش است و الگوی توسعه در درجه 
اول توجه به دانش توسعه است. بنابراین روشنفکران و فعاالن 
مدنی باید درباره الگوی توس��عه جایگزین گفت وگو کنند. به 
اعتقاد اطهاری، مخاطب اصلی برنامه توس��عه، روشنفکران و 
جامعه مدنی هستند نه دولت؛ چون دولت گوش شنوا ندارد و 
همین خصیصه اش مردم را ناامید می کند. برای تجهیز جامعه 
مدنی قدرتمند، باید سعی کنیم درباره الگوی توسعه جایگزین 
گفت وگو کنیم. باید شعار توسعه عمرانی به توسعه همه جانبه 

تبدیل شود.
او در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« می افزاید: پس از 
انقالب به درستی عنوان کردند که وظیفه انقالب توسعه است 
ن��ه عمران و برای همین به برنامه های توس��عه تأکید کردند. 
عمران از فکر مهندسی برمی آید، اما بعد از مدتی برنامه توسعه 
هم دچار کژکارکردی ش��د. مشکل ایران نبود زیرساخت های 
سخت برای توسعه بود. برای توسعه صنعتی نیاز به زیرساخت 
بود، اما بعد از اینکه جامعه پیچیده شد، قاعدتا نیاز به توسعه 
همه جانبه در رأس ق��رار می گیرد. یعنی عملیات عمرانی که 
دول��ت انجام داده ب��ود و حتی س��رمایه گذاری های صنعتی، 

خصلت جزیره ای و کانی وار داشته است.
ای��ن اقتصاددان با بیان اینک��ه در خصلت جزیره ای، اجزای 
اقتصاد با هم هم خوانی ندارند و اگر در این شرایط برنامه های 
عمرانی به برنامه توس��عه تبدیل نشود، همین خصلت کلونی 
بودن را تکرار می کند، ادامه می دهد: »جرالد میرر« اقتصاددان 
توسعه می گوید کمیاب ترین عامل توسعه دانش است و واقعیت 
این اس��ت که هرچه می گ��ذرد این عامل کمی��اب در حوزه 
سیاسی ما حتی کمیاب تر می شود. کمیاب ترین عامل توسعه 
در ایران نداشتن و بی توجهی دانش توسعه است. این پریشانی 
ناشی از بحران هایی است که سیاست های غلط گذشته آن را به 
وجود آورده و کم کم راه رفتن گذشته را نیز فراموش می کنند. 

الگوی توسعه در درجه اول توجه به دانش توسعه است.
به گفته اطهاری، الگوی کامل برنامه ریزی توسعه در کشور 
انجام  نش��ده و دانش در این میان مفقود ش��ده است. الگوی 
توسعه کامل، توسعه پایدار است؛ یعنی شما باید محیط زیست 
را دریابید، مشارکت را حتما داشته باشید، رفاه و عدالت را باید 
داشته باشید و رشد اقتصادی را با اینها توأم کنید. پیکربندی 
اینها در دوران بلوغ مهم اس��ت. باید گفتمان شایسته الگوی 
توسعه راه بیفتد و باید از اصول مشترک تجربه جهانی استفاده 
شود تا پیکربندی خاص ایران را برای آن به وجود آید. وگرنه 

دولتی که فقط به سازه توجه دارد، دولِت بنا است.
وی در پاسخ به اینکه چقدر ویژگی جامعه ایرانی ضدتوسعه 
عمل می کند؟ می گوید: بی ش��ک ایران، »جامعه کوتاه مدت« 
نیس��ت. روش��نفکران با جعل واژگان نمی توانن��د آنچه برای 
جامعه شان انجام نداده اند را به خصایص »ژنتیک« جامعه شان 
نس��بت دهند. اگر س��خن آنها درست باش��د، کوتاه مدت تر از 
جامعه فرانس��ه در کمتر از 90 سال از انقالب فرانسه )1789( 
تا کمون پاریس )1871( نمی توان یافت که در طول این مدت 
دو بار س��لطنتی، دو بار امپراتوری، دو بار جمهوری و یک  بار 
سوسیالیستی )کمون پاریس( شد. من معتقدم به جای سخن 
گفتن از این الگو بایستی بر روی تدوین الگوی توسعه اجماع 

شود.
او س��پس کره شمالی را مثال می زند و ادامه می دهد: دولت 
یکدست از لحاظ سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی کره شمالی 
اس��ت و معنایش را در دهه 1930 »آنتونیو گرامشی« عنوان 
می کند که دولت های مدرن همه دولت های »مدغم« هستند 
ک��ه درنهایت دولت یکپارچه می ش��وند. دولت مدغم یعنی با 
طبق��ات اجتماعی ادغام و یکپارچه ش��ده اند، اما دولت مدرن 
دولتی اس��ت که طبقات مختلف اجتماعی را با اقتدارش قانع 
می کند. اقناع و اقتدار در دولت های توسعه بخش مثل چین و 

کره جنوبی به خوبی دیده می ش��ود. دولت چین، کره جنوبی و 
دولت هایی که مسیر توسعه را طی می کنند هیچ کدام از این 
دولت ها طبقات اجتماعی را حذف نکرده اند تا یکدست شوند. 
طبقات اجتماعی به  خصوص طبق��ات اصلی یعنی بورژوازی 
و طبق��ه کارگر و حقوق بگیران را قانع می کنند تا در مس��یر 
توسعه بخشی ادامه دهند و به این ترتیب این قدرت همدست 
بقا پیدا می کند. یکدستی به معنای پافشاری و احکامی از پیش 
تعیین شده نیست. یکدستی سیاسی یعنی یک نوع مهندسی 
اجتماعی با مش��ارکت این طبقات در قالب یک الگو و برنامه 
توس��عه. طبقات اجتماعی که قانع شدند، یعنی جامعه مدنی 

قانع شده است.
اطهاری معتقد است: جامعه مدنی کشورها به این دلیل این 
دولت ها را قبول می کند که می خواهند سریع به توسعه برسند. 
جامعه مدنی هم قانع شده که این فرآیند یک فرآیند در مسیر 
توسعه است و برای همین یکدستی را در حوزه سیاسی قبول 
می کنند. مثال تمام کش��ورهای آسیای شرقی از جمله چین 
اصالحات اقتصادی ش��ان را از روس��تا آغاز کردند. به روستاها 
اج��ازه دادند در چارچوب تعاونی ها فعالیت کنند، برای ش��ان 
برنامه و نقشه راه گذاشتند تا زودتر توسعه پیدا کنند نه اینکه 

کارگران بهای توسعه بخش های دیگر را بدهند.

او همچنین در مورد راهکار توسعه در ایران می گوید: دولت 
و حاکمیت باید یک الگ��وی قانع کننده به جامعه ارائه دهند؛ 
اینکه حریف شما قانع ش��ده باشد که قدرت نظامی برای بقا 
کافی نیس��ت. همه باید بدانند که اگر این فرصت ها از دس��ت 
برود، می تواند دوره زوال سرعت گیرد، می تواند اتفاقات عجیب 
و پیش بینی نش��ده ای رخ دهد. دولت های گذش��ته فاقد الگو 
و دانش الزم برای توس��عه بوده اند؛ دانش خلق الس��اعه بعد از 

تشکیل  دولت به آن دمیده نمی شود.
به گفت��ه اطه��اری چین، ژاپ��ن، کره جنوبی الگ��وی دولت 
توس��عه بخش دارند. الگوی توس��عه بخش به  معنای یکدستی 
در حوزه سیاس��ی نیس��ت. این دولت ها دارای برنامه جامعی 
برای توس��عه هستند که فشرده دانش بش��ر را در این زمینه 
حمل می کند. در نظام دولت توسعه بخش، الگو و مدل دولت 
توسعه بخش بسیار پخته تر و کامل تر شده و نحوه تلفیق برنامه 
و بازار در آن مش��خص تر شده اس��ت. اما اینکه ترکیب بندی 
چگونه باشد بحث و گفت وگوی حوزه روشنفکران جامعه مدنی 
از بورژوازی گرفته تا مزد و حقوق بگیران است که می بایست به 
این بپردازند. باید همه نهادهای مدنی، تشکل ها، روشنفکران، 
اقتصاددان ها و ذی نفعان درباره الگوی توسعه گفت وگو کنند؛ 

از اتاق  بازرگانی نیز همین انتظار می رود.

کمیاب ترین عامل توسعه، نداشتن دانش توسعه است
حلقه مفقوده توسعه ایرانی

سیاست دستوری رئیس جمهور ترکیه چطور باعث سقوط ارزش لیر شد؟

بازی مرکب اردوغان

سواالتی که مدیران باید به هنگام استخدام بازاریاب جدید بپرسند
موج اس��تعفای کارمندان در طول سال 2021 برای بس��یاری از کسب و کارها دردسرساز بوده است. این امر در 
راستای تالش کارمندان برای پیدا کردن موقعیت های شغلی بهتر و همچنین مقابله با فشار مالی ناشی از بحران 
کرونا صورت گرفته است. اکنون بسیاری از برندها بیش از هر زمان دیگری به استخدام نیروی کار تازه نیاز دارند. در 
این میان بخش بازاریابی نیز باید مدنظر قرار گیرد.  اغلب برندها برای موفقیت در بازار نیاز انکارناپذیری به استخدام 
بازاریاب های حرفه ای دارند. نکته مهم اینکه پیدا کردن بازاریاب های مناسب اغلب اوقات امری دشوار است. امروزه 
کسب و کارها برای استخدام نیروی کار بیشتر مایل به برگزاری جلسات استخدامی هستند. با این حساب شما باید 
توانایی بس��یار باالیی برای تشخیص افراد حرفه ای در مصاحبه ها داشته باشید، در غیر این صورت شاید در نهایت 
فردی نامناسب برای برندتان را وارد تیم بازاریابی کنید.  هدف اصلی در این مقاله بررسی سواالتی است که شما به...

وزیر اقتصاد به ادعای استقراض غیرمستقیم پاسخ داد

جدال توییتری همتی و خاندوزی



فرص��ت امروز: اولین ب��ار یکی از نمایندگان مجلس ب��ود که از مذاکره 
ب��ا چینی ها برای ورود به حوزه ساخت وس��از ایران در قالب طرح »جهش 
تولید مس��کن« خبر داد. هرچند اقبال ش��اکري صحبت های خود را بعدا 
تکذیب کرد، اما این خبر واکنش های بس��یاری را به دنبال داشت و برخی 
در مخالفت با این سیاست وزارت راه و شهرسازی، ظرفیت صنعت ساخت 
در ایران را به رخ کش��یدند؛ ای��ن مخالفت ها تا آنجا پیش رفت که حضور 

چینی ها در این پروژه تکذیب شد.
ام��ا در روزهای بعد، محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرس��ازی، 
آب پاکی را روی دس��ت منتقدان ریخت و ب��ر حضور عن قریب چیني ها 
در بخش مس��کن ایران صحه گذاش��ت. او درخصوص مشارکت چین در 
س��اخت واحدهاي »نهضت ملي مسکن« گفت که »مذاکراتی که با کشور 
چین و س��ایر کشورها انجام شده در حوزه ساخت نیست، بلکه به منظور 
ورود تکنولوژی های جدید ساخت است که با استفاده از آن بتوان منطبق 
با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، سرعت، کیفیت و قیمت تمام 
شده را مدیریت کرد.« محمود زاده که وعده داده واحدهاي »قانون جهش 
تولید مس��کن« 30 درصد پایین تر از نرخ بازار عرضه شود، توضیح داد که 
»هم اکنون در ساخت وس��ازهاي سنتي یک واحد مسکوني بین یک سال 
و نیم تا دو س��ال، زمان مي برد، اما چنانچه صنعتي س��ازي رواج پیدا کند 
در یک س��ال این کار قابل انجام اس��ت که حداکثر 35 درصد پایین تر از 
قیمت بازار احداث خواهد ش��د و کیفیت آن نیز متفاوت از ساخت و ساز 

سنتي است.«
آیا چینی ها تولید مسکن را ارزان می کنند؟

هرچند معاون وزیر راه و شهرسازي، جزییات بیشتری از نحوه مشارکت 
چی��ن در پروژه های دولتی مس��کن ارائه نکرد، ام��ا گفته های او در حالي 
اس��ت که پیش��تر مجیدرضا حریري، رئیس اتاق مش��ترک ایران و چین 
گفته بود: »در برنامه 25 س��اله ایران و چین درباره س��اخت و س��ازهاي 
بخش هاي عمراني صحبت هایي شده اما چین قرار نیست در ساخت و ساز 
مسکن در ایران مشارکت کند و البته احتیاجي نیز به حضور آنها نیست؛ 
چراکه س��اخت و سازهاي مسکن در ایران صنعتي نیست که به خاطر آن 
ش��رکت هاي بزرگ چیني با تکنولوژي باال وارد ایران شوند زیرا ساخت و 

ساز خانه در ایران به شیوه سنتي انجام مي شود.« حال سوال این است که 
آیا آنچه که معاون وزیر راه و شهرس��ازي از مسکن ارزان و باکیفیت وعده 

داده، محقق خواهد شد؟
در پاسخ به این سوال، محمد امیرزاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران 
می گوید: »ابتدا باید بدانیم که این مشارکت با چه هزینه ای انجام می شود 
و آیا توجیه اقتصادی خواهد داشت یا نه؛ آن هم در حالی که گفته می شود 

هزینه های آن از محل تهاتر نفت پرداخت خواهد شد.«
او ب��ا بیان اینکه »به دلیل وجود تحریم ها و قطع ارتباط با دنیا، صنعت 
ساختمان از تکنولوژی روز عقب مانده و شاید مشارکت، ورود تکنولوژی و 
انتقال تجارب چینی ها در این زمینه مفید واقع شود«،  به برخی نگرانی ها 
و مالحظات در ارتباط با حضور چین در بخش مس��کن اش��اره می کند و 
می افزاید: »در وهله نخس��ت، نکته حائز اهمیت آن اس��ت که بدانیم این 
مشارکت با چه هزینه ای انجام می گیرد و توجیه اقتصادی خواهد داشت یا 
خیر؛ آن هم در شرایطی که گفته می شود هزینه های آن از محل تهاتر نفت 
پرداخت خواهد ش��د. خطر بزرگ دیگر آن است که کسانی که از دانش و 
تجربه کافی بهره مند نیس��تند، بر مسند تصمیم گیری قرار گرفته و انعقاد 
قرارداد با چینی ها را برعهده بگیرند. بنابراین انتظار این است که وزارت راه 
و شهرسازی با انتخاب های درست و استفاده از افراد باتجربه، آسیب معامله 
با چینی ها را به حداقل رس��انده و به این ترتیب چینی ها نیز در همکاری 
با ایران کمتر مرتکب اش��تباه شوند، در غیر این صورت عدم بهره گیری از 
تجربه و دانش کافی در مواجهه با چینی ها، هزینه های بسیاری را به کشور 

تحمیل خواهد کرد.«
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه »یک قرارداد می تواند مفید 
یا زیان آور باشد«، ادامه می دهد: »تبعات مثبت یا منفی این قرارداد، بستگی به 
آن دارد که به چه شکل و با چه محتوایی منعقد شود. بنابراین نگرانی عمده 
این اس��ت که وزارت راه و شهرسازی از افراد مناسب و متخصص برای انجام 
مذاکرات و انعقاد قراردادها استفاده نکند. البته این وزارتخانه تاکنون انتصابات 
نگران کننده ای داش��ته است. از سوی دیگر، به دلیل اعمال تحریم ها، ایران از 
وجود س��رمایه گذاران خارجی بی نصیب مانده  است. بنابراین وقتی چینی ها 
ببینند که رقیبی ندارند و دیگر کش��ورها داوطلب س��رمایه گذاری در ایران 

نیستند، ممکن است شرایط خود را به ما تحمیل کنند.«
سیاه و سفید حضور چین در بخش مسکن

او در پای��ان ب��ه برخی از تجربیات ناموفق گذش��ته نیز اش��اره می کند 
و می گوی��د: »چینی ها در بخش��ی از پروژه های نفت��ی و عمرانی اقدام به 
مش��ارکت کرده ان��د؛ از جمله در آزادراه تهران- ش��مال که قرار بود، حفر 
تونل ها را برعهده بگیرند اما به رغم واریز پیش پرداخت، این پروژه را اجرا 
نکردند و سرنوش��ت پولی که پرداخت ش��د نیز معلوم نیس��ت. این اتفاق 
همچنی��ن در پروژه برقی کردن راه آهن بافق- مش��هد نی��ز رخ داد و آنها 
ه��م با وجود واریز پیش پرداخت، اقدام به گش��ایش ال س��ی نکرده و این 
پ��روژه را اجرا نکردند. البته باز هم معلوم نیس��ت که آیا آن پیش پرداخت 
به ایران بازگردانده شد یا خیر. بنابراین دستگاه های اجرایی باید با نگاهی 
ب��ه تجربیات گذش��ته و پیگیری منافع ملی در زمینه مش��ارکت با چین 

تصمیم گیری کرده و آن را به پیش برانند.«
در جمع بندی این موضوع باید گفت، جدا از تجربیات ناموفق گذش��ته 
در ارتب��اط با حضور چینی ها در اقتصاد ایران، بررس��ی ها نش��ان می دهد 
که این کش��ور چندان س��ابقه خوبي در بخش ساخت و س��از نیز ندارد و 
صاحب سبک معماري ویژه اي هم نیست و تکنولوژي خاصي هم در بخش 
س��اخت و ساز مسکن نداشته است. ضمن اینکه سوابق چیني ها در حوزه 
ساخت وساز در کش��ورهاي دیگر نیز موفقیت آمیز نبوده است. شاید تنها 
موضوعي که به اعتقاد کارشناسان براي ایران مهم باشد، این است که این 
کش��ور بانفوذ و ثروتمند آس��یایي داراي سرمایه و قدرت اقتصادي است و 
مي تواند با همکاري و بهره گیري از دانش مهندسان ایراني و امکانات فني، 
پروژه هاي ساختمان س��ازي کشور را به پیش ببرد. هرچند این موضوع به 
نوع قراردادي که بین دو کشور ایران و چین بسته مي شود، وابسته است. 
گفته شده است که قرار است چیني ها تکنولوژي ساخت مسکن را به ایران 
وارد کنند، اما کارشناسان معتقدند که چیني ها داراي تکنولوژي پیشرفته 
در حوزه س��اخت مس��کن نیستند که در دنیا برند شده باشد و همه آن را 
بشناسند و به نظر مي رسد چین هم از تکنولوژي هایي که عموما در همه 
جاي دنیا وجود دارد و آن را خریداري کرده و مالک آن شده است در ایران 

استفاده خواهد کرد.

آسیب معامله با چینی ها چگونه به حداقل می رسد؟

مالحظات چینی مسکن ایرانی

در حالی که ارزش افزوده بخش نفت در سه ماهه اول امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 23.3 درصد رشد داشته است، ارزش افزوده در 

بخش ساختمان با رشد منفی 12.3 درصد مواجه شده است.
بانک مرکزی شاخص های عمده اقتصادی مربوط به سه  ماهه نخست 
امسال را منتشر کرده است. ارقام این گزارش برمبنای سال پایه 1395 
تنظیم شده اند. طبق اعالم بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی با 
نفت در س��ه ماهه اول امسال، 6.2 درصد و بدون نفت 4.7 درصد بوده 
اس��ت. براساس قیمت پایه س��ال 1395، تولید ناخالص داخلی با نفت 
برابر با 347 هزار میلیارد تومان و تولید ناخالص داخلی بدون نفت 314 
هزار میلیارد تومان بوده است.  همچنین عملکرد سه ماهه اول امسال 
به قیمت های جاری نش��ان می دهد تولید ناخالص داخلی، هزار و 257 
هزار میلیارد تومان، تشکیل س��رمایه ثابت ناخالص 314 هزار میلیارد 
توم��ان، هزینه های مصرفی بخش خصوص��ی 611 هزار میلیارد تومان 
و هزینه های مصرفی بخش دولتی 167 هزار میلیارد تومان بوده است.

به عالوه این گزارش نشان می دهد نقدینگی در پایان خردادماه 1400 
نس��بت به پایان سال قبل 6.6 درصد رش��د داشته است. همچنین در 
این بازه زمانی پول 5.1 درصد، شبه پول 7 درصد و سپرده های بخش 
غیردولتی 6.8 درصد رش��د را تجربه کرده اند. به گفته بانک مرکزی و 
براس��اس قیمت پایه س��ال 1395، ارزش افزوده در بخش نفت 23.3 
درصد، صنعت و معدن 6.1 درصد و خدمات 7 درصد رشد داشته است. 
در همین حال در مقایس��ه با سه ماهه نخست سال قبل، ارزش افزوده 
در بخش کش��اورزی منفی 0.9 درصد و ارزش افزوده بخش ساختمان 

منفی 12.3 درصد بوده است.

اما ارزش افزوده بخش س��اختمان در بهار امس��ال در حالی به منفی 
12 درصد رسید که از هفته گذشته نام نویسی برای طرح »جهش تولید 
مسکن« آغاز ش��ده و این امر به گفته کارشناسان باعث آرامش نسبی 
و انتظارات کاهش��ی در بازار مسکن ش��ده است. به گزارش ایسنا، بازار 
مس��کن متأثر از ثبت نام برای طرح »جهش تولید و تامین مسکن« با 
تعمیق رکود مواجه ش��د. واس��طه های ملکی از کاهش تا 30 درصدی 
قرارداده��ای خری��د و فروش نس��بت به ش��هریورماه خب��ر می دهند. 
قیمت های پیش��نهادی نیز از ثبات نس��بی برخوردار اس��ت و کماکان 

فروشندگان پول الزم تا 30 درصد تخفیف می دهند.
در هفته های اخیر حضور طرف تقاضا در بازار مسکن پس از کارهای 
مقدماتی دولت برای اجرای پروژه طرح جهش تولید و تامین مسکن با 
هدف گذاری ساخت 4 میلیون خانه در چهار سال، مقداری کمرنگ شده 
اس��ت. وعده دولت برای تولید انبوه مسکن منجر به انتظارات کاهشی 
در بازار شده و بنا به گفته کارشناسان، فضای کلی بازار بخصوص پس 
از آغاز فرآیند ثبت نام در نهضت ملی مس��کن آرام شده است. در حال 
حاضر دو دیدگاه متفاوت نسبت به آینده بازار ملک وجود دارد؛ گروهی 
منتظر هستند تا با عرضه انبوه مسکن توسط دولت نرخ ها کاهش پیدا 
کند یا دست کم در محدوده فعلی باقی ماند. دسته دیگر معتقدند که به 
دلیل کف س��ازی بازار در نرخ های فعلی اگر دولت نتواند به اهداف خود 
در س��اخت و ساز جامه عمل بپوشاند قیمت واحدهای موجود ظرفیت 
رشد را دارد؛ هرچند به دلیل جهش حدود 600 درصدی قیمت مسکن 
ش��هر تهران در چهار سال گذشته، رش��د سنگین قیمت در نیمه دوم 
س��ال محال به نظر می رس��د. با اینکه طرح »جهش تولید مسکن« اثر 

تعدیل کننده در بازار ایجاد کرده، طوالنی ش��دن فرآیند اعمال مالیات 
بر خانه های خالی ش��وک اولیه تخلیه حباب ناشی از این برنامه دولت 
را از بین برده اس��ت. هم اکنون این برداش��ت در فع��االن بازار ملک به 
وجود آمده که دولت توان شناسایی واحدهای خالی را ندارد. به همین 
دلی��ل جنب و جوش مالکان برای عرض��ه خانه های خالی خود به بازار 
اجاره یا فروش تا حد زیادی فروکش کرده است. گزارش های میدانی از 
محله های واقع در ش��مال و غرب پایتخت حاکی از آن است که عمده 
مال��کان نگرانی چندانی بابت مالیات بر واحدهای خالی آن هم با روش 
خوداظهاری فعلی ندارند. کارشناسان می گویند تا زمانی که فشاری به 
صاحب خانه ها وارد نش��ود از ثبت واحدهای خود در س��امانه امالک و 
اس��کان خودداری می کنند. با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده 
اطالعات واحدهای مس��کونی را در اختی��ار دارد و در صورت عدم ثبت 
نام به عنوان خانه خالی تلقی می شود، به نظر می رسد استقبال چندانی 
از س��امانه امالک و اس��کان نشده اس��ت؛ تا جایی که معاون وزیر راه و 
شهرسازی از احتمال تمدید مهلت خوداظهاری تا پایان سال جاری خبر 
داده است. پایان مهرماه فرصت خانوارها برای این منظور به پایان رسیده 
ام��ا کماکان امکان درج اطالعات وجود دارد. پیش از آن هم این مهلت 

تا 19 خردادماه بود که تا پایان مهرماه تمدید شد.
اما از بازار مسکن خبر می رسد که معامالت کساد شده و حباب قیمت 
در حال تخلیه شدن است. یکی از مشاوران امالک در منطقه یک تهران 
در این باره می گوید: بازار مسکن مدت هاست در حالت انتظار و سکون 
قرار دارد. از دالیل اصلی ایجاد ثبات در بازار، تثبیت نرخ ارز و وعده های 

دولت مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون مسکن است.

به موازات رشد 23 درصدی ارزش افزوده نفت در فصل بهار

ارزش افزوده ساختمان به منفی 12 درصد رسید

یادداشت

راه حل ساخت یک میلیون مسکن

محمدرضا انصاری
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

دولت سیزدهم با شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به میدان 
آمد. البته اس��اس این تفکر تنها برای دولت ابراهیم رئیسی نیست. در واقع از 
س��ال های قبل تر و س��ال 1384 برای آن قانون وجود داشته و بعد پیوسته تا 
امروز روی آن کار ش��ده است. ساماندهی مسکن در دهه 80 و 90 هم وجود 
داشته اس��ت. در پایان دهه80، دولت احمدی نژاد طرح مسکن مهر را مطرح 
کرد. همینطور این روند ادامه داش��ت تا به امروز رس��یده اس��ت. به نظر من، 
اساس آن، تفکر درستی است. یعنی گمان می شود که با راه انداختن مسکن، 
دستاوردهای زیادی خواهیم داشت. یکی اینکه طبیعتا ساختن مسکن، محرک 
اقتصاد اس��ت و باعث می شود که اقتصاد از رکود خارج شود، گردش بیشتری 
در اقتصاد ایران اتفاق خواهد افتاد. بعد هم اشتغال رخ می دهد و رضایت مردم 

بیشتر می شود چراکه می توانند خانه دار شوند.
این ابعاد مختلف، وجوه مثبت این قضیه است، اما سامان دادنش کار بسیار 
مشکلی است. در واقع سامان دادن آن هم به تجمیع نیروهای دولتی نیاز دارد 
و هم همکاری آنها با بخش خصوصی. بخش خصوصی ایران به لحاظ نفوذ، نفر 
و جمعیت بیشتر از سایر بخش های دولتی و خصولتی، نیرو در اختیار دارد و 
بعد هم ارگان های تصمیم گیری همانند اتاق بازرگانی دارد که می توانند تجمیع 
شوند. به این ترتیب، نیروهای انسانی و توان مالی و فنی بخش خصوصی با هم 
تجمیع شود و با دولت همکاری کنند. البته االن به نظر نمی آید که دولت به 
این همکاری فکر کند. گمان این می رود که 4 تا 5 سازمان دولتی و خصولتی 
دور هم جمع آیند و مسکن بسازند. من احتمال می دهم که اگر دولت بخواهد 
این رویه را پیش ببرد، حتما با مشکل مواجه می شود و نتواند راه به جایی ببرد.
هم اکنون براس��اس »قانون جهش تولید مس��کن«، ظرف سه ماه بایستی 
آیین نامه و اساس��نامه صندوق مربوطه تنظیم و ارائه ش��ود و دولت هم آن را 
تصویب کند. بار این اقدامات هم بر دوش وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت. این 
وزارتخانه باید به اتاق های بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی مراجعه کند و با 
کمک اتاق، این اساسنامه تنظیم شود. اگر دولت این آیین نامه را بدون کمک 
بخش خصوصی تنظیم کند و اشکاالت احتمالی قانون را به نحوی رفع نکند که 
قابل پیاده کردن نباشد، نمی تواند این بار بزرگی را که حدود 600 تا 700 هزار 
میلیارد تومان در سال است، بردارد. این فعالیت موج عظیمی در جامعه ایجاد 
می کند. می توانیم خرابکاری کنیم یا از سوی دیگر دستاوردهای بسیار خوبی 
داش��ته باشیم. ما در میان این دو مسیر هستیم. راه اینکه بتوانیم به موفقیت 
برسیم، این است که دولت با بخش خصوصی و اتاق همکاری داشته باشد. اگر 
این آیین نامه با همکاری اتاق تنظیم ش��ود، وجوه اجرایی آن دیده می شود و 
نتیجتا چرخش به آرامی به راه می افتد، به مردم مسکن داده می شود و اشتغال 
هم ایجاد می ش��ود. هدف، هدف خوبی است، اما درباره شیوه پیاده کردن آن 

هنوز مطمئن نیستم.

گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد
کارنامه قرمز »مسکن ملی«

بازوی نظارتی مجلس از پیشرفت ناچیز سبد متنوع طرح های ملی مسکن 
گزارش داد و اعالم کرد که بررس��ی ها از پیش��رفت ناچیز ط��رح »اقدام ملی 
مس��کن« در سراسر کش��ور حکایت دارد. براس��اس گزارش دیوان محاسبات 
کشور، طرح »اقدام ملی مسکن«، یکی از موضوعات اولویت دار حسابرسی است 
که در تحقق ش��عار »رونق تولید، پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها« مورد بررسی 
و نظارت دیوان محاس��بات کش��ور قرار گرفته اس��ت. نگاهی گذرا به عملکرد 
»مسکن ملی«، گویای عدم پیش��رفت این طرح از زمان شروع )سال 1398( 
تا پایان تیرماه 1400 اس��ت. البته در برخی از اس��تان ها به دلیل ادغام طرح 
»مس��کن مهر« و انتقال واحدهای آماده و یا با پیش��رفت باال به طرح »ملی 
مس��کن«، درصد پیشرفت باالیی قید شده اس��ت ولی در عمل، طرح »اقدام 

ملی مسکن« در این استان ها هم به تنهایی پیشرفت چندانی نداشته است.
دیوان محاس��بات در این گزارش، عوامل دخیل در عدم پیش��رفت فیزیکی 
و عمل��ی این طرح را مورد موش��کافی قرار داده و برخ��ی از مهمترین آنها را 
بدین شرح بیان کرده اس��ت: »سیاست گذاری های مقطعی در تامین مسکن 
مانند طرح اسکان ضربتی 77، طرح استیجاری، طرح مسکن مهر، اجاره  داری 
پنج ساله و نیز طرح اقدام ملی مسکن باعث بالتکلیفی دستگاه های اجرایی و 
مردم ش��ده است«؛ »نرخ باالی تسهیالت )18 درصد(، تزریق مالی پروژه ها و 
روند احداث آنها را دچار مش��کل کرده است«؛ »تخصیص اراضی و نقشه های 
س��اخت برخی پروژه ها هنوز قطعی نیست«؛ »س��ازمان ملی زمین و مسکن 
فاقد اراضی مناس��ب و کافی جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن در برخی از 
استان هاست«؛ »در بسیاری از استان ها هیچ گونه منابع مالی دولتی تخصیص 
نیافته اس��ت و هزینه س��اخت صرفا از طریق آورده خود متقاضی و تسهیالت 

بانکی تامین شده است«.
همچنی��ن عواملی از جمله »تورم و عدم ثب��ات قیمت مصالح«، 
»ع��دم نظارت بر بازار مصالح«، »ع��دم تخصیص مصالح به صورت 
یاران��ه ای«، »ع��دم تطبیق تعدی��الت با نرخ واقعی ت��ورم«، »عدم 
پرداخ��ت تس��هیالت در زمان مقرر توس��ط بانک«، »بوروکراس��ی 
اداری طوالن��ی«، »کمبود اراضی دولتی مناس��ب جهت اختصاص 
به متقاضیان«، »موقعیت نامناس��ب جغرافیایی و هزینه های باالی 
آماده س��ازی«، »ضعف در اجرای ش��بکه های خدمات��ی«، »تاخیر 
در ش��روع عملیات س��اخت«، »عدم همکاری مناسب دستگاه های 
ذی رب��ط )ش��هرداری، ش��رکت های خدماتی ش��امل آب، برق،گاز 
و...( در ارائه خدمات به س��ایت«، »ع��دم پیش بینی اعتبار پیرامون 
تامین خدمات زیربنایی توس��ط دس��تگاه های ذی ربط و عدم تعهد 
دس��تگاه های فوق جهت اجرای س��اختمان های مورد نیاز همانند 
مسکن مهر و عدم چابکی دستگاه های مجری در اجرای این طرح«، 

تاثیر زیادی در بر زمین ماندن آن داشته است.
براس��اس اصول )31( و )43( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
و مفاد ماده )1( قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
و ماده )59( قانون برنامه پنج س��اله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اس��المی ایران، دولت موظف به تامین مس��کن 
مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد است. لذا به منظور 
رونق و تعادل بخشی به بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای مهم در 
ایجاد فرصت های شغلی و به تحرک واداشتن سایر بخش های اقتصادی 
کش��ور، در برنامه های ابالغی وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است؛ 
ظرف مدت س��ه سال عملیات اجرایی س��اخت تعداد 400 هزار واحد 
مسکونی با هدایت و راهبری مجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شود. 

اجرای این طرح از سال 1398 کلید خورده است.
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ج��دال توییتری وزیر اقتصاد و رئیس کل اس��بق بانک مرکزی بر س��ر 
استقراض غیرمستقیم در حالی وارد فاز تازه ای شده است که روز گذشته 
ادع��ای »خزانه خالی در روزهای پایانی دول��ت روحانی« جنجال دیگری 
به پا کرد. صبح سه ش��نبه نامه ای با امضای رئیس دفتر و سرپرس��ت نهاد 
ریاست جمهوری در دولت دوازدهم در خبرگزاری »تسنیم« منتشر شد که 
پاسخی به درخواست رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص 
بودج��ه جهت تکمیل و بهره برداری از پروژه آبرس��انی آبیک بود. محمود 
واعظی در این نامه پی نوش��تی از حس��ن روحانی را ضمیمه کرده مبنی 
بر اینکه »موجودی خزانه به درخواس��ت جنابعالی تخلیه شده و موجودی 

وجود ندارد.«
در واکنش به انتش��ار این نامه، محمدباقر نوبخت رئیس وقت س��ازمان 
برنام��ه و بودجه به »اقتصادنی��وز« گفت: »خزانه ورودی مس��تمر دارد و 
ه��ر روز در آن مبالغی تجمیع می ش��ود. بنابراین خزان��ه هیچ وقت خالی 
نمی ش��ود.« همچنین خبرگزاری »مهر« در مطلبی به انتش��ار این نامه از 
س��وی خبرگزاری »تسنیم« انتقاد کرد و نوش��ت: »در سوال برانگیز بودن 
ای��ن نامه همین بس که عالوه بر ادبیات��ی عجیب و فقدان مهر محرمانه، 
نشان می دهد گویا رئیس سازمان برنامه و بودجه از وضعیت خزانه مطلع 
نیست و باید رئیس جمهور وضعیت خزانه را به وی اعالم کند. حال آنکه 
علی القاعده این رئیس جمهور است که وضعیت خزانه را از رئیس سازمان 
برنامه و بودجه خود اس��تعالم می گی��رد.« »مهر« در ادامه گزارش خود با 
کذب دانس��تن ادعای »وجود خزانه خال��ی در دوره روحانی« و مخدوش 
بودن نامه، از مدعی العموم و نهادهای امنیتی خواست تا علیه ناشران این 
خبر ورود کنند و نوشت: »اگر این نامه از درون دولت منتشر شده، رئیسی 

هم باید به شدت برخورد کند.«
ماجرای استقراض غیرمستقیم چیست؟

پیش از این اتفاق نیز توییت عبدالناصر همتی، رئیس کل اس��بق بانک 
مرکزی جدال دیگری را بین دولتمردان پیشین و حاضر به وجود آورد. پس 
از آنکه مسئوالن دولت سیزدهم در هفته های گذشته از عدم استقراض از 
بانک مرکزی و تامین غیرتورم زای کسری بودجه سخن گفتند، عبدالناصر 

همتی این ادعای آنها را زیر س��وال برد. پیشتر مسعود میرکاظمی، رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه گفته بود که »بودجه س��ال آینده بدون کسری 
بس��ته خواهد شد« و احس��ان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز تاکید کرده بود 

که »کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.«
در واکنش به این موضوع، عبدالناصر همتی که در آخرین ماه های دولت 
دوازدهم به واس��طه ثبت نام در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری از 
بانک مرکزی کنار گذاش��ته ش��د، روز جمعه در صفحه شخصی خود در 
فضای مجازی مدعی ش��د که دولت س��یزدهم با اعمال فش��ار به بانک ها 
برای خرید اوراق بدهی دولتی که به معنای استقراض غیرمستقیم از بانک 
مرکزی اس��ت، اق��دام به تأمین بودجه کرده اس��ت. همتی در این توییت 
نوش��ت: »اعالم شد که از شهریورماه هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی 
نبوده اس��ت. خوب است بدانیم تأمین کس��ری از طریق فشار به بانک ها 
و صندوق های آنها نیز منجر به اضافه برداش��ت س��نگین از بانک مرکزی 
می شود، که شده اس��ت. نتیجه، استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی 

است. آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می کند!«
این توییت همتی اما واکنش وزیر اقتصاد را به دنبال داشت و خاندوزی 
روز گذش��ته در همین شبکه اجتماعی، پاسخ همتی را داد و نوشت: »در 
شرایطی که کشور با کسری بودجه بی سابقه تحویل دولت سیزدهم شده 
بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت »بدون هیچ انتشار اوراق بدهی 
جدید« تأمین شد.« وزیر اقتصاد روز 10 مهرماه امسال نیز گفته بود که در 
ش��هریورماه 1400 برخالف پنج ماهه اول سال، بدون یک ریال استقراض 
جدید از بانک مرکزی، حقوق ها )حتی زودتر از موعد( پرداخت شده است.

به نظر می رسد یکی از علل مطرح شدن تامین مالی غیرمستقیم از سوی 
صاحب نظ��ران اقتصادی، افزایش مداخله سیاس��تگذار پولی در هفته های 
گذش��ته در قالب عملیات ریپو بوده اس��ت. تحلیل آمارهای رسمی نشان 
می دهد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و نیز بدهی دولت به بانک ها در پنج 
 ماه اخیر نس��بت به مدت مشابه سال قبل، تغییر قابل مالحظه ای نداشته 
و برای تایید این گزاره که آیا دولت از کانالی جدید به تامین مالی دس��ت 
زده اس��ت یا نه، به قول همتی باید منتظر انتشار آمارهای رسمی مهرماه 

در روزهای آینده باشیم.
کسری بودجه بزرگ تر از این حرف هاست

در این زمینه، احمد عزیزی از مدیران پیشین بانک مرکزی درباره اینکه 
آیا از بانک مرکزی در دولت سیزدهم استقراض صورت گرفته است یا نه، 

می گوید: »تمام دولت های پس از انقالب از بانک مرکزی استقراض کردند 
و رفته رفته وقتی قبح این موضوع در جامعه مشخص شد، دولت ها متوسل 
به پنهان کاری ش��دند.« او با اش��اره به اینکه همین موضوع یکی از دالیل 
تخریب سیستم بانکی کشور بوده، در گفت وگو با »خبرآنالین« می افزاید: 
»بررسی ها نشان می دهد که انواع و اقسام تضمین ها را دولت ها در قوانین 
بودجه به سیستم بانکی داده اند تا قرض ها را به انواع روش ها بگیرند. دولت 
اصالحات منظم تر و به صورت تدریجی اس��تقراض خ��ود را محدود کرد 
و قرار بود س��االنه 10 درصد از تس��هیالت تکلیفی کاه��ش یابد. بانک ها 
در مقابل دولت قدرتی ندارند و مش��کالت آنه��ا فقط به زیاندهی محدود 

نمی شود، بلکه عمدتا غلط نشان دادن دارایی ها در مقابل بدهی هاست.«
این کارشناس ارشد بانکی سپس به مسئله کسری بودجه اشاره می کند و 
می گوید: »گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد بدهی دولت 
به مراتب بزرگ تر از چیزی اس��ت که در گزارش های بودجه ای می بینیم. 
تورم باعث می ش��ود ارزش این بدهی کاهش یابد، چون سودی که دولت 
به طلبکاران می دهد ناعادالنه است. دولت ها در ایران به نوعی خالف گویی 
در رابط��ه با عملیات خود از جمله عملیات بودجه و کس��ری بودجه روی 
آورده اند. نمونه این خالف گویی را اخیرا از رئیس دولت شنیدیم که گفت 
هدف را در سال آینده، بودجه بدون کسری گذاشته اند. این امری است که 

از نظر کارشناسی محال است.«
عزیزی با اش��اره به سابقه کس��ری بودجه در دولت های گذشته توضیح 
می دهد: »ما 50 س��ال کم و زیاد کسری بودجه داشته ایم. در سال 1366 
بی��ش از 50 درصد بودجه دچار کس��ری بود. این روند چندین دهه ادامه 
داشته و امکان ندارد بتوانیم ظرف یک یا دو سال کسری بودجه را حذف 
کنیم و بودجه متعادل ارائه کنیم، مگر اینکه دس��ت به خالف واقع گویی 
و پنهان��کاری بزنی��م و واقعیت امر را در اع��داد و تخمین ها مخفی کنیم. 
امسال در حالی که قانون بودجه کسری بسیار کمی را نشان می دهد، ولی 

تخمین ها می گوید تا 600 هزار میلیارد تومان کسری داریم.«
ب��ه گفته وی، »ب��ازار بدهی یا فروش اموال دولت ه��م توان تامین این 
کس��ری بودجه را ن��دارد. همه دولت ها از بانک مرکزی و سیس��تم بانکی 
استقراض می کردند و پیش بینی می شود دولت حاضر نیز چاره ای ندارد جز 
اینکه در بازار بدهی این کسری بودجه را جبران کند یا عمال کسر بودجه 
را به جای بانک مرکزی از نظام مالی کش��ور تامین نماید. البته همچنان 

امیدوارم این پیش بینی اشتباه باشد.«

وزیر اقتصاد به ادعای استقراض غیرمستقیم پاسخ داد

جدال توییتری همتی و خاندوزی

ش��اخص فالک��ت اقتصادی که به طور س��نتی از جمع ن��رخ بیکاری و 
نرخ تورم به دس��ت می آید، یکی از ش��اخص های مقایسه ای و به تعبیری، 
انس��انی ترین شاخص اقتصادی اس��ت که رضایت نسبی جامعه از شرایط 
اقتصادی یک کشور را می سنجد. از زمان معرفی این شاخص توسط آرتور 
اکان در سال 1960، دو تغییر عمده در آن صورت گرفته که یکی توسط 
رابرت بارو، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه هاروارد با در نظر گرفتن میزان تولید 
ناخالص داخلی و دیگری توس��ط اس��تیو هانکه، اقتص��اددان آمریکایی با 
جمع نرخ تورم، بیکاری و نرخ بهره بانکی منهای درصد تغییر سرانه تولید 

ناخالص داخلی حقیقی معرفی شده است.
درباره س��یر تاریخی ش��اخص فالک��ت و وضعی��ت آن در ایران، جعفر 
خیرخواهان، اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبائی می گوی��د: در حال حاضر 
ش��اخص فالکت برای کشور ایران حدود 75 درصد است و متاسفانه جزو 
کش��ورهایی هس��تیم که در این زمینه رتبه باالیی را داشته و این مسئله 
ج��ای نگرانی دارد. افزایش ش��اخص فالکت موج��ب بی ثباتی اقتصادی، 
عدم سرمایه گذاری و فرار سرمایه از کشور و پیامدهای اجتماعی همچون 
افزایش طالق، خودکش��ی، افزایش ناامنی، افزایش سرقت ها و ... در کشور 
می شود. او در گفت وگو با ایسنا، درخصوص عوامل موثر بر شاخص فالکت 
و اثرات نرخ بهره بانکی بر این شاخص می افزاید: شاخص سومی به نام نرخ 
بهره بانکی نیز بر ش��اخص فالکت تاثیرگذار است و این گونه این شاخص 
کامل تر می شود. شاخص فالکت در  بعضی کشورها 10 درصد، در برخی 
از کش��ورها 20 درصد و در برخی از کشورها مانند ایران حدود 75 درصد 
است. زمانی که نرخ بهره باال باشد بهره مرکب را به وجود می آورد و  بر باال 

رفتن شاخص فالکت اثر مثبت خواهد داشت.
این مدرس دانشگاه عالمه طباطبائی درباره اینکه آیا ضرورتا تورم منجر 

ب��ه افزایش بیکاری ش��ده یا خیر، ادامه می دهد: اگر دو کش��ور را در نظر 
بگیریم که در یکی از آنها تورم هر ساله 20 درصد افزایش پیدا کند و در 
کش��وری دیگر در سالی تورمی نباشد اما در سال  بعد 40 درصد باشد در 
عین حال میانگین تورم در هر دو کشور 20 درصد است، اما در یک کشور 
این میزان تورم ثبات داشته و در کشور دوم بی ثبات است. لذا تورم زمانی 
که نوس��انی اس��ت موجب ظلم، اجحاف و بی عدالتی در جامعه می شود و 
تولیدکننده در این شرایط نمی تواند تصمیم  درستی بگیرد. تورم هایی که 
باال و پرنوسان است موجب کاهش تولید در کشورها شده و این گونه آینده 
و  فضای کار غیرقابل پیش بینی خواهد ش��د. در حال حاضر وضعیت در 
ایران نیز این گونه ش��ده است. به گفته خیرخواهان، در گذشته یعنی 40 
سال پیش تورم مانند بیماری بود و راه درمانی نداشت، اما در حال حاضر 
در دنیا اکثر کشورها تورم تک رقمی داشته و کشورهایی که تورم دورقمی 
دارند به تعداد انگشتان دست می رسد که ایران هم جزو این کشورهاست. 
حتی تورم در عراق از کش��ورمان پایین تر است. بی انضباطی پولی ما را به 
این س��مت س��وق داده و این مسئله موجب نوس��انات تورمی و بی ثباتی 
اقتصادی شده است. درنتیجه سرمایه گذار رغبتی به انجام تولید نداشته و 

این مسئله موجب جلوگیری از اشتغال و اشتغال زایی می شود.
وی درب��اره تاثیر تورم ب��ر تولید ناخالص ملی نی��ز می گوید: زمانی که 
بی ثباتی اقتصادی وجود داش��ته باش��د تولید متوقف شده و  تولیدکننده 
با موانع تولید مواجه می ش��ود. در نتیجه س��رمایه گذاری در کشور صورت 
نگرفته و س��رمایه ها به سوی کشورهای دیگر س��رازیر می شود. مجموعه 
زیادی از عوامل دست به دست هم می دهد و این شرایط به وجود می آید 
و ریسک فعالیت باال می رود. در کشورهای پیشرفته ثبات اقتصادی وجود 
داشته و بیمه فعالیت های کسب وکار وجود دارد. تولیدکنندگان مشکالت 

کمی دارند و درنتیجه این مسئله به اشتغال بسیار کمک می کند.
او همچنین درباره نرخ به��ره بانکی و عملکرد دولت ها بر آن می افزاید: 
از اول انق��الب بح��ث بانکداری اس��المی بدون ربا مطرح اس��ت، اما تا به 
امروز خیلی به نتیجه نرس��یده و اتفاق خاص��ی در زمینه بانکداری بدون 
ربا رخ نداد. در کشوری مانند مالزی که کشور اسالمی است دو نوع روش 
بانکداری وجود دارد. یکی از آنها بانکداری متعارف که در اکثر کشورهای 
دیگر هم هس��ت و دیگری بانکداری اس��المی اس��ت. حت��ی در بعضی از 

ایالت های پاکستان نیز این بانک های اسالمی در حال فعالیت هستند.
به اعتقاد این مدرس دانشگاه، نرخ بهره بسیار به نرخ تورم بستگی دارد. 
وقتی تورم باالست طبیعی است که نرخ بهره نیز باید باال باشد. برای مثال 
وقتی نرخ تورم 20 درصد است نرخ بهره اسمی باید 24 درصد باشد. نرخ 
به��ره واقعی تفاوت بین نرخ بهره اس��می با تورم اس��ت. همواره نرخ بهره 
بانکی در کش��ور ما پایین تر از تورم بوده اس��ت و ن��رخ بهره واقعی منفی 
بوده اس��ت و شخصی که پس انداز دارد به خاطر تورم ارزش پول او هم از 
بین می رود. در این ش��رایط اگر فرد شاغل باشد تورم موجب می شود که 
س��بد غذایی افراد کوچک و کوچک تر ش��ود و اگر فرد بیکار باشد شرایط 
بدتری را تجربه می کند. خیرخواهان درخصوص پیامدهای افزایش شاخص 
فالکت نیز می گوید: افزایش ش��اخص فالکت موجب بی ثباتی اقتصادی، 
عدم سرمایه گذاری و فرار سرمایه از کشور و پیامدهای اجتماعی همچون 
افزایش طالق، افزایش ناامنی و افزایش سرقت ها در کشور می شود. زمانی 
که این مجموعه چالش ها و تهدیدات روی هم انباش��ته ش��وند این موارد 
موجب افزایش ش��اخص فالکت می شود. از طرفی جمعیت ایران در حال 
پیر ش��دن اس��ت، اما هیچ پولی وجود ندارد که به این جمعیت بازنشسته 

پرداخت شود.

رتبه ایران در شاخص فالکت کجاست؟

افزایش شاخص فالکت و پیامدهای آن

بانکنامه

کاهش قیمت دالر در صرافی های بانکی
سکه 50 هزار تومان ارزان شد

قیمت دالر در صرافی های بانکی با اندکی کاهش مواجه شد و به مرز 27 هزار 
تومان رسید. نرخ دالر در این صرافی ها طی روز سه شنبه با کاهش 60 تومانی 
به 27 هزار و 27 تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز با 140 تومان افزایش به 
31 هزار و 450 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 26 هزار و 492 تومان و نرخ 
خرید هر یورو نیز 30 هزار و 827 تومان اعالم ش��د. همچنین قیمت سکه در 
بازار تهران با افت 50 هزار تومانی به رقم 11 میلیون و 770 هزار تومان رسید. 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد. 
نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 80 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 570 هزار 
تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 220 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال 
نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 163 هزار تومان و هر مثقال 
طال نیز به 5 میلیون و 40 هزار تومان رسید. اُنس جهانی طال نیز با یک دالر و 

85 سنت کاهش، یک هزار و 802 دالر قیمت خورد.

بانک مرکزی اعالم کرد
نرخ انواع سودهای بانکی

بانک مرکزی در گزارشی نرخ انواع سود بانکی از جمله نرخ سود علی الحساب 
سپرده های س��رمایه گذاری مدت دار و نرخ س��ود انواع تسهیالت در بانک های 
دولتی و غیردولتی را اعالم کرد. مشتریان بانک ها می توانند سپرده های خود را 
در بانک ها بگذارند و از محل س��پرده گذاری خود سود دریافت کنند که به این 
سپرده گذاری، سپرده های س��رمایه گذاری مدت دار گفته می شود که نرخ سود 
علی الحس��اب آن در بانک ه��ای دولتی و غیردولتی از نوع ع��ادی و ویژه آن به 
ترتیب 10 درصد و 14_12 درصد اس��ت. عالوه بر این، نرخ س��ود سپرده های 
سرمایه گذاری یک ساله و دو ساله نیز 16 درصد و 18 درصد است. الزم به ذکر 
است که مبنای محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی حداقل 
مانده حساب در ماه است.  از سوی دیگر، نرخ سود تسهیالت صنعت و معدن، 
کش��اورزی، بازرگانی، خدمات و متفرقه، صادرات در بانک های دولتی به ترتیب 
18 درصد، 15 درصد، 18 درصد، 18 درصد و 18 درصد اس��ت. همچنین نرخ 
سود تسهیالت ساختمان و مسکن شامل حساب های صندوق پس انداز مسکن، 
خانه اولی ها، ساخت مسکن و جوانان در بانک های دولتی معادل 11_6 درصد 
است.  نرخ سود اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن  و تسهیالت 
بدون سپرده مسکن نیز 18_17.5 درصد اعالم شده که نرخ سود تسهیالت در 

بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی 18 درصد است. 

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت شد

سیدابراهیم رئیسی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
با اشاره به فضاسازی رسانه ای و ایجاد جنگ روانی برای بی ثبات جلوه دادن و 
افزایش کاذب قیمت ها با هدف ناامیدی مردم  تاکید کرد: »نهادها و دستگاه های 
مرتبط با عرضه، تولید و تامین کاالها نباید بدون هماهنگی با ستاد تظیم بازار 
قیمت ها را تغییر دهند.« همچنین براساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، س��تادهای تنظیم بازار در استان ها نیز باید به صورت منظم به ریاست 
اس��تاندار تشکیل جلس��ه دهد و با نظارت بر روند تولید و عرضه کاال با ستاد 
مرکزی در تهران هماهنگ عمل کند. در این جلسه سیداحسان خاندوزی، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان سخنگوی حوزه اقتصادی دولت تعیین شد.

وزارت کار گزارش داد
آخرین آمار پرداخت تسهیالت کرونایی

براساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بیستم اردیبهشت 
م��اه 1399 تاکنون 523 هزار و 777 فقره ثبت نام در س��امانه کارا با 
اشتغال 978 هزار نفر انجام شده است. به گزارش ایسنا، به دنبال شیوع 
ویروس کرونا و تاثیر آن بر بس��یاری از کس��ب و کارها به ویژه صنوف 
خدمات��ی، دولت با وجود محدودیت های مالی و کمبود منابع عمومی، 
برخی سیاست های مالی و پولی را برای حمایت از بنگاه های آسیب دیده 
از کرونا در پیش گرفت. سیاست پرداخت تسهیالت بانکی برای حمایت 
از بنگاه های آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، با نرخ سود 12 درصد 
در دستور کار دولت قرار گرفت و دولت تالش کرد با استمهال بیمه ای، 
مالیاتی، زیرس��اختی انرژی و تمدید مجوزها به منظور حفظ و صیانت 
از بنگاه ه��ا گام بردارد. دولت همچنین به منظ��ور حمایت از بیکاران، 
پرداخت مقرری بیمه بیکاری دوران کرونا برای شاغالن بیکارشده تحت 
پوشش بیمه اجباری را به مرحله اجرا گذاشت که حدود 791 هزار نفر 

از این طریق مورد حمایت قرار گرفتند.
در این زمینه، حسین محمودی، مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: تس��هیالت درخواستی ثبت شده 
در س��امانه کارا برابر 18 هزار و 150 میلیارد تومان است که 10 هزار 
و 82 میلی��ارد تومان از این مبلغ پرداخت ش��ده اس��ت. به گفته وی، 
بانک ها در پرداخت تس��هیالت همکاری دارند و سامانه کارا همچنان 
فعال اس��ت و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا می توانند 

در آن ثبت نام کنند.
آنط��ور که مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت کار گفته، تس��هیالت 
کرونا برای واحدهای آس��یب دیده در نظر گرفته شده که در این راستا 
14رس��ته اصلی و 850 زیررسته شناسایی ش��دند و در حال دریافت 

تسهیالت هستند.
براساس گزارش معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
بررسی سیاست پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا، در روند تسهیالت 
پرداختی به تفکیک رسته های  چهارده گانه بیشترین سهم تسهیالت 
پرداختی به ترتیب به سه رسته حمل و نقل عمومی برون شهری )36 
درصد(، رسته مراکز مجتمع های فرهنگی، آموزشی و هنری )19.6( و 
رس��ته تولید و توزیع غذاهای آماده )8.3 درصد( تعلق دارد که جمعا 
حدود 64 درصد تس��هیالت پرداختی را تش��کیل می دهد. همچنین 
اکثریت بنگاه های متقاضی تس��هیالت از نوع کسب و کارهای خرد و 

کوچک هستند که متوسط اشتغال به ازای هر بنگاه 4.3 نفر است.
پی��ش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود در ش��رایط 
کرونا باید اعطای کمک های مالی و پرداخت یارانه به مشاغل رسمی در 
حوزه کسب و کارها با جدیت بیشتری دنبال شود. به اعتقاد عبدالملکی 
بیش��تر اقدامات صورت گرفته در شرایط کرونا تاثیر کوتاه مدت داشته 
همچنان که در قالب اعطای تسهیالت وام یا بسته های معیشتی انجام 
ش��ده است در حالی که باید در ش��رایط کنونی این مسئله را جدی و 

ریشه ای پیگیری کرد و نگاه بلندمدت به آن داشت.
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طبق گزارش مرکز آمار
خانواده ایرانی کوچک شد

بررسی ها نشان می دهد که در یک فاصله زمانی 60 ساله متوسط تعداد 
افراد در خانوارهای ایرانی از متوسط 4.8 به 3.8 نفر کاهش پیدا کرده است. 
طبق آماری که مرکز آمار ایران در گزارش ش��اخص های کالن اقتصادی و 
اجتماعی گردآوری کرده اس��ت، در بازه زمانی 1335 تا 1395 بُعد خانوار 
دستخوش نوسان بوده و در مقاطعی تا بیش از پنج نفر نیز ثبت شده است. 
این در حالی اس��ت که در س��ال 1395 متوسط تعداد افراد در خانوارهای 
ایرانی در کل کشور 4.8 نفر بوده که این تعداد در سال 1345 و 10 سال 
بعد در سال 1355 به طور متوسط پنج نفر اعالم شده است. در سال 1365 
و 1370 متوس��ط تعداد افراد در خانوارها 5.1 و 5.2 نفر بوده که در س��ال 
1370 باالترین بُعد خانوار طی 50 سال گذشته ثبت شده است، اما از این 
سال به بعد تعداد افراد در خانواده ها به تدریج کم شده و به 4.8 نفر رسیده 
است. در ادامه نیز در سال 1385 بُعد خانوار به طور متوسط چهار نفر، در 

سال 1390 به 3.5 نفر و در سال 1395 به 3.3 نفر کاهش دارد.
اما بررسی جزییات این گزارش نشان می دهد که متوسط تعداد افراد در 
خانوارهای ش��هری نیز از 4.7 نفر در سال 1335 به 3.33 در سال 1395 
کاهش دارد و طی این سال ها باالترین متوسط تعداد افراد یک خانواده به 
س��ال 1370 با 4.9 نفر برمی گردد. همچنین در خانوارهای روستایی بُعد 
خانوار از 4.8 نفر در سال 1335 به 3.4 نفر در سال 1395 کاهش دارد و 
طی این سال ها باالترین متوسط تعداد افراد خانوارهای روستایی در سال 

1370 با 5.6 نفر ثبت شده است.

یک سوم بیت کوین های جهان در دست 10 هزار نفر است
آسیب پذیری شبکه بیت کوین

سدشکنی بیت کوین، آغازی بر دوره تازه ای از محبوبیت آن است. 
ب��ا این حال، این محبوبیت های دوره ای، تغییری در ماهیت این ارز 
مج��ازی ایجاد نمی کند. چنانچه »بلومب��رگ« در تازه ترین گزارش 
خ��ود از وضعیت بازار ارزه��ای مجازی، از تمرک��ز بخش عمده ای 
از بیت کوین های جهان در دس��ت عده ای محدود خبر داده اس��ت. 
تازه تری��ن مطالعه اداره ملی تحقیقات اقتصادی نش��ان می دهد 10 
هزار س��رمایه گذار حقیقی در بازار بیت کوین، نزدیک به یک سوم از 

کل چرخه بازار را در دست دارند.
عالقه مندان به ارزهای دیجیتال سال هاس��ت درباره اینکه چه کسی 
بزرگترین مالک بیت کوین از زمان ایجاد آن است، کنجکاوند. شناسایی 
اینکه چه سرمایه گذار حقیقی اصلی ترین و بزرگترین دارنده بیت کوین 
است، کار سختی است. به ویژه که بسیاری از آدرس ها در بازار ارزهای 
دیجیتال، به س��رمایه گذار حقیقی نمی رس��د. تخمین های ارائه شده 
در گزارش ها از بررس��ی صرافی ها و دیگر موسس��ات مالی است که به 

نمایندگی از سرمایه گذاران، بیت کوین نگهداری می کنند.
اداره مل��ی تحقیق��ات اقتص��ادی در بررس��ی از داده های موجود 
توانس��ت تا پایان سال گذش��ته دارندگان 5.5 میلیون بیت کوین را 
ردیابی کند و این رقم در آخرین بررس��ی این اداره به 8.5 میلیون 
رسیده است. گزارش این مرکز نشان می دهد یک هزار سرمایه گذار 
شخصی 3 میلیون بیت کوین در جهان را کنترل می کنند و این رقم 

ممکن است بیشتر هم باشد.
پژوهش��گران می گوین��د اندازه گی��ری تمرکز بیت کوی��ن در این 
بررسی ممکن است کوچک نمایی شده باشد، چراکه بعضی آدرس ها 
با س��هم باال از بیت کوین، توس��ط یک نهاد کنترل می ش��ود. برای 
مثال، در این بررس��ی مشخص نمی شود که 20 هزار آدرس، متعلق 
به یک نفر)ساتوش��ی ناکاموتو( اس��ت یا متعلق به 20 هزار شخص 
مختلف اس��ت. تمرکز در  بخش اس��تخراج بیت کوین، از نگهداری 
بیت کوین هم عمیق تر اس��ت. داده ها نش��ان می دهد 10 درصد از 
اس��تخراج کنندگان، 90 درص��د از ظرفیت اس��تخراج را در اختیار 
دارند و 0.1 درصد یعنی 50 اس��تخراج کننده، 50 درصد از ظرفیت 
استخراج را کنترل می کنند. این امر می تواند به آسیب پذیری شبکه 
بیت کوین منجر شود. پژوهشگران می گویند با وجود توجهی که در 
س��ال های اخیر به بیت کوین جلب شده، اکوسیستم این ارز مجازی 
همچنان در س��لطه بازیگران بزرگ اس��ت ک��ه می توانند در نقش 

استخراج کنندگان، دارندگان یا صرافی ها ظاهر شوند.

سود بین بانکی به 20 درصد نزدیک شد
جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می دهد نرخ سود در این بازار 
از 19.1 درصد در اوایل مهرماه امسال به 19.866 درصد در اواخر این ماه 
رس��یده است. نرخ سود بین بانکی که تا پایان شهریور امسال در محدوده 
18درصد نوسان داشت، از ابتدای مهرماه روند افزایشی خود را شروع کرد 
و وارد محدوده 19درصد ش��د که تا پایان هفتمین ماه از س��ال جاری به 

19.86 درصد رسیده است.
دلیلی که از س��وی کارشناس��ان اقتصادی در راستای افزایش سود بین 
بانکی مطرح می ش��ود، افزایش تقاضا برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی 
اس��ت و به اعتقاد آنها، افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی از دو جهت به 
کنترل تورم کمک می کند؛ اولین مورد این اس��ت که افزایش س��ود بین 
بانکی هزینه خلق پول را برای بانک ها باال می برند و به این دلیل عرضه پول 
در اقتصاد که عامل اصلی صعود تورم اس��ت، کم می ش��ود. از سوی دیگر، 
افزایش نرخ بهره بین بانکی موجب افزایش س��ود سپرده ها و اوراق دولتی 
می ش��ود که این امر مردم را به س��پرده گذاری در بانک ه��ا و خرید اوراق 
دولتی تشویق می کند و آنها به سمت سرمایه گذاری در بازارهای طال، ارز، 
خودرو و ... نمی روند که این موضوع تقاضا برای خرید این دارایی ها و قیمت 
آنه��ا را کاهش می دهد و بدین ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز 

کنترل می شود.
با این تفاسیر، به شرط تداوم افزایش های چشمگیر نرخ سود در بازار بین 
بانکی می توان نسبت به مهار تورم امیدوار بود که این امر به سیاست های 
بانک مرکزی وابسته اس��ت زیرا، به اعتقاد کارشناسان سیاست انبساطی 
بانک مرکزی مانع از روند صعودی نرخ سود در بازار بین بانکی می شود و 
در پی آن نیز تاثیری در کاهش یا مهار تورم نخواهد داشت. در حال حاضر، 
این بانک مدتی است که در بازار باز و بین بانکی، سیاست انبساطی و چاپ 
پول را اجرا می کند که طبق آخرین آمار از اجرای عملیات سیاست پولی، 
با توجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، 
موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود و از این رو، 
این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 30 هزار 

و 200 میلیارد تومان به این بازار تزریق شده است.

خبرخوان

فرصت امروز: بورس تهران در چهارمین روز آبان ماه نیز روزی پرنوسان 
را پش��ت سر گذاشت، به طوری که شاخص کل بورس ابتدا حدود 3 هزار 
واحد ریزش کرد، ولی س��پس 4 هزار واحد رشد داشت و بعد کمی پایین 
آمد تا در نهایت نسبت به روز قبل، تغییر چندانی را شاهد نباشد و بر روی 
رقم یک میلی��ون و 384 هزار واحد متوقف ش��ود. البته روند پرالتهاب و 
نزولی بازار سهام مدتی است که تابلوهای بورس را قرمز کرده است؛ اتفاقی 
که باعث شده بخش زیادی از نقدینگی راهی بازار اوراق بدهی شده و سهم 
داد و س��تد سهام به  شدت کاهش یابد. با وجود رشد40درصدی شاخص 
کل بورس تهران از خرداد تا پایان مرداد، از هفته نخست شهریورماه ورق 
برگشته و شاخص کل بورس تهران با نزول مواجه شده است؛ به  طوری که 
شاخص کل بورس تهران در این مدت نزدیک به 14درصد افت کرده است.

در معامالت روز گذشته نیز پس از سه روز متوالی منفی در بورس تهران 
باالخره شاخص کل به مدار صعودی برگشت و رشد کم رمق 336 واحدی 
را ثب��ت ک��رد. در معامالت چهارمین روز آبان ماه، ش��اخص کل بورس با 
افزایش 336 واحدی به رقم یک میلیون و 384 هزار واحد رسید و شاخص 
ه��م وزن با 3 هزار و 632 واحد کاه��ش، رقم 376 هزار و 526 واحد را به 
ثبت رس��اند. بیش از 5 میلیارد و 155 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 38 هزار و 88 میلیارد ریال در روز سه شنبه دادوستد شد. 
شاخص بازار اول نیز افزایش 467 واحدی و شاخص بازار دوم، کاهش 19 
واحدی را تجربه کردند. در آن سوی بازار سرمایه نیز آیفکس با کاهش 5 

واحدی به رقم 19 هزار و 671 واحد رسید.
آنچه در بازار بورس و فرابورس گذشت

در جریان معامالت روز سه ش��نبه 123 نماد بورسی مثبت و 266 نماد 
نیز منفی بودند که از میان آنها پتروش��یمی پردیس)شپدیس( با یک هزار 
و 51 واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 695 واحد، فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( ب��ا 659 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچ��اد( با 568 واحد، 
گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 475 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
غدیر )وغدیر( با 360 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 229 واحد و 
بورس کاالی ایران )کاال( با 212 واحد، بیشترین  تاثیر مثبت را بر شاخص 

بورس داشتند.
در سوی مقابل نیز پتروشیمی فناوران )شفن( با 475 واحد، پتروشیمی 
خارک )ش��خارک( با 445 واحد، بانک پارس��یان )وپارس( با 441 واحد، 
پتروشیمی شازند )شاراک( با 387 واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با 343 

واحد، مخابرات ایران )اخابر( با 270 واحد، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 
)ونیک��ی( با 223 واحد، معدن��ی و صنعتی گل گهر )کگل( با 200 واحد و 
بانک صادرات ایران )وبصادر( با 127 واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس 

همراه شدند.
همچنین گروه ش��یمیایی با 56 هزار و 901 معامله به ارزش 4 هزار و 
699 میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 51 هزار و 867 معامله به ارزش 
3 ه��زار و 838 میلی��ارد ریال، گروه خودرو ب��ا 48 هزار و 427 معامله به 
ارزش 2 ه��زار و 630 میلی��ارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 32 هزار و 
10 معامله به ارزش 2 هزار و 116 میلیارد ریال و گروه بانک ها با 17 هزار 
و 935 معامل��ه ب��ه ارزش یک هزار و 518 میلی��ارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با کاهش 5 واحدی به 
رقم 19 هزار و 671 واحد رسید. بر پایه معامالت روز گذشته در فرابورس 
ایران، بیش از یک میلیارد و 832 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 32 هزار و 993 میلیارد ریال دادوستد شد. در جریان معامالت این 
روز فرابورس ایران، 111 نماد فرابورس مثبت و 144 نماد منفی بودند که 
از میان آنها شرکت پلیمر آریا ساسول با 25 واحد، شرکت فرابورس ایران 
با 14 واحد، شرکت فوالد هرمزگان جنوب با 9 واحد، شرکت پتروشیمی 
تندگویان با 7.51 واحد و ش��رکت پاالیش نفت الوان با 5 واحد بیشترین 
تاثیر مثبت را بر رشد شاخص فرابورس داشتند. همچنین شرکت صنعتی 
مینو با 66.84 واحد، شرکت تولید نیروی برق دماوند با 5.73 واحد، گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی با 10 واحد، شرکت صنایع مادیران با 4.84 
واحد و ش��رکت مدیریت انرژی امید تابان هور با 3 واحد با بیشترین تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس همراه شدند.
تداوم رونق معامالت اوراق بدهی

بازار سرمایه در روز دوشنبه )3 آبان( با نزول شاخص ها و کاهش ارزش 
معامالت س��هام مواجه ش��د و س��قوط ش��اخص کل بورس به کانال 1.3 
میلیوني موجب ش��د تا ارزش معامالت خرد به کمترین رقم در شش ماه 
گذشته برسد. پس از ریزش 13 هزار واحدي روز چهارشنبه )28 مهرماه( 
و سقوط 28 هزار واحدي در روز شنبه )اول آبان(، این سومین روز نزولي 
پیاپي بازار س��هام بود که در مجموع این سه روز، شاخص کل بیش از 65 
هزار واحد ریخت. این روند نزولی نهایتا در روز سه شنبه )4 آبان( متوقف 

شد، هرچند شاخص کل بورس به رشد پرقدرتی دست نیافت.

این عملکرد نزولی اما با افزایش حجم انتش��ار اوراق بدهی مصادف بود 
و آمارها نش��ان می دهد که صرف نظر از افزایش انتش��ار این اوراق، ارزش 
معامالت اوراق بدهی نیز در بازار سرمایه به شکل محسوسی افزایش یافته 
و این به  معنای آن است که به  دلیل رکود در سایر بازارها و سیاست های 
کالن دولت سیزدهم، نقدینگی راهی پارکینگ پول و یا بازار اوراق بدهی 

شده است.
آمارها نش��ان می دهد حجم انتش��ار اوراق بدهی در مرداد ماه 161 و در 
ش��هریور ماه 60درصد رش��د کرده و این به  معنای آن اس��ت که فقط در 
ماه های مرداد و ش��هریور نزدیک به 85هزار میلی��ارد تومان اوراق بدهی 
منتش��ر شده و جمع کل اوراق بدهی منتشرشده در نیمه نخست سال به 
110هزار میلیارد تومان رسیده است. اوراق بدهی منتشرشده در ماه های 
مرداد و شهریور 3.3برابر چهار ماهه نخست سال است. طبق این اطالعات 
دولت در مرداد ماه امس��ال 32هزار و670 میلیارد تومان و در ش��هریور ماه 

52هزار و 100میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته است.
صرف  نظر از میزان انتش��ار اوراق بدهی، حج��م معامالت این اوراق نیز 
در بازار س��رمایه افزایش یافته؛ به  طوری که طبق آمار های موجود ارزش 
معام��الت اوراق بدهی در هفت ماهه س��ال  جاری با 1058درصد رش��د 
نسبت به  مدت مشابه سال قبل به 1418هزار میلیارد تومان رسیده است. 
این میزان معامالت انجام ش��ده در بازار اوراق بدهی در هفت  ماه امس��ال 
11.5برابر معامالت انجام ش��ده در بازار سهام است، اما در مقابل با وجود 
رش��د جهش��ی معامالت بازار اوراق بدهی ارزش معامالت بازار س��هام در 
هفت  ماه امس��ال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 63درصد یعنی رقمی 
معادل 1382هزار میلیارد تومان کاهش یافته اس��ت. در هفت ماهه سال 
قبل 81درصد از معامالت به معامالت سهام اختصاص داشت؛ درحالی که 
این میزان، امس��ال به کمتر از 30درصد رس��یده و ج��ای آن را معامالت 
اوراق بدهی گرفته اس��ت که این روند همچنان ادامه دارد و منجر به افت 
شاخص های بورس شده است. طبق آمارهای موجود درکنار افزایش حجم 
انتش��ار اوراق بده��ی ارزش معامالت اوراق بدهی نیز در بازار س��رمایه به 
ش��کل فزاینده ای افزایش یافته؛ به طوری که ارزش معامالت این اوراق در 
برخی روز ها به بیش از 47 هزار میلیارد تومان رس��یده که در تاریخ بازار 
سرمایه بی سابقه است. ورود نقدینگی به این بازار منجر به خروج گسترده 
نقدینگی از بازار سهام شده است. به  طوری که از 25مهر ماه تاکنون بیش 

از 3200میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است.

االکلنگ شاخص کل و شاخص هم وزن در معامالت روز گذشته

نوسان بورس ادامه دارد

پس از آوار ش��دن بورس بر س��ر مردم در س��ال گذش��ته، چشم امید 
مالباختگان این ب��ازار به وعده های دولت جدید بود؛ وعده هایی که حدود 
چهار ماه پس از بر مسند قدرت نشستن این دولت نه تنها محقق نشده اند 
بلکه ش��اهد عقب نشینی های پی در پی شاخص کل بورس و شاخص کل 
فرابورس و ادامه داستان تلخ از دست رفتن سرمایه های مردم در این بازار 
هستیم؛ موضوعی که نشان دهنده ترس مردم از بازار سرمایه و از بین رفتن 

اعتماد آنها به بورس است.
به گزارش ایس��نا، بورس در سال 1399 برای سهامداران نه قرمز بود نه 
سبز، بلکه سیاهی مطلق بود، چراکه سهامداران این بازار برای حفظ ارزش 
پول خود از تورم و با اعتماد به دعوت مس��ئوالن، س��رمایه های خود را به 
بازار سرمایه سپردند اما نه تنها سودی عایدشان نشد بلکه بسیاری از آنها 
اصل سرمایه خود را هم از دست دادند، به طوری که برخی از سهامداران 
همچنان برای به دس��ت آوردن س��رمایه خود، در صف های فروش زندانی 
شده اند. در هر حال سال 1399 با همه فراز و فرودهایی که داشت به پایان 
رسید و چش��م امید سهامداران از ابتدای س��ال 1400 به تغییر و تحول 
ناشی از تغییر دولت دوخته شد تا شاید بخشی از ضرر آنها با استراتژی های 

جدید جبران شود.
پس از آنکه ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم انتخاب شد 
و احس��ان خاندوزی را به عنوان وزیر اقتصاد برگزید، خاندوزی نیز همانند 
رئیسی وضعیت بازار سرمایه را نادیده نگرفت و رسیدگی به این بازار را جزو 

برنامه های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم برشمرد.
او در همان روزهای نخست بعد از معرفی اعالم کرد هفت سیاست افزایش 
نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع سازی 
ابزارها و محصوالت مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری های غیرضروری 
و مضر، تسهیل ورود ش��رکت ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق 
با تس��هیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تس��هیل مجوزدهی در ارائه 
خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری 
و اصالح نظام حکمرانی ش��رکتی به منظ��ور مدیریت تعارض منافع میان 
س��هامداران عمده و خرد و ارائه مش��وق برای سرمایه گذاری غیرمستقیم 

مردم در بازار سرمایه را برای این بازار به کار خواهد گرفت.
موضوعی که باعث ش��د کمیس��یون اقتصادی مجلس یک��ی از دالیل 
موافقت خود با خاندوزی را توجه وی به بازار سرمایه بخواند و در گزارش 
خود که در مجلس قرائت ش��د، اعالم کرد که طرح اصالح بازار س��رمایه 
یک��ی از دالیل موافقت این کمیس��یون با خاندوزی اس��ت. البته در این 
گزارش انتظارات بورس��ی هم از وی مطرح شده بود که شامل بهره گیری 
هرچه بیش��تر از ظرفیت بازار سرمایه با ارتقای شفافیت اطالعات، تقویت 
بورس های کاالیی،  گسترش فعالیت بورس انرژی از طریق عرضه نفت خام 
و فرآورده ه��ای نفتی، طراحی ابزارهای مالی جدید،  راه اندازی مؤسس��ات 
رتبه بندی بازار اوراق بهادار و ورود به بازارهای س��رمایه س��ایر کشورها از 

طریق عرضه شرکت های بزرگ ایرانی می شود.

در نهایت خاندوزی در س��وم ش��هریورماه رأی اعتم��اد مجلس را از آن 
خود کرد و طبق انتظار بخشی از دفاعیه خود را به بازار سرمایه اختصاص 
داد. خاندوزی در دفاع از برنامه های بورس��ی خ��ود یکی دیگر از اهداف و 
برنامه های خ��ود را بازگرداندن اعتماد به بازار س��رمایه برای تامین مالی 
توس��عه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار و ایجاد 
تجربه مثبت برای س��هامداران خرد عنوان کرد و راهکارهایی را برای این 
مهم ارائه داد. در هر صورت حدود چهار ماه از وعده های رئیس��ی و بیش 
از دو ماه از وعده های خاندوزی برای رس��یدگی به بازار سرمایه می گذرد، 
اما س��رمایه گذاران این بازار هر روز بیش��تر از دیروز شاهد از دست رفتن 
س��رمایه های خود در این بازار هس��تند. به طوری که شاخص کل بورس 
که در اوایل تابستان امسال توانسته بود خود را تا رقم یک میلیون و 550 
هزار واحد نیز باال بکشد، برای چندمین مرتبه تا کانال یک میلیون و 300 
هزار واحد عقبگرد کرد. این در حالی است که نه تنها گزارش شرکت ها از 
حال خوب آنها حکایت دارد بلکه قیمت های جهانی نیز رو به رش��د بوده 
و از نظر عدد و رقم مانعی بر س��ر راه رش��د بازار وج��ود ندارد، اما به نظر 
می رس��ید هیچ کدام از این چراغ سبزها اعتماد س��رمایه گذاران بورسی را 
جلب نمی کند. مهمترین وعده بورسی دولت سیزدهم بازگرداندن اعتماد 
به بازار سرمایه بود، اما طبق گفته کارشناسان حدود 72هزار میلیارد تومان 
پول حقیقی طی یک س��ال گذش��ته از بازار س��رمایه خارج شده که این 

موضوع بارزترین نشانه بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه است.

بورسی ها از ریسمان قرمز و سبز می ترسند

بورس در گذار دولت سیزدهم
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مصوبات ستاد کرونا در حمایت از اصناف اجرا نشد
رئی��س اتاق اصناف ای��ران با ارائه آمارهایی از کاه��ش خرید مردم و 
تعطیلی واحدهای صنفی و با گالیه از اجرایی نش��دن مصوبات س��تاد 
ملی مقابله با کرونا در حمایت از اصناف گفت که بانک ها برای پرداخت 
تس��هیالت کرونایی همکاری نکردند. به گزارش ایس��نا، به نقل از اتاق 
اصناف ایران نشس��ت سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و سردار 
حسین سپهر، فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور 
هیأت رئیس��ه اتاق اصناف ایران و غالمرضا حس��ن پور رئیس  سازمان 
بس��یج اصناف کشور برگزار شد. سعید ممبینی در این نشست با گالیه 
از اجرایی نشدن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از اصناف 
گفت: مصوبات س��تاد ملی مقابله با کرونا درخصوص حمایت از اصناف 
آس��یب دیده محدود ب��ود، اما همان هم تماما اجرایی نش��د. بنابراین از 
قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا می خواهیم که با دستگاه های ناقض این 
مصوبات برخورد کنند. سعید ممبینی بیان کرد: با وجود خسارت بسیار 
زیادی که اصناف در دوره شیوع کرونا متحمل شدند اما حمایت موثری 
از این قشر نشد. البته استمهال هایی در نظر گرفته شد ولی اینها باری از 
دوش اصناف برنداشت. بنابراین تکرار استمهال ها، توصیه نمی شود. دولت 
باید به جبران نقدینگی اصناف کمک کند تا این مشاغل حفظ شوند و 
بازار بیش از این آسیب نبیند. در این باره کمک های دولتی بیشتر متوجه 

صنایع تولیدی است در حالی که تولید بدون توزیع معنایی ندارد.
بانک ها برای پرداخت تسهیالت کرونایی همکاری نکردند

وی ادامه داد: ارائه تسهیالت با سود 12درصد نیز از مصوبات ستاد بود 
که قرار بود با پروانه کسب یا با سفته ارائه شود، اما بانک ها همکاری نکردند. 
تامی��ن اجتماعی نیز نه تنها کمک نکرد بلک��ه واحدهای صنفی را بابت 
تاخیر در پرداخت حق بیمه جریمه می کند. همچنین، اکثر شهرداری های 
کشور با مجوز شورای شهر، عوارض را بعضا تا چند برابر افزایش داده اند. 
ممبینی تصریح کرد: البته برخی از واحدهای صنفی مثل فروشگاه های 
زنجیره ای و س��وپرمارکت ها ممکن است در دوره کرونا افزایش فروش را 
هم تجربه کرده باشند، اما آن دسته از مشاغل آسیب دیده از کرونا انتظار 
حمایت هایی فوری و متناسب دارند. رئیس اتاق اصناف ایران در گزارشی 
از می��زان چک های برگش��تی گفت: در حالی که براس��اس گزارش های 
بانک مرکزی، میزان چک های برگش��تی طی سال های گذشته حدود 8 
تا 12درصد بوده، این میزان در فروردین و اردیبهش��ت 1399 به حدود 
20 درصد رس��ید و عمال 16 هزار میلیارد تومان چک اصناف برگش��ت 
خ��ورد. در آذر 1399 با موج س��وم کرون��ا و تعطیلی ها 22 هزار میلیارد 
تومان چک اصناف برگش��ت خورد. در آن دوره دو مصوبه از ستاد کرونا 
داشتیم که حداقل در زمان تعطیلی اصناف، چک ها را برگشت نزنند، اما 
بانک ها بی توجه به این مصوبات اقدام کردند. در اس��فند 1399 نیز 32 
هزار میلیارد تومان چک اصناف برگشت خورد. برگشت این میزان چک 
در اس��فندماه، یعنی ماه رونق بازار معنای سنگینی دارد. در آخرین آمار 
بانک مرکزی که ش��هریور 1400 منتشر شد، می بینیم که از 250 هزار 
میلیارد تومان ارزش مجموع چک هایی که صادر ش��د، 30 هزار میلیارد 
تومان )12 درصد( چک ها برگشت خورد. وی ادامه داد: براساس گزارش 
رسمی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری برمبنای آمار شاپرک، از اول 
اسفند 1398 تا پایان آبان 1399،  مردم 250 هزار میلیارد تومان کمتر 
خرید کرده اند و کاهش تقاضای متعارف خرید نیز به طور گسترده موجب 
کاهش فروش و عدم توانایی صنوف برای پاس کردن چک های مربوط به 
کاالهای سفارش داده شده به واحدهای تولیدی شد. ممبینی گفت: دو 
هفته قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی از تعطیل شدن 
384 هزار بنگاه که عمدتا اصناف هستند، خبر داد. همچنین در فروردین 
و اردیبهش��ت 1399به واسطه بروز کرونا و عدم فروش توسط صنوف و 
آینده مبهم اقتصادی ناشی از ویروس منحوس کرونا بیش از یک میلیون 
شاغل در اصناف تعدیل شدند و جزو بیکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ثبت شدند. بنابراین با خسارت های گسترده ای مواجه هستیم 
و در مقابل با وعده هایی روبه  رو می ش��ویم که به نداش��تن منابع مالی و 
زیرساخت ها ختم می شود. به نظر می رسد مسئوالن کشور، عمق خسارت 

ناشی از کرونا به اصناف را متوجه نیستند.

نماگربازارسهام

سردار حمیدی گفت ساخت و ساز هایی که در سطح شهر تهران انجام 
می شود و وسایل نقلیه ای که در حوزه صنعت با استاندارد های پایین تولید 

می شوند، می توانند در ایجاد ترافیک اثرگذار باشند.
مکانیزم پلیس برای معاینه فنی خودروها باید مدرن باشد

به گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باش��گاه خبرنگاران 
جوان، نشس��ت خبری سردار حمیدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ با موضوع تحلیل وضعیت ترافیکی در ش��ش ماهه دوم سال 
1400 و تحلیل تصادفات پایتخت و اقدامات و طرح های ترافیکی پیش رو 

در سال جاری صبح روز گذشته برگزار شد.
سردار محمدحسین حمیدی طی سخنانی اظهار کرد: دیروز جلسه ای با 
اعضای کمیسیون محیط زیست مجلس داشتیم که سازمان های مختلفی 

نیز در این جلسه حضور داشتند.
وی با اش��اره به اینکه برابر اعالم بانک جهانی، سالیانه در شهر تهران به 
دلیل آلودگی هوا، 4 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم جان خود 
را از دست می دهند،گفت: جزو آلوده ترین شهر های جهان هستیم و قانونی 
برای بهبود هوای تهران در دهه های گذشته وضع شده و اقدامات متعددی 

صورت گرفته اس��ت، اما این اقدامات کافی نیست. سردار حمیدی تصریح 
کرد: بخشی از قوانین ما نیاز به بازنگری دارد. خود قوانین هوای پاک باید 
مج��ددا بازنگ��ری و اقدامات الزم برای موظف کردن س��ازمان ها به انجام 

تکالیف شان در این زمینه انجام شود.
وی افزود: برخی از س��ازمان ها نتوانس��تند تکالیف و وظایف خود را به 
خوب��ی انجام دهند و ظاهرا از عهده انج��ام این وظایف برنمی آیند. بخش 
عمده آلودگی هوا به  حمل و نقل عمومی مرتبط اس��ت و در حال حاضر 
این بخش وضعیت کامال فرس��وده و ناکارآمدی دارد و به لحاظ تعداد هم 
کمبود دارد. عمر وسایل حمل و نقل عمومی چه تاکسی ها و چه اتوبوس ها 

فرسوده شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ادامه داد: وس��ایل حمل 
و نقل خصوصی به ویژه موتورسیکلت ها نیز بخش قابل توجهی از آلودگی 

هوا را به خود اختصاص می دهند.
وی با بیان اینکه هر موتورسیکلت سه برابر وسیله نقلیه سواری آلودگی 
ایجاد می کند، گفت: در تهران حدود 4 میلیون موتورسیکلت داریم که در 
ایام کرونایی ترددش��ان نسبت به گذش��ته بیشتر شده و میزان آالیندگی 

را افزایش داده اند. س��ردار حمیدی اظهار کرد: باید بحث کیفیت ساخت، 
معاینه فنی، نحوه نظارت و س��اخت این موتور ها و اس��تفاده از سامانه ها و 
سیستم های این حوزه ها، مدنظر قرار بگیرند که در جلسه روز گذشته در 

مجلس مطرح شد.
وی افزود: باید این موتورس��یکلت ها را به موتور های برقی تبدیل کنیم 
که این امر نیز نیازمند بودجه و تمهیدات ویژه ای اس��ت. نباید منتظر این 
باشیم و بگوییم که خدایا باد بیاید تا در تهران آلودگی نداشته باشیم، در 

این صورت وظیفه ما مسئوالن چیست؟
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت گفت: س��اخت و س��از هایی 
که در س��طح ش��هر تهران انجام می شود و وس��ایل نقلیه ای که در حوزه 
صنعت با اس��تاندارد های پایین تولید می ش��وند، می توانند در امر ترافیک 

اثرگذار باشند.
وی افزود: پلیس باید مکانیزمی را در اختیار داش��ته باش��د تا بتواند به 
صورت سیستمی بحث معاینه فنی را بررسی و کنترل کند و از رفتار های 
س��نتی خود فاصله بگیرد. لذا 8 میلیون موتورس��یکلت را با عامل انسانی 

نمی توان کنترل کرد.

برای پاک شدن هوا نباید منتظر وزش باد باشیم

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت در جلس��ات کمیس��یون صنایع و معادن وع��ده داد که 
خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروس��ازان تکمیل شود. با تحقق این 

مهم و واردات خودرو، قیمت خودرو واقعی خواهد شد.
به گ��زارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو« به نقل از خان��ه ملت، بهزاد 
رحیمی درباره ضرورت واردات خ��ودرو، گفت: واردات محدود پیش بینی 
شده در طرح س��اماندهی صنعت خودرو نه تنها برای تولید داخل تهدید 
نیس��ت، بلکه انگیزه خودروسازان داخلی را برای ارتقای کیفیت و افزایش 

تیراژ تولید بیش��تر می کند. نماینده مردم س��قز و بانه در مجلس شورای 
اسالمی افزود: از آنجا که براساس این طرح صادرات خودرو به عنوان یکی 
از منابع برای تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو در نظر گرفته ش��ده، 

خودروسازان ناچارند که به سراغ افزایش کیفیت بروند.
وی اضاف��ه کرد: در حال حاضر که تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ 
خودروس��ازی ها به حدود 140 هزار دس��تگاه رس��یده، می توان از طریق 
واردات، خودروس��ازان را ناچار به تکمی��ل این خودروهای ناقص کرد تا با 

عرضه به بازار تعادل عرضه و تقاضا برقرار شود.

این نماینده م��ردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ب��ا واردات خودرو، 
حباب قیمت چهارچرخ ها کاهش یافته و قیمت ها متعادل می شود، ادامه 
داد: در حال حاضر خودرو، به کاالیی سرمایه ای تبدیل شده که با شکست 

انحصار از طریق واردات این موضوع برطرف خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنایع و معادن وعده داد که 
خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروس��ازان را تکمیل کند که با تحقق 

این مهم و واردات خودرو، قیمت خودرو واقعی خواهد شد.

 س��رمایه شرکت خودروسازی تس��ال پس از آنکه سفارش بی سابقه ای از 
شرکت هرتز برای تحویل خودروهای برقی به دست آورد، برای اولین بار از 
یک میلیون دالر عبور کرد. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از 
تسنیم، سرمایه شرکت خودروسازی تسال پس از آنکه سفارش بی سابقه ای 
از ش��رکت هرتز برای تحویل خودروهای برقی به دس��ت آورد، برای اولین 
ب��ار از یک میلی��ون دالر عبور کرد و ثروت مالک این ش��رکت یعنی ایالن 
ماس��ک را که در حال حاضر ثروتمندترین مرد جهان محس��وب می شود، 
بیش از پیش افزایش داد. ارزش س��هام شرکت آمریکایی تسال در معامالت 
روز دوش��نبه بورس نزدک NASDAQ ت��ا 15 درصد افزایش یافت و به 

1045 دالر رسید.

این افزایش قیمت در اولین روز معامالت عادی بورس و پس از بسته شدن 
سهام تسال در محدوده باالی 900 دالر برای دومین بار رخ داد.

بعد از ظهر دوشنبه، با احتساب حدود 1.083 میلیارد سهم، ارزش سهام 
این شرکت در بازار به باالترین حد روزانه 1.13 تریلیون دالر رسید.

ماس��ک به عنوان مالک 22.4 درصد از س��هام تسال، ارزش سهام خود را 
ت��ا 253.5 میلیارد دالر افزایش داد. ای��ن کارآفرین متولد آفریقای جنوبی 
در ماه س��پتامبر زمانی که ارزش تخمینی دارایی های وی به 200 میلیارد 
دالر رس��ید، از جف بزوس، مدیرعامل شرکت آمازون، پیشی گرفت. عنوان 
ثروتمندترین فرد جهان را کس��ب کرد. براساس گزارش فوربس، حتی قبل 
از دستاوردهای روز دوشنبه، برتری ثروت او نسبت به بزوس به 55 میلیارد 

دالر افزایش یافته بود. با اوج گرفتن قیمت س��هام تسال در این روز، ماسک 
فقط در یک روز نزدیک به 33 میلیارد دالر به دست آورد. سرمایه گذاران از 
قبل طی دو هفته گذشته سهام تسال را انباشت کرده بودند و با خبر سفارش 
ش��رکت زنجیره ای هرتز، روند صعودی شتاب بیشتری گرفت. این شرکت 
زنجیره ای اجاره خودرو روز دوش��نبه اعالم کرد که بزرگترین ناوگان اجاره 
خودروهای برقی آمریکای شمالی را با سفارش اولیه 100000 دستگاه تسال 
مدل 3 آغ��از خواهد کرد. هرتز گفت که تحویل تس��الهای جدید از اوایل 
نوامبر آغاز خواهد ش��د و تا س��ال 2022 ادامه خواهد داشت. مارک فیلدز، 
مدیرعامل موقت هرتز گفت: وس��ایل نقلیه الکتریکی در حال حاضر جریان 

اصلی هستند و ما به تازگی شاهد افزایش تقاضا و عالقه جهانی هستیم.

وعده وزیر صمت برای تکمیل خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان

سرمایه شرکت تسال برای اولین بار از یک تریلیون دالر عبور کرد

5تولید و صنعت چهارشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
5 آبان 1400

شماره 1887



مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir

به قلم: آدام کانل 
کارشناس حوزه بازاریابی

مترجم: امیر آل علی

ام��روزه از محتوای بصری، به عنوان مهمتری��ن اقدام در زمینه بازاریابی نام برده 
می شود که دارای فرمت های مختلفی است. در دو سال اخیر به خاطر شرایط کرونا، 
تعداد کاربران اینترنت با رشدی تاریخی همراه بوده است. به همین خاطر اگر تولید 
محتوای حرفه ای نداش��ته باشید، فرصتی طالیی را از دس��ت خواهید داد. در این 
زمینه حتی اگر تا به امروز اقدام خاصی را انجام نداده اید، هنوز دیر نشده و بسیاری 
از تحلیلگران بر این باور هستند که تاثیر مثبت قرنطینه خانگی بر افزایش کاربران 
اینترنت، حتی در دوران پس��اکرونا نیز حفظ خواهد ش��د. با این حال تنها زمانی 
می توان نتایج بسیار خوبی را به دست آورد که اطالعات خوبی را داشته باشید. در 
این زمینه آگاهی از جدیدترین آمارها و ترندها، در این زمینه تاثیر بسزایی را دارد 

که در ادامه منتخب آنها در سال 2021 را بررسی خواهیم کرد. 
1-ویدئو محبوب ترین نوع محتوا است

برای دومین سال متوالی ویدئو موفق شده است تا خود را به عنوان محبوب ترین 
ن��وع محتوا معرفی نماید. به همین خاطر باید این ن��وع را در اولویت اول خود قرار 
دهید. با این حال ویدئو نیز ش��امل زیرمجموعه های متنوع بوده و باید این موضوع 
را بررس��ی کنید که کدام یک از آنها، در منطقه فعالیت شما و بازار هدف مشخص 
ش��ده، نتایج بهتری را به همراه دارد. در رده های بعدی بالگ، اینفوگرافی، مطالعه 

موردی و مصاحبه قرار دارد. 
2-اکثر بازاریاب ها در هفته بین 2 تا 5 محتوا را ارسال می کنند

یکی از دغدغه های همیشگی افراد این است که در زمینه تولید محتوا برطبق چه 
برنامه ای باید اقدام کنند و حجم فعالیت اس��تاندارد چه میزان است. در این زمینه 
توجه به بازاریاب های حرفه ای، منطقی ترین اقدام خواهد بود. در این رابطه آمارهای 
جهانی حاکی از آن اس��ت که در حدود 41 درصد از بازاریاب ها، هر هفته بین 2 تا 
5 پس��ت را به اش��تراک می گذارند. با این حال فراموش نکنید که این موضوع به 
حوزه و س��طح توانایی نیز ارتباط دارد. برای مثال یک تیم بزرگ، طبیعتا می تواند 
هر روز چندین محتوا را تولید نماید ولی این موضوع برای تیم های کوچک چندان 
امکان پذی��ر نخواهد بود. همچنین جذابیت حوزه ه��ای مختلف نیز متفاوت بوده و 
ممکن اس��ت در برخی از حوزه ها، موضوعات مختلفی برای پرداختن وجود داشته 
باشد و در یک بازار دیگر، موضوعات به مراتب محدودتر شود. با این حال به صورت 
کلی نکته طالیی در این بخش، فعالیت به شکلی است که امکان حفظ کیفیت وجود 
داشته باشد. درواقع دو محتوای حرفه ای در هفته به مراتب بهتر از فعالیت هر روز 

با کیفیت پایین خواهد بود. 
3- 62 درصد از بازاریاب ها از وبینار در سال 2020 استفاده کردند

درواقع تا قبل از شیوع جهانی ویروس کرونا، وبینار چندان محبوب نبوده و میزان 
اس��تفاده از آن کمتر از 30 درصد بوده است. با این حال طی تنها یک سال، شاهد 
رشد دوبرابری آن بوده ایم. بسیاری از تحلیلگران در این زمینه عقیده دارند که وبینار 
به زودی جای جلسات و همایش ها را خواهد گرفت. دلیل این امر نیز به این خاطر 
است که چنین اقدامی به مراتب مقرون به صرفه تر بوده و به مکان و زمان خاصی 
محدود نخواهید بود. به همین خاطر به نظر می رسد که با توجه به بهبود اوضاع بازار 
با واکسیناسیون جهانی، شاهد سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه باشیم. درواقع به 
نظر می رس��د که این میزان در س��ال جاری به بیش از 80 درصد برسد. درواقع در 
سال اول شیوع جهانی ویروس کرونا، بسیری از بازاریاب ها و مدیران وارد شرایطی 
جدید شدند که حداقل تا 20 سال قبل، بی سابقه بوده است. به همین خاطر طبیعی 
است که شوک این اتفاق باعث شده باشد تا رشد حداکثری را شاهد نباشیم. با این 
حال همین آمار نیز بسیار قابل توجه بوده و شاهد تغییری بزرگ تنها در یک سال 
هستیم. این امر در حالی است که به طور معمول تغییرات بنیادی، طی چند سال 

رخ می دهند. 
4-رشد ویدئو از سال 2012 بیش از 17 برابر بوده است

اکر بخواهیم باالترین رشد را برای انواع فرمت های محتوایی نام ببریم، بدون شک 
ویدئو با اختالف در صدر قرار دارد. درواقع مشاهده به مراتب ساده تر از مطالعه بوده 
و در این ش��یوه، ش��ما فضا برای انجام اقدامات بسیاری را دارید. نکته ای که در این 
بخش باید به آن توجه نمایید این است که شیب این رشد در دو سال اخیر به خاطر 
پاندمی کرونا، با س��ال های قبل متفاوت بوده و باالترین میزان را به خود اختصاص 
می دهد. درواقع اگرچه این ویروس برای اکثر کسب و کارها مشکالتی را به همراه 
داشته است، با این حال در زمینه محتوای بصری، به مانند یک موقعیت طالیی بوده 
است. به همین خاطر برندهایی که از مدت ها قبل به بهترین شکل از بستر اینترنت 

استفاده کرده اند، کمترین مشکل را از زمان شروع پاندمی داشتند. 
5- 87 درصد از بازاریاب ها از ویدئو به عنوان یکی از استراتژی های 

اصلی استفاده می کنند 
نکته ای که در رابطه با این آمار باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که در 
برخی از کشورها آمار دقیقی وجود ندارد و به همین خاطر احتماال میزان آن کمی 
بیش��تر است. درواقع ویدئو نه تنها محبوب ترین نوع محتوا محسوب می شود، بلکه 
استفاده آن توسط بازاریاب ها نیز به مراتب باالتر از سایر گزینه ها است. این امر در 
حالی است که تولید محتوای ویدئویی، به مراتب سخت تر از بالگینگ، اینفوگرافی، 
مصاحبه و پادکس��ت است. با این حال تکنولوژی به حدی پیشرفت کرده است که 
با یک دوره آموزشی و با امکانات حداقلی نیز می توان اقدامات جذابی را انجام داد. 
با این حال به صورت کلی امروزه تولید محتوای ویدئویی، یک فرصت شغلی با بازار 
کار تضمین ش��ده نیز محسوب می ش��ود. در این رابطه میزان استفاده از ویدئو در 
شبکه های اجتماعی توس��ط بازاریاب ها، 63 درصد است که بیانگر وجود پتانسیل 
برای رشد است. درواقع به غیر از یوتیوب به عنوان بزرگترین بستر اشتراک گذاری 
ویدئو، سایر شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، چندان به این بخش مهم توجه 
نکرده ان��د و در نقطه مقابل تی��ک تاک با تمرکز بر روی یک ن��وع جذاب از ویدئو 
)کلیپ های 30 ثانیه ای( موفق ش��ده است تا به عنوان یک شبکه نوظهور، بسیاری 
از آماره��ا را جا به جا کند. ای��ن موضوع خود دلیل دیگری برای اهمیت فوق العاده 
باالی ویدئو اس��ت. درواقع در بازار حال حاضر، تمرکز بر روی شیوه های کم نتیجه 
دیگر عاقالنه نخواهد بود و الزم اس��ت تا نس��بت ب��ه اولویت های خود، تجدیدنظر 

داشته باشید. 

6- 70 درصد کاربران اینترنت از یوتیوب برای حل مشکالت خود استفاده 
می کنند

اطالق این جمله که یوتیوب به یک دانشگاه مجازی تبدیل شده است، ابدا اغراق 
محسوب نمی شود. درواقع در این بستر اگرچه انواع ویدئوها وجود دارد، با این حال 
شاهد آموزش های مختلف در حوزه های گوناگون هستیم و امکان فعالیت همگانی 

در کنار کس��ب درآمد )شریک شدن 
در سود تبلیغات( باعث شده است تا 
شاهد فعالیت های بسیار خوب، کارآمد 
و حرفه ای باشیم. درواقع کسب درآمد 
از این بستر به قدری مناسب و جذاب 
است که شاهد پدیده ای به نام والگر 
هستم. نکته جالب این است که آمارها 
حاکی از آن اس��ت که از این بس��تر 
حتی افرادی هس��تند که درآمدهای 
ب��االی 100 میلیون دالر دارند که در 
کمتر حوزه کاری می توان به این رقم 
دس��ت پیدا کرد. در این راس��تا بنا بر 
آمارهای جهانی بی��ش از 70 درصد 
کاربران اینترنت از یوتیوب برای رفع 
مشکالت خود در حوزه های مختلف 
اس��تفاده می کنند. ب��ه همین خاطر 
نباید تصور کنید که تنها محتواهای 
سرگرم کننده، شانس موفقیت دارند. 
درواقع توجه به نیاز، به مراتب مهمتر 
از سرگرم کردن محس��وب می شود. 
درواقع ترند اصلی کسب و کارها این 

است که مشکالت مشتریان و جامعه هدف خود را شناسایی کرد و به خوبی آنها را 
مورد ارزیابی قرار دهند. 

7-رشد ویدئوهای بلند در سال 2020 بیش از 140 درصد بوده است
تجربه موفق تیک تاک باعث به وجود آمدن تصوری غلط شده است که ویدئوهای 
کوتاه، باالترین شانس رشد را دارند. با این حال این موضوع تنها در زمینه موضوعات 
س��رگرم کننده صادق خواهد بود. درواقع با توجه به این امر که در مش��اهده ویدئو 
افراد کمترین فش��ار را متحمل می شوند، طبیعی است که موارد طوالنی ابدا باعث 
نارضایتی نباشد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که مخاطب به 
دنبال رفع نیاز خود بوده و بدون ش��ک در محتواهای کوتاه نمی توان به خوبی یک 
موضوع را مورد بررس��ی قرار داد. در این زمینه ارائه هرگونه زمان مشخصی، کامال 
اشتباه بوده و این موضوع به نیاز موجود بستگی دارد. برای مثال ممکن است موضوع 
یک ویدئو به 45 دقیقه زمان نیاز داش��ته باش��د. این امر در حالی است که ویدئوی 

دیگ��ر تنها 10 دقیقه زمان بخواهد. در این زمینه ارائه هرگونه آماری باعث خواهد 
شد تا شاهد  اقدامات غیرحرفه ای نظیر طوالنی کردن ویدئو باشیم. به صورت کلی 
ویدئوهای طوالنی در س��ال گذش��ته باالترین میزان رشد را داشته و این امر بیانگر 
جذابیت آن برای مخاطبین است. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که ویدئوی طوالنی بیش از 10 دقیقه و کمتر از یک س��اعت است. درواقع توصیه 
می شود که در رابطه با زمان های بیش 
از یک ساعت، استراتژی چندقسمتی 
کردن موض��وع را اجرا نمایید. درواقع 
اگرچ��ه محتواهای طوالنی رش��دی 
140 درص��دی تنها در یک س��ال را 
داشته اس��ت، با این حال نباید تصور 
کنی��د که به ه��ر میزانی ک��ه زمانی 
طوالنی تر را اشغال نمایید، نتیجه ای 

بهتر را هم به دست خواهید آورد.
8- 64درصد از مشتریان بعد 

از مشاهده ویدئو اقدام به خرید 
می کنند 

اگ��ر در س��ایت و ی��ا ش��بکه های 
اجتماع��ی خود ویدئ��و از محصوالت 
ندارید، متاس��فانه باید با آمار فروش 
پایین کن��ار بیایید. درواقع 64 درصد 
از مش��تریان حتم��ا قب��ل از خری��د 
خود ویدئوهای محصول را مش��اهده 
می کنن��د. درواقع تاثی��ر این موضوع 
بی��ش از صدها عکس اس��ت. در این 
رابطه فرام��وش نکنید که تنها تولید 
محتوای ویدوئی مطرح نبوده و کیفیت کار نیز بسیار مهم است. با توجه به این امر 
که در حال حاضر مشتری با گزینه های متعددی مواجه است، فعالیت ضعیف درست 

به مانند ضدتبلیغ خواهد بود. 
9-اینستاگرام محبوب ترین پلتفرم برای بازاریاب ها است

اگرچه تصور عمومی این اس��ت ک��ه فیس بوک و یوتیوب ک��ه پرمخاطب ترین 
شبکه های اجتماعی جهان هستند، بستر اصلی فعالیت بازاریاب ها محسوب شوند. 
با این حال واقعیت این اس��ت که این آمار در اختیار اینستاگرام است. درواقع اکثر 
برندها و افراد مشهور جهان، در این شبکه حضور داشته و اخیرا امکانات متنوع برای 
صفحات تجاری، باعث شده است تا انتخاب اول اکثر بازاریاب ها، این شبکه باشد. در 
این رابطه قابلیت استوری، مهمترین ابزار فعالیت تجاری انتخاب شده است. در این 
زمینه به صورت کلی 80 درصد از بازاریاب ها از شبکه های اجتماعی به عنوان یکی 

از استراتژی های اصلی خود استفاده می کنند. 

10-فیس بوک دومین بستر محبوب اشتراک گذاری ویدئو است
در راس��تای رقابت هرچه بهتر با یوتیوب، این شبکه امکانات و اقدامات متنوعی 
را در هفت سال اخیر انجام داده است تا بتواند به عنوان یک پایگاه اشتراک گذاری 
قدرتمند ویدئو، مطرح ش��ود. همین امر باعث شده است تا فاصله آن با یوتیوب در 
ح��ال حاضر، به کمترین میزان خود برس��د. در رده های بعدی این آمار نتفلیکس، 

اینستاگرام و آمازون قرار دارند. 
11-تیک تاک مورد توجه جدی بازاریاب ها قرار گرفته است

در مقایسه با سال 2019، میزان استفاده از تیک تاک توسط بازاریاب ها بیش از دو 
برابر شده است. درواقع محبوبیت جهانی و بسیار سریع این شبکه، باعث شده است 
تا توجه به آن امری ضروری باشد. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باش��ید این است که ماهیت سرگرم کننده اکثر ویدئوهای این شبکه در کنار کوتاه 
بودن آنها باعث شده است تا شانس دیده شدن تبلیغات بسیار باال باشد. به همین 
خاطر اگر خواهان رشد کسب و کار خود هستید، نباید از تیک تاکرها غافل شوید. 

12-تاثیر تولید محتوای ویدوئی حتی از تبلیغات گوگل نیز بیشتر است
درواقع امروزه در جهانی زندگی می کنیم که دیگر تبلیغات جذابیت گذش��ته را 
ندارد و جای خود را به تولید محتوا داده است. درواقع کمتر کسی را می توان پیدا 
کرد که تمایلی به مش��اهده یک تبلیغ داشته باش��د و در اکثر شبکه ها، این اقدام 
کامال تحمیلی است که با نارضایتی گسترده کاربران همراه است. همین امر باعث 
ش��ده است تا مخاطبان به دنبال راهکارهایی باشند که باعث شود تا در شبکه های 
مختلف نظیر یوتیوب، ویدئوها را بدون تبلیغ مشاهده کنند. این موضوع مورد توجه 
بازاریاب ها نیز قرار گرفته و براس��اس جدیدترین نظرسنجی ها، بیش از 70 درصد 
کاربران بر این باور هس��تند که تولید محت��وای ویدئویی تاثیری به مراتب باالتر از 
تبلیغ حتی در بستر بسیار محبوبی نظیر گوگل به عنوان محبوب ترین مرورگر دنیا 
دارد. بیش از 80 درصد بازاریاب ها نیز بر این باور هستند که تاثیر ویدئو برای تبلیغ 

مخاطب به مشتری، به مراتب بیشتر از عکس است. 
13-محبوبیت الیو 3 برابر بیشتر از سایر ویدئوهاست

درواقع تمرکز اصلی مخاطبان حتی به ویدئوهای کوتاه نیز نبوده و در این زمینه 
پخش زنده، محبوب ترین محسوب می شود. علت این امر نیز به این خاطر است که 
در پخش زنده، افراد می توانند به کمترین فاصله رس��یده و خود را در محل، حس 
نمایند. همچنین در پخش زنده دیگر امکان تغییر و ویرایش وجود ندارد و این امر 
به واقعی بودن همه چیز و جلب سریع تر اعتمادها کمک می کند. همین امر نیز باعث 
شده است تا اکثر شبکه های اجتماعی، بستری برای پخش زنده )الیو( داشته باشند. 
در زمینه بازاریابی نیز ش��ما باید به دنبال راهکارهای مختلف، در رابطه با استفاده 

حداکثری از این بستر محبوب باشید. 
در آخر نکته ای که باید به آن توجه نمایید این است که قرار داشتن یک مورد در 
رتبه اول، به معنای کنار گذاشتن سایر گزینه ها نبوده و تنها به درک بهتر اولویت ها 

کمک می کند. 
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس از دستیابی به موفقیت های چشم گیر صادرات فراورده های 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس در دوران تحریم های ظالمانه خبر داد و 
افزود: فرصت جذب مشتریان جدید در شرایطی که تحریم های ظالمانه 
علیه کشور عزیزمان، ایران شدیدتر از گذشته اعمال شده است، فراهم 
شده است. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، »محمدعلی دادور« ضمن تبریک به مناســبت فرارسیدن 
روز ملــی صادرات و عرض خدا قوت به تمام جهادگرانی که با تالش در 
جبهه ی اقتصادی به دنبال ارزآوری برای کشور و بهبود شرایط اقتصادی 
و رفاهی مردم هستند، گفت: شرکت نفت ستاره خلیج فارس به عنوان 
اصلی ترین تأمین کننده سبد سوخت کشور نقش اساسی در توازن انرژی 
منطقه ایفا می کند و توجه به تأمین نیازهای داخلی و صادرات فراورده 
ها را مدنظر قرار داده است. وی تحریم های ناعادالنه اقتصادی علیه ایران 
به ویژه در زمینه صادرات مواد نفتی را در نوســانات شدید قیمت نفت 
و میــزان تقاضا و فروش فراورده مؤثر خوانــد و تأکید کرد: با این حال 
توانســته ایم با تیکه بر نیروهای متخصص و جوان ایرانی گام مهمی را 
در جهت گسترش نفوذ در بازارهای جهانی و توسعه صادرات فراورده ها 

برداریم.
ایجاد فرصت های بیشتر فروش در شرق آسیا

وی افــزود: از جمله این موارد می توان از مذاکره و تقویت کانال های 
بازاریابی جهت ورود به بازارهای شرق آسیا )کشورهای سنگاپور، چین، 
ژاپن و کره جنوبی( و در نهایت فرصت جذب مشتریان جدید در شرایطی 
که تحریم های ظالمانه علیه کشــور عزیزمان، ایران شدیدتر از گذشته 

اعمال شده است، نام برد.
دادور ادامه داد: بدین ترتیب با تالش گســترده و شبانه روزی جوانان 
متخصص ایرانی در بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان، خریداران 
با وجود محدودیت و ریسک های بسیاری که تهدیدکننده آن هاست، وارد 
این بازار شده اند و این اقدام تأثیر به سزایی در تسهیل روند ارزآوری به 

کشور و به دنبال آن دســتیابی به اهداف ارزشمند شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، داشته است.

پیش بینی نرخ فراورده های نفتی و درک چشم انداز
مدیرعامل شرکت نفت ســتاره خلیج فارس با بیان اینکه پیش بینی 
نرخ فراورده های نفتی و درک چشــم انداز روند این محصوالت، یکی از 
BACK CALU� حیاتی ترین اقدامات برای ماندگاری و تداوم سیستم

CULATE است، اظهار کرد: به منظور برآورد این روند، از الگوریتم های 
 Neural Network پیش بینی قیمت های جهانی از جمله الگوریتم
با در نظر گرفتن پیشینه چندین ساله از قیمت های فراورده های نفتی، 
عملکرد برنامه ریزی قیمت نفت را به صورت چشم گیری بهبود بخشیده 
و تصمیم گیــری فروش را با خطای کم تر و دقت بیش تری فراهم کرده 

استفاده شده است.
دادور با اشاره به اینکه با توجه به بهبود سطح کارایي در این الگوریتم، 
با استفاده از یادگیري هدایت شده، یک مدل شبکه عصبي براي »پیش 
بیني ماهانه قیمت فراورده های نفتی«، توســعه داده شده است، عنوان 
کرد: در فرآیند توســعه این مدل، تأثیر انواع متغیرهاي فني و بنیادي، 
تعــداد نرون هاي الیه ورودي، تعداد الیه هــا و نرون هاي پنهان، توابع 
تبدیل الیه ها، پیش پردازش مناســب داده ها، تقسیمات مختلف داده ها 

بــراي انتخاب مجموعه های آموزش و آزمایش، بهبود یافته و شــرایط 
مناسبی برای پیش بینی روند قیمت فراورده فراهم شده است.

سنجش میزان رضایت مشتریان
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با تأکید بر اینکه یافته های 
اخیر علم مدیریت بیانگر اهمیت روزافزون تمرکز بر مشــتري و کسب 
رضایت وي به عنوان یکي از عوامل مهم موفقیت در فعالیت های اقتصادي 
است، تصریح کرد: ارزیابی میزان رضایت مشتریان یکی از اقدامات بسیار 
مهم سازمان است که طی آن سازمان بایستی اطالعات مرتبط با درک 
مشتریان از سیســتم را پایش کرده و تعیین کند تا چه میزان قادر به 
برآورد نیازهای مشتریان بوده است چرا که اگر وضعیت شرکت در این 
زمینه حالت نامطلوبی باشد، می تواند شرکت را با بحران فروش و صادرات 
مواجه ســازد. وی ادامه داد: در رابطه با این امر مهم مدیریت بازاریابی و 
فروش شرکت نفت ستاره خلیج فارس با تنظیم پرسشنامه ای از خریداران 
به کســب اطالع از درصد میزان رضایت مشتریان در خصوص فرآیند 
اجرایی فروش و پروســه تحویل فراورده و در برگیرنده ســوابق خرید، 
نیازهای کنونی و آتی مشــتری و میزان رضایت مشــتریان آنان از این 

سازمان پرداخت که رضایت 90 درصدی خریداران را نشان داد.
معامله موفق فراورده های پاالیشگاه در بورس انرژی ایران

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به اینکه به دست 
آوردن سهم چشــمگیری از معامالت بورس انرژی ایران یکی از اهداف 
مهم این سازمان است، عنوان کرد: پس از تعیین مناسب ترین قیمت و 
شرایط برای عرضه فراورده ها و اخذ بهترین تصمیم در شرایط حساس 
این بازار عظیم و پر رقابت با در نظر گرفتن منافع خریدار و فروشنده تا 

حدودی به این مهم دست یافته ایم.
وی بیان کرد: بدین ترتیب شرکت نفت ستاره خلیج فارس در تابستان 
امســال مجموعاً تعداد 28 عرضه از 3 محصول ویژه تولیدی پاالیشگاه 
)نفتای ســبک، نفتای میانی، حالل 402( را در دو رینگ داخلی و بین 

الملل منتشر و عرضه کرد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: شهر قم دارای هفت 
ورودی اســت اما عمده این ورودی ها خارج از محدوده شــهری بوده و 

شهرداری نمی تواند اقدام جدی برای ساماندهی آن ها داشته باشد.
به گزارش شهرنیوز، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد با اشاره به اهمیت 
ساماندهی ورودی های شهر قم اظهار داشت: شهر قم دارای هفت ورودی 
است اما این ورودی ها خارج از محدوده شهری بوده و شهرداری نمی تواند 
اقدام جدی برای ساماندهی این ورودی ها داشته باشد. وی با بیان اینکه 
باید تعیین تکلیف این موضوع شده تا بتوان ساماندهی ورودی های شهر 

را انجام داد، ابراز کرد: تعیین تکلیف این موضوع یک ضرورت است.

شهردار قم همچنین خواستار جابجایی محل عوارضی ورودی قم از 
اتوبان تهران شــد و گفت: در این مســیر پارک والیت که در مجاورت 
نمایشگاه بین المللی قم واقع شده ظرفیت بزرگی برای این شهر به شمار 
می رود که می توان از آن برای ایجاد فضای مناسب تفریحی شهروندان، 

گردشگران و مسافران بهره برد.
وی خاطرنشــان کرد: در بوســتان والیت ۱8 هکتار پارک ســازی 
انجام شــده و اطراف آن نیز 30 هکتار درختکاری و هرس کاری شــده 
است، اما با توجه به اینکه خارج از محدوده شهری بوده نتوانسته ایم، اقدام 

جدی در آن به ویژه در ایجاد مسیر دسترسی داشته باشیم.

اهواز- شبنم قجاوند: مشکالت و موانع طرح بیمه تکمیلی و درمان 
نیروهای قراردادی و پیمانکاری مورد بررسی قرار گرفت.

عبداهلل مســرتی مدیر منابع انسانی این شــرکت گفت: به منظور 
برطرف نمودن مشــکالت و موانع پیــش روی بیمه تکمیلی و درمان 
نیروهای گاز خوزســتان جلسه ای با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت 
مدیره و هیئت رئیسه گاز خوزستان، خدمات پیمانهای ستاد ملی گاز 

ایران، مدیر توســعه بازار بیمه البرز و رئیس شرکت بیمه البرز شعبه 
اهواز برگزار شد.

مدیر منابع انسانی به بخشی از موارد مطرح شده در این جلسه اشاره 
نمود: مقرر شد شــرکت بیمه البرز تمامی شماره تلفن بیمه گذاران را 
در سامانه جهت اطالع رســانی میزان پرداختی ثبت نماید. در صورت 
لزوم مراجعه به شهرهای استان و بررسی مشکالت بیمه تکمیلی، رئیس 
شرکت بیمه البرز شــعبه اهواز همزمان در آن شهر حضور یابند. بیمه 
البرز نســبت به حضور نماینده ثابت و تمام وقت در تمام ایام هفته در 
این شرکت اقدام نماید. پرداخت هزینه این نسخ درمانی بعد از تحویل 
به نماینده بیمه البرز پس از ۱0 روز به بیمه گذار پرداخت گردد. شرکت 

بیمه البرز شــعبه اهواز اطالعات مراکز درمانی طرف قرارداد را به طور 
مرتب به روز رســانی و به شرکت گاز خوزستان جهت اطالع رسانی به 

ذینفعان ابالغ نماید.
 مســرتی در پایان با اشاره به این نکته که همکاران در شهرستان ها 
جهت ارســال مدارک خود مجبور به سفر به مرکز استان هستن افزود: 
مقرر شــد شرکت گاز استان خوزستان لیســت شهرهای زون و تحت 
پوشش را در اختیار شرکت بیمه البرز قرار دهد و همچنین شرکت بیمه 
با تعیین برخی از شهرستان های استان به عنوان مرکز و حضور نماینده 
آن شــرکت در زمان های تعیین شده جهت تسهیل در دریافت نسخه 

درمانی کارکنان اقدام نماید.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گیالن گفت: کلیه ادارات و نهادهای اســتان باید با سازمان 
انتقال خون به عنوان مجموعه خدماتی موثر در حوزه سالمت همکاری 

کنند.
بــه گزارش روابط عمومی تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیالن، عباس 
علیزاده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن در نشستی صمیمی 

با بابک پاکدل مدیرکل انتقال خون گیالن دیدار و گفتگو کرد.
علیزاده در این دیدار که در اداره کل انتقال خون گیالن برگزار شد 
از تالش هــای کارکنان این اداره به عنوان مجموعه خدماتی موثر در 

حوزه سالمت استان تقدیر کرد.
وی با اشــاره به نیازمندی خون استان گیالن برای بیماران خونی 
تصریح کرد: اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان به همراه ادارات 
هم جوار خود حداقل سالی یکبار و یا در مناسب های مختلف در امر 

خداپسندانه اهدای خون سالم مشارکت دارد.
 علیــزاده همچنین در خصوص اختالفات جامعه کار و تولید گفت: 
پــس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی کلیه تصمیمات هیات های 
حل اختالف بر اســاس قانون کار و بــا در نظر گرفتن حقوق متقابل 

کارگران و کارفرمایان است.
وی یادآور شــد: اگر پیش از تنظیم قــرارداد کارفرمایان و کارگران 
از افراد مشــرف به قانون کار مشاوره بگیرند قردادهای کار منطبق بر 
قانون نوشته می شــود و بخش زیادی از اختالفات جامعه کار استان 

کاهش می یابد.
مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیــالن با بیان این مطلب از 
آمادگــی اداره کل و کارکنان میز خدمت مدیریــت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی شهرســتان رشت جهت راهنمایی کارگران و کارفرمایان در 

انقعاد قرارداد منطبق با قانون کار خبر داد.
الزم به ذکر است پس این نشست چند تن از همکاران اداره کل در 

امر خیر و خداپسندانه ی اهدای خون سالم شرکت کردند.

افزایشچشمگیرصادراتفراوردههایپاالیشگاهستارهخلیجفارسدردورانتحریمها

شهردار قم:

 ورودی های شهر برای ساماندهی تعیین تکلیف شوند

با حضور رئیس خدمات پیمانهای ستاد شرکت ملی گاز ایران رقم خورد:

تسهیل روند اجرای بیمه درمان تکمیلی در راستای مطالبه 
نیروهای قراردادی و ارکان ثالث گاز خوزستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن :

مشارکت در اهدای خون با توجه به نیازمندی استان وظیفه همگانی است

انتشار دو عکس تاریخی آبفای استان اصفهان پس از 55 سال 
اصفهان- قاسم اسد: پس از گذشت بیش از نیم قرن، دو عکس تاریخی از مراسم نصب نخستین انشعاب آب در شهر اصفهان منتشر 
شد. این عکس ها که در گنجینه و مرکز اسناد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نگهداری می شود مربوط به نصب انشعاب آب منزل 
مسکونی متعلق به ایرج وکیل زاده و شرکاء واقع در خیابان سیدعلیخان شهر اصفهان در ساعت ۱0 صبح روز چهارشنبه چهارم آبان سال 

۱345 با حضور شخصیت های سیاسی، نظامی و اجتماعی است. 
در یکی از این عکس ها، »مهندس ابراهیم پارسا« استاندار اصفهان با لباس موسوم به »سالم« که آن زمان در مراسم رسمی استفاده می 
شده است در وسط تصویر قرار دارد و در سمت چپ وی »سرتیپ رستگار نامدار« فرمانده مرکز توپخانه وموشک ها و ارشد نظامی استان، 

»ناصر زنجانی« خبرنگار روزنامه کیهان و »مهندس نجفی« مدیرکل صنایع و معادن قرار دارند.
 در سمت راست وی نیز »مهندس امیر سعید موسوی حجازی« نخستین مدیر عامل سازمان آب و فاضالب اصفهان، »مهندس چوبینه« 
مدیرکل امور آب وزارت آب و برق، »مهندس تقی گرجی« مدیرکل دفتر فنی استان، »سیف زاده« از فعاالن اجتماعی شهر اصفهان، »اکبر 
میر شمس« نخستین مدیر روابط عمومی سازمان آب و فاضالب و »احمد نعیمی«  نخستین کارمند سازمان آب و فاضالب و یکی دو نفر 
دیگر دیده می شوند. بر اساس اسناد موجود در بایگانی الکترونیک شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، نقشه برداری این محل را شرکت 

پیرامید انجام داده و کل هزینه انشعاب منزل یاد شده بالغ بر 45 هزار و 50 ریال بوده است.
حضور افرادی چون استاندار، مقامات سیاسی و نظامی، فعاالن اجتماعی و روزنامه نگاران در مراسم بهره برداری طرح های انتقال و توزیع 
آب در شهر اصفهان نشان از اهمیت این رویداد در میانه دهه ۱340 شمسی برای مردم و مسئوالن دارد زیرا اجرای تاسیسات زیر بنایی 

نقش مهمی در عمران و آبادی هر شهری ایفا می کند.

ثبت بیش از 18 میلیون تردد وسایل نقلیه در محور های مواصالتی ایالم 
ایالم- منصوری: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم از ثبت بیش از ۱8 میلیون تردد وسایل نقلیه در 6 ماهه نخست 

امسال در محورهای مواصالتی استان خبر داد.
نوراهلل دلخواه با بیان این مطلب اظهار داشت: در نیمه نخست امسال بیش از ۱8 میلیون و 906 تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین در 
محورهای مواصالتی استان ایالم به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4درصد افزایش داشته است. وی گفت: از این میزان 
تردد بیش از یک میلیون و 58۱ هزار وسایل نقلیه ورود به استان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2۱ درصد افزایش داشته است. 
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم با اشاره به محورهای مواصالتی که بیشترین و کمترین تردد در آنها به ثبت رسیده، خاطر 
نشان کرد: محور ایالم – سرابله با بیش از 89۱ هزار و محور ایوان – ایالم با بیش از 938 هزار تردد، دارای بیشترین میزان تردد وسایل 
نقلیه در این بازه زمانی بوده اند. وی افزود: بر اساس نتایج استخراج شده از سامانه های ترددشمار سهم وسایل نقلیه سنگین از کل تردد در 
محورهای مواصالتی استان دو میلیون و ۱49هزار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱7 درصد افزایش را نشان می دهد دلخواه 

اضافه کرد: بیش از ۱07 دستگاه دوربین ثبت تخلف و تردد شمار در محورهای مواصالتی استان ایالم فعال می باشند.

کسب رتبه سومي روابط عمومی آبفا استان مرکزی در سومین جشنواره 
ارزیابي روابط عمومي صنعت آب و برق کشور 

اراک- فرناز امیدی: دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
در ســومین جشنواره ارزیابي روابط عمومي هاي صنعت آب و برق کشور، موفق به کسب یک مقام 
سومي شد. به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي، به دنبال برگزاري سومین 
جشنواره ارزیابي عملکرد سال ۱399روابط عمومي هاي صنعت آب و برق کشور، دفتر روابط عمومي 
و آموزش همگاني شرکت آبفاي استان مرکزي توانست رتبه سوم این جشنواره را دربخش« ارتباط با 
رادیو و تلویزیون اینترنتي »بدست آورد. منتخبان سومین جشنواره ارزیابي روابط عمومي هاي صنعت 
آب و برق در ۱4 محور فرهنگ سازي و آموزش همگاني ، ارتباط با رسانه ها ، ارتباط با پایگاه خبري 
وزارت نیرو )پاون( ، ارتباط با رادیو و تلویزیون اینترنتي ، پژوهش و افکار سنجي، انتشارات و مستند 
سازي ، تبلیغات )محیطي – رسانه اي( ، مدیریت و برنامه ریزي ، حضور در فضاي مجازي و جریان 
سازي خبري از طریق شبکه هاي اجتماعي ، جشنواره و نمایشگاه ، نوآوري و خالقیت، ارتباطات درون 
سازماني ، آموزش همکاران روابط عمومي و اصحاب رسانه ، تهیه برنامه چشم انداز، ماموریتها ، راهبردها، اهداف و برنامه ساالنه شرکت ، 

مورد ارزیابي قرار گرفتند.

هفتادمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین برگزار شد
ورامین- بت شکن: هفتادمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
ورامین با حضور حسین نوش آبادی نماینده مردم شهرستانهای ورامین پیشوا و 
قرچک ، حجت االسالم والمسلمین محسن محمودی امام جمعه موقت ، حسین 
کاغذ لو فرماندار و دیگر اعضای شورا در سالن اجتماعات ستاد نیروی انتظامی 

شهرستان  ورامین ۱ آبان ماه ۱400 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان ورامین؛ 
هفتادمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین با دستور کار برنامه 
ریزی و هماهنگی الزم جهت برگزاری برنامه ها و مراســمات به مناسبت هفته 
وحدت و گرامیداشــت روز ۱3  آبان در سالن اجتماعات ستاد نیروی انتظامی 
شهرستان  ورامین با  حضور حسین نوش آبادی نماینده مردم شهرستانهای ورامین پیشوا و قرچک ، حجت االسالم والمسلمین محسن 

محمودی امام جمعه موقت ، حسین کاغذ لو فرماندار و دیگر اعضای شورا یکم آبان ماه ۱400 برگزار شد.
در این جلســه حجت االسالم والمسلمین محسن محمودی امام جمعه موقت شهرستان ورامین ضمن عرض تبریک هفته وحدت و 
والدت امام صادق )ع( و همچنین تبریک هفته نیروی انتظامی بر موضوع وحدت همه اقوام و مذاهب تاکید نمود و  گفت: هفته وحدت 
از ایام مهم و تاثیر گزار در تاریخ انقالب اسالمی و منشاء آثار و برکات زیاد در جهان اسالم است.  حجت االسالم والمسلمین محمودی در 
ادامه افزود: در شرایطی که جهان اسالم با تهدیدها و تخریب های مستکبران و عوامل نفوذی آنها مواجه است ؛ همه وظیفه دارند با حفظ 
اتحاد مسلمین توطئه های دشمنان را خنثی سازند. رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین به روز ۱3 آبان )روز دانش آموز( هم 
اشاره کرد و افزود: این روز بسیار روز ارزشمندی است روزی است که باید انزجار خود را بیشتر از گذشته از استکبار جهانی داشته باشیم  

لذا برای این روز و روز نوجوان برنامه های خیلی خوب و تاثیر گذار در شهرستان انجام شود.

بازدید سرپرست شهرداری رشت از پروژه های عمرانی در یک روز تعطیل
رشت- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شــهرداری رشت صبح امروز 
یکشــنبه 2 آبان ماه ۱400 از پروژه های عمرانی شهرداری به منظور پیگیری 
و نظارت بر روند اجرایی آنها بازدید و نحوه اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه ها را 
مورد بررسی قرار داد. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت - علی بهارمســت در بازدید صبح امروز از پروژه های عمرانی 
شهرداری رشت، ضمن تبریک میالد فرخنده پیامبر عظیم الشأن اسالم حضرت 
محمد مصطفی )ص( و امام جعفر صادق )ع( با بیان اهمیت پروژه های عمرانی 
شهرداری، بر اهتمام معاونتها و مناطق پنجگانه در تکمیل و بهره برداری از پروژه 
ها در حوزه های مدیریتی خود تاکید کرد. سرپرست شهرداری رشت در بازدید 
از پروژه فاز تکمیلی پارک گیالنه با تاکید بر تسریع در اتمام این پروژه ابراز داشت: در کنار اقدامات الزم جهت تسریع در اجرا و تکمیل پروژه 
ها، رعایت شاخصه های کیفی مد نظر، بسیار حائز اهمیت است و این پروژه میبایست با تالش بی وقفه تا دو ماه آینده افتتاح و به بهره 
برداری برسد. بهارمست همچنین در بازدید از ساختمان جدید ناحیه دو منطقه یک شهرداری و روند ایجاد مرکز فرماندهی کنترل بحران 
در ایستگاه ۱4 آتش نشانی در بلوار دیلمان، نگاه کارشناسی همراه با دقت و سرعت در اجرای پروژه ها را موجب افزایش اعتماد شهروندان 
خواند و اذعان داشت: با توجه به اینکه این دو پروژه پیشرفت قابل توجهی داشته و در مراحل نهایی تکمیل قرار دارد، میبایست اقدامات 

الزم جهت تکمیل کارهای باقیمانده انجام و بهره برداری از آنها ظرف مدت یکماه آینده صورت پذیرد.

بررسی مشکالت مخابرات مرکز استان گلستان با حضورمدیر منطقه
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: در جلسه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان مشکالت مخابرات مرکز استان بررسی شد.در 
جلسه ای که با حضور دکتر غالمعلی شهمرادی برگزار شد مسائل و مشکالت اداره مخابرات شهرستان گرگان بررسی شد.دکتر غالمعلی 
شهمرادی که در جمع مدیر ، روسا و کارشناسان مخابرات گرگان سخن می گفت : الویت را در سرعت بخشیدن به رفع خرابی ها دانست و 
افزود : با توجه به روند رو به بهبودی که در اجرای فرآیند ها مشاهده می شود امیدواریم بتوانیم سرعت رفع خرابی ها را به حداقل برسانیم 
.وی با اشاره به بهینه سازی تجهیزات و نگهداری مناسب از آنها بعنوان عامل موثر در خدمات رسانی بهتر گفت : بازدهی و راندمان عملکرد 
با وجود تجهیزات سالم و به روز بیشتر شده و در نتیجه استفاده مطلوب و نگهداری بهینه از آنها باید مورد توجه قرار گیرد .مدیر مخابرات 
منطقه گلستان استفاده حداکثری از ظرفیت منابع انسانی را خواستار شد و گفت  : با توجه به برنامه توسعه مخابرات و  افزایش دایری  
، بیشتر از قبل نیاز است رویکرد ها تغییر کرده و با اجرای طرح های زود بازده و تشویقی نسبت به تحقق اهداف برنامه ریزی کرد .وی 
استفاده از توان کارگزاران را نیز موثر دانست و افزود : دایری تلفن ثابت و      adsl  ، کاهش الوصولی ها و تشویق روستاییان به استفاده 
از تلفن ثابت از جمله کارهایی است که کارگزاران باید در این موارد تالش خود را بیشتر کرده  و نتایج فعلی را به حد مطلوب تری برسانند 
.در پایان این جلسه راهکارهای پیشنهادی توسط کارشناسان بررسی و پس از تبادل نظر دستورات الزم از سوی مدیر مخابرات منطقه 

گلستان صادر و بر اجرای به موقع آنها تاکید شد .

ساری – دهقان : دکتر محمدصادق رضایی دبیر علمی این کنگره 
با بیان اینکه این کنگره سه روزه با هدف اعتالی علمی سالمت کودکان 
ایران به همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
و با همکاری مرکز تحقیقات عفونی اطفال و گروه اطفال دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران  برگزار شده است ، افزود: سالمت جسم و روان کودکان 

می تواند فردای هر کشوری را تضمین نماید.
به گزارش خبرنــگار مازندران به نقل روابــط عمومی، رئیس مرکز 
تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی مازندران و فوق تخصص 
بیماری های عفونی کودکان  با اشاره به اینکه در راستای ارتقاء سالمت 
کودکان توجه به خودمراقبتی، بهداشت روان، سیاست گذاری سالمت در 
دوران پاندمی کووید-۱9 و مروری بر تازه های طب اطفال، چالش های 
سالمت کودکان در دوران کووید-۱9 و چگونگی برخورد با این چالش 
ها و نیز توجه به مراقبت های الزم در هزار روز اول زندگی اهمیت دارد، 
اظهار کرد: هدف از برگزاری این کنگره آن اســت تا با همکاری اساتید 

و صاحب نظران حیطه های مرتبط، بحث وتبادل نظر و مرور تحقیقات 
انجام شده در این زمینه جهت ارتقا سالمت کودکان، صورت گیرد.

دکتر رضایــی برنامه های این کنگره را شــامل برگزاری پانل های 
آموزشــی، ارائه مقاالت به صورت ســخنرانی و پوستر حول محورهای 
خودمراقبتی، واکسیناســیون، تغذیه، مراقبت های بهداشــتی، رشد و 
تکامل و ســالمت روان اعالم کرد و با بیان اینکه تعداد مقاالت دریافتی 
کنگره تا تاریخ 3۱ مرداد ۱400 را بیش از 200 مقاله است ، گفت: پس 

از غربالگری مقاالت و داوری نهایی توسط چند تن از اساتید رشته های 
مرتبط، در نهایت 49 مقاله برای سخنرانی و 60 مقاله برای ارائه به صورت 
پوستر انتخاب شدند. وی افزود : روزانه سه پانل در سالن های جداگانه 
با حضور اساتید برجسته مرتبط از سراسر کشور برگزار شده و در ادامه 

سخنرانی مقاالت و سپس پوسترها ارائه خواهد شد.  
 دبیر علمی این کنگره ارتقاء ســالمت کــودکان در دوران پاندمی 
کووید-۱9، بیماری های آلرژیــک در کودکان در پاندمی کووید-۱9 ، 
سالمت روان، واکسیناسیون، رشــد و تکامل، مراقبت های نوزادان در 
دوران پاندمــی کووید-۱9 ، چالش های بیمــاران هموگلوبینوپاتی در 
پاندمی کووید-۱9 ، مدیریت بیماری های کلیه و روماتولوژی در پاندمی 
کووید-۱9 ، و چالش های تغذیه و ریزمغذی ها  در پاندمی کووید-۱9 
را از عناوین مختلف پانل های کنگره برشمرد و اظهار امیدواری کرد در 
این فرصت چند روزه با ارائه دانش و تجربیات علمی ارزشمند اساتید این 

حوزه شاهد برگزاری همایشی موفق باشیم.

به همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛

 دومین کنگره ملی دو ساالنه ارتقای سالمت کودکان 
در دوران پاندمی کووید 1۹ به صورت مجازی آغاز به کار نمود

شماره 1889
چهار شنبه
5 آبان 1400
چهارشنبه
5 آبان 1400

شماره 1887



چگونه سرمایه گذاری موفقی داشته باشیم؟

به قلم: جولیان ساندرس
کارشناس حوزه اقتصاد 

مترجم: امیر آل علی

در رابطه با س��رمایه گذاری اش��تباه بزرگ بسیاری از افراد این اس��ت که آن را تنها محدود به برندهای 
بزرگ و افراد ثروتمند تلقی می کنند. این امر در حالی اس��ت که ش��ما این اقدام را با هر س��طح بودجه ای 
می توانید انجام دهید. درواقع توصیه تمامی کارش��ناس ها این اس��ت که به جای تالش برای پس انداز، از 
پول های خود برای سرمایه گذاری استفاده کنید. این امر باعث خواهد شد تا با رشد سرمایه مواجه باشید. 
با این حال این امر نیز یک واقعیت اس��ت که تمام س��رمایه گذاری ها سودآور نخواهد بود. درواقع برخی از 
حوزه ها ممکن است علی رغم محبوبیت عمومی، با نتایج بدی خصوصا در درازمدت همراه باشد. به همین 
خاطر ش��ما باید دالیل درس��تی برای سرمایه گذاری خود داشته باش��ید. در این زمینه اگر از بینش الزم 
برخوردار نیس��تید، حتما از یک فرد حرفه ای در زمینه افتصاد کمک بگیرید. این افراد با بررس��ی وضعیت 
بازارهای مختلف، به شما پیشنهادهایی را می دهند تا بتوانید سودآوری خوبی را تجربه کنید. در این راستا 

شش اقدامی که برای یک سرمایه گذاری موفق باید انجام شود را بررسی خواهیم کرد. 
1-آرامش داشته باشید

یک بازار حتی در چند ثانیه هم تغییراتی را خواهد داش��ت. این مس��ئله نباید باعث شود تا شما آرامش 
خود را از دست بدهید. در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اجازه دهید 
تا بازار کار خود را انجام دهد و از نگران ش��دن خودداری کنید. برای مثال در بحران مالی س��ال 2008، 
اکثر افراد سهام های خود را در شرایطی به فروش رساندند که در پایین ترین سطح خود قرار داشت. با این 
حال افرادی که دید بهتری نسبت به بازار داشتند یا قبل از وقوع بحران سرمایه خود را خارج کردند و یا 
با کمی صبر، شاهد بهبود وضعیت بودند. در این زمینه تعیین زمان ورود به یک بازار و خروج از آن، نیاز به 
دانش تحلیلی دارد. به همین خاطر استفاده از توصیه های یک مشاور مالی، اقدامی کم ریسک خواهد بود. 

2-از منابع معتبر استفاده کنید 
امروزه در ش��بکه های اجتماعی مختلف، ش��اهد ظهور افرادی هس��تیم که به اف��راد توصیه های خرید 
می کنند. این امر در حالی اس��ت که مدرک آنها مش��خص نیس��ت و در صورت ضرر کردن، مسئولیتی در 
قبال شما نخواهند داشت. این موضوع باعث می شود تا شما با سرمایه خود، وارد یک بازی پرریسک شوید. 
این امر در حالی اس��ت که ش��ما می توانید با انتخاب کانال های معتبر، از سودآوری خود اطمینان داشته 
و در صورت بروز مش��کل، امکان پیگیری وجود داش��ته باش��د. از دیگر نکاتی که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که دانش خود را افزایش دهید. درواقع وارد شدن به حوزه ای که شما حتی مقدمات آن 
را نمی شناسید، کامال اشتباه خواهد بود. در نهایت فراموش نکنید که امروزه تعداد گزینه ها برای مشورت 

گرفتن بسیار متنوع شده است. این موضوع نباید باعث شود تا شما دچار تردیدهای مکرر شوید. 
3-اخبار را کنار بگذارید

پیگیری اخبار از جمله اش��تباهات رایج محس��وب می شود. دلیل این امر به این خاطر است که رسانه ها 
معموال اخبار را به س��لیقه خود تفس��یر می کنند. برای مثال از تیترهایی استفاده می کنند که توجهات را 
بیش��تر به س��مت خود جلب نماید. این امر در حالی است که واقعیت ممکن است کامال متفاوت باشد. به 
همی��ن خاطر اخبار اب��دا منابع قابل اعتمادی نخواهد بود و به جای آن باید بر روی داده ها تمرکز نمایید. 
در ای��ن زمینه انواع نرم افزارها وجود دارد که به ش��ما داده های مختل��ف در حوزه های گوناگون را خواهد 
داد. درواقع با مش��اهده نمودارها، ش��ما می توانید صحیح ترین اطالعات موردنیاز خود را به دست آورید. با 
این حال حتی در این مرحله نیز از مش��ورت گرفتن با یک فرد متخصص غافل نش��وید. درواقع قبل از هر 
اقدامی، مشورت گرفتن باعث خواهد شد تا ریسک کار به مراتب کاهش پیدا کند. در آخر پیگیری اخبار 

باعث خواهد شد تا دچار ترس مداوم شوید که بدون شک امکان تفکر درست را از شما خواهد گرفت. 
4-دید بلندمدت داشته باشید

از دیگ��ر م��واردی ک��ه باید به آن توجه نمایید این اس��ت که س��رمایه گذاری اقدامی اس��ت که با دید 
کوتاه م��دت، عم��ال نمی توانید باالترین نتایج را به دس��ت آورید. درواقع بس��یاری از اف��راد درگیر رویای 
ثروتمندشدن یک شبه هستند. همین امر باعث می شود تا به صورت مداوم، در بازارهای مختلف سرمایه 
خود را جا به جا نمایند. این امر در حالی است که اگر یک بازار درست را پیدا کرده اید، دیگر کنار گذاشتن 
آن اقدامی حرفه ای نخواهد بود. در این  زمینه ش��ما باید به دنبال افزایش مداوم س��رمایه های خود برای 
کس��ب باالتری از میزان س��هام باشید. با این اقدام پس از مدت چند سال، سرمایه ای را به دست خواهید 
آورد که فراتر از حد تصور اس��ت. درواقع مهارت اولیه یک س��رمایه گذار، دید بلندمدت است که برای این 

موضوع باید آرامش داشته باشید. 
در آخر فراموش نکنید که ش��ما در حین تمرکز بر روی یک بازار مناس��ب، می توانید با کسب اطالعات 
بیش��تر، حوزه های جدید را مورد توجه قرار دهید. برای مثال امروزه بازار ارزهای دیجیتال، بس��یار مورد 
توجه قرار گرفته و رش��د فوق العاده ای را ش��اهد هستیم. با این حال در این زمینه هم بدون رعایت اصول 
معرفی شده، قادر به سرمایه گذاری مناسب نخواهید بود. این نکته را فراموش نکنید که سود اسلی را در 
بازار ارزهای دیجیتال، افرادی بردند که 10 س��ال قبل، بر روی بیت کوین س��رمایه گذاری کرده و امروزه 
ثروت چند میلیاردی به دست آورده اند. این موضوع نیز خود به خوبی ضرورت دید بلندمدت را به اثبات 

می رساند. دید بلندمدت را می توان در اقدام بهترین هایی نظیر وارن بافت نیز مشاهده کرد. 
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موج استعفای کارمندان در طول سال 2021 برای بسیاری از 
کس��ب و کارها دردسرساز بوده است. این امر در راستای تالش 
کارمندان برای پیدا کردن موقعیت های شغلی بهتر و همچنین 
مقابله با فشار مالی ناش��ی از بحران کرونا صورت گرفته است. 
اکنون بس��یاری از برندها بیش از هر زمان دیگری به استخدام 
نی��روی کار تازه نیاز دارند. در این میان بخش بازاریابی نیز باید 

مدنظر قرار گیرد. 
اغلب برنده��ا برای موفقی��ت در بازار نی��از انکارناپذیری به 
اس��تخدام بازاریاب ه��ای حرفه ای دارند. نکت��ه مهم اینکه پیدا 
کردن بازاریاب های مناس��ب اغلب اوقات امری دش��وار اس��ت. 
امروزه کس��ب و کارها برای استخدام نیروی کار بیشتر مایل به 
برگزاری جلسات استخدامی هس��تند. با این حساب شما باید 
توانایی بسیار باالیی برای تشخیص افراد حرفه ای در مصاحبه ها 
داشته باشید، در غیر این صورت شاید در نهایت فردی نامناسب 

برای برندتان را وارد تیم بازاریابی کنید. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی س��واالتی است که شما به 
عنوان یک مدیر باید در جلس��ات اس��تخدامی از افراد داوطلب 
بپرس��ید. ای��ن امر به ش��ما برای تش��خیص س��طح مهارت و 
توانایی های افراد کمک شایانی خواهد کرد. به این ترتیب دیگر 
نیازی به نگرانی مداوم نسبت به استخدام افراد نامناسب نخواهد 
بود. اگر شما در این مسیر مشکلی دارید، باید برخی از اطالعات 
اساسی در راستای ارزیابی میزان مهارت بازاریاب ها را در خاطر 
داش��ته باشید. ما در این مقاله به تمام این نکات اشاره خواهیم 
کرد، اما پیش از آن باید نسبت به دسته بندی سواالت کاربردی 
در جلسات استخدامی برای بازاریاب ها توجه داشته باشید. این 

سواالت به طور کلی در سه دسته ذیل بررسی می شود:
• سواالت مربوط به دانش تکنیکال

• سواالت مربوط به دانش استراتژیک
• س��واالت مربوط به اطمینان از انطباق بازاریاب موردنظر با 

فرهنگ برند
هر کدام از سواالت باال باید به طور دقیقی مدنظر قرار گیرد، 
در غیر این صورت ش��ما توانایی تاثیرگذاری مناس��ب بر روی 
مخاط��ب هدف را نخواهید داش��ت. این امر ب��ه معنای ناتوانی 
ب��رای جلب نظر بازاریاب ها یا اس��تخدام افراد نامناس��ب برای 
برندتان خواهد بود. امروزه بسیاری از بازاریاب های حرفه ای برای 
اس��تخدام در یک شرکت اول از همه به نحوه برگزاری جلسات 
استخدامی توجه نشان می دهند. با این حساب اگر جلسات برند 
شما به طور نامناسبی برگزار شود، هیچ شانسی برای جلب نظر 
بهترین بازاریاب های دنیا نخواهید داش��ت. در ادامه به برخی از 
سواالت اساس��ی در زمینه استخدام بازاریاب در کسب و کارها 

خواهیم پرداخت.
سواالت تکنیکال

شما چه نوع بودجه هایی در حوزه بازاریابی را مدیریت 
کرده اید؟

طرح این پرس��ش ب��ه عنوان یکی از نکات اساس��ی اهمیت 
زیادی دارد. ام��روزه هر برندی با محدودیت در بودجه مالی رو 
به رو است. به همین خاطر آگاهی از میزان بودجه موردنظر هر 
بازاریاب در همان ابتدای کار امری ضروری خواهد بود. برخی از 
بازاریاب ها شانس همکاری با برندهای بسیار پولدار را داشته اند. 
این امر اگرچه نقطه قوتی در کارنامه آنها محسوب می شود، اما 
برای شما پر از دردسر خواهد بود. اگر کسب و کار شما بودجه 
محدودی داش��ته باش��د، باید از همان ابتدا نسبت به تعامل با 
بازاریاب ها و آگاهی بخشی به آنها در راستای این بودجه محدود 
اقدام نمایید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری 

بر روی بازاریاب ها نخواهید داشت. 
بسیاری از برندها در ابتدای مسیر استخدام بازاریاب به هیچ 
وجه از مس��ائل مالی حرف نمی زنند. ب��ه همین خاطر پس از 
اس��تخدام به طور ناگهانی با ناتوانی ب��رای ایجاد هماهنگی در 
میزان بودجه مورد انتظار کارمندان شان مواجه می شوند. چنین 
امری کس��ب و کار ش��ما را به طور قابل مالحظه ای به دردسر 

خواهد انداخت. 
بازاریاب ه��ای حرف��ه ای باید توانایی مدیری��ت بودجه در هر 
س��طحی را داشته باش��ند. با این حس��اب اگر یک بازاریاب در 
جلسه استخدامی نس��بت به ناتوانی برای مدیریت بودجه های 
پایی��ن اعتراض کرد، باید همان لحظه قید هم��کاری با وی را 
بزنید، در غیر این صورت به احتمال زیاد شانس��ی برای تعامل 

مناسب با وی نخواهید داشت. 
شما از چه پلتفرم هایی برای بازاریابی استفاده کرده اید؟

طرح این سوال به شما برای آگاهی از میزان مهارت بازاریاب ها 
در مدیریت ش��بکه های اجتماعی و پلتفرم های بازاریابی کمک 
خواهد کرد. امروزه بس��یاری از برندها س��واالتی در این باره را 
مطرح نمی کنند. دلیل این امر نیز پیشفرض بسیاری از مدیران 
نسبت به مهارت های باالی بازاریاب ها در این حوزه است. شاید 
این امر اعتماد باالی شما به بازاریاب ها را نشان دهد، اما در عین 
حال دردس��رهایی زیاد برای کس��ب و کارتان به همراه خواهد 
داش��ت. دلیل این امر نیز واضح اس��ت. اگ��ر بازاریاب موردنظر 
ش��ما توانایی کار با تمام پلتفرم های مدنظرتان را نداشته باشد، 

دردسرهای تان به طور تصاعدی افزایش پیدا می کند. 
ی��ک بازاریاب مناس��ب باید توانایی کار با تم��ام پلتفرم های 
بازاریابی و اجتماعی را داش��ته باش��د. بنابراین اگر هر پاس��خ 
و اظهارنظ��ری به غیر از اطمینان نس��بت به کار با پلتفرم های 
مختلف از بازاریاب تان دریافت کردید، باید س��راغ گزینه بعدی 

بروید. 
شما چگونه پروژه ها و کارها را مدیریت می کنید؟

مدیریت پروژه ها و کارهای در دست یکی از نکات مهم برای 
هر بازاریابی اس��ت. اگر بازاریاب مدنظر شما فردی منظم باشد، 
خیال تان بابت اتمام به موقع کارها و پروژه ها راحت خواهد بود. با 
این حال اگر توانایی بازاریاب ها برای تاثیرگذاری بر روی فرآیند 
اجرای کارها پایین باشد، شما باید به طور مداوم نگران وضعیت 

رسیدگی به کارها باشید. این امر اغلب اوقات برند شما را در برابر 
مش��تریان بدقول خواهد کرد. بنابراین توصیه ما در این بخش 

پرهیز از همکاری با بازاریاب های بی نظم است. 
امروزه پروژه های بازاریابی دیجیتال ارتباط بس��یار نزدیکی با 
دیگر بخش های فعالیت برندها دارد. بنابراین ش��ما باید به طور 
قابل مالحظه ای در تالش برای اس��تخدام بهترین بازاریاب های 
دنیا باش��ید. این امر فعالیت برندتان را به طور قابل مالحظه ای 
تنظیم کرده و دیگ��ر جایی برای نگرانی بابت ناتوانی در زمینه 

جلب نظر مشتریان باقی نخواهد گذاشت. 
کدام یک از پروژه های قبلی شما باعث افتخارتان است؟ 
ه��ر بازاریابی باید دس��ت کم مقدار اندک��ی تجربه در کارش 
داشته باشد. این امر برای اس��تخدام بهترین بازاریاب های دنیا 
امری ضروری خواهد بود. به همین خاطر ش��ما باید همیش��ه 
س��والی درباره پروژه های قبلی بازاریاب ها و مواردی که به آنها 
افتخار می کنند، داش��ته باش��ید. این امر امکان شناخت هرچه 

دقیق تر بازاریاب ها را فراهم خواهد کرد. 
امروزه بسیاری از بازاریاب ها در رزومه های شان ادعاهای بسیار 
زیادی را مطرح می کنند. اگر شما فقط براساس رزومه شان اقدام 
به استخدام نمایید، بدون شک دردسر زیادی را متحمل خواهید 
شد. درست به همین خاطر برگزاری جلسات استخدامی و مرور 
برخ��ی از تجربه های بازاریاب ها امری ض��روری خواهد بود. اگر 
بازاریاب مدنظر ش��ما در پاسخگویی به سوال این بخش بدون 
هیچ مش��کلی عمل کرد، به احتمال زیاد شما فرد موردنظرتان 

را پیدا کرده اید. 
تجربه موفق بازاریابی باید همیشه شامل تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان و بهبود وضعیت برند در بازار باش��د. بنابراین شما با 
در نظر داش��تن چنین امری به س��ادگی هرچه تمام تر فرصت 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را خواهید داشت. بازاریاب های 
دارای مه��ارت در این ح��وزه به طور معم��ول خیلی راحت تر 
نیازهای برند ش��ما را درک می کنند. با این حس��اب شما دیگر 
نیازی به برگزاری جلسات مشترک با چنین بازاریاب هایی برای 

تبیین اهداف برندتان نخواهید داشت. 
سواالت استراتژیک 

شما چطور با تغییرات مداوم صنعت بازاریابی هماهنگ 
می مانید؟

وقتی شما در تالش برای استخدام یک بازاریاب هستید، باید 
نسبت به توانایی وی برای هماهنگی با تغییرات و ترندهای تازه 
ای��ن حوزه اطمین��ان حاصل کنید. چنین امری به ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک ش��ایانی خواهد کرد. 
با این حس��اب اگ��ر برندتان به دنبال بازاریابی حرفه ای اس��ت، 
باید در بخش س��واالت اس��تراتژیک اول از همه به سراغ شیوه 
بازاریاب ها برای هماهنگی مداوم با تغییرات بروید، در غیر این 
صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

نخواهید داشت. 
بسیاری از برندها در عمل بازاریاب هایی با توانایی بسیار اندک 
ب��رای اس��تفاده از راهکارها و ترندهای ت��ازه این صنعت دارند. 
چنین امری حتی بودجه های چند میلیون دالری برندها را نیز 
هدر خواهد داد. بنابراین ش��ما در وهله نخس��ت باید نسبت به 
توانایی بازاریاب ها برای استفاده از راهکارهای تازه مطمئن شوید. 
فقط در این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف خواهید داشت. 
شما کار بر روی یک پلتفرم را ترجیح می دهید یا چند 

تا در کنار هم؟
انتخاب پلتفرم هایی برای بازاریابی یکی از بخش های اساسی 
در موفقیت برندها محسوب می شود. امروزه برخی از بازاریاب ها 
به طور اختصاصی بر روی یک پلتفرم فعالیت می کنند. این امر 
آنها را به بهترین ش��کل ممکن در زمینه استفاده از یک شبکه 
اجتماعی متخصص خواهد کرد. نکته مهم در این میان بررسی 
سطح نیاز برندتان در این رابطه است. امروزه بسیاری از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان نیاز به حضور در 
ش��بکه های اجتماعی متعدد دارند. با این حساب دیگر دوره و 

زمانه تمرکز بر روی یک پلتفرم به پایان رسیده است. 
اگر کسب و کار ش��ما در ابتدای مسیر قرار دارد، به احتمال 
زیاد انتخاب اصلی ش��ما برای بازاریابی شامل یک فرد ماهر در 
زمینه استفاده از تمام پلتفرم ها خواهد بود. بنابراین باید همیشه 
این نکته را در زمینه استخدام بازاریاب ها مد نظر قرار دهید، در 
غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان نخواهید داشت. چنین امری شما را به بهترین شکل 
ممکن در باالترین سطح رقابت با دیگر برندها نگه خواهد داشت. 

چطور جواب های پیچیده را برای مشتریان توضیح 
می دهید؟

گاهی اوقات بازاریاب ها با س��واالت به ظاهر ساده اما همراه با 

پاسخ های بی نهایت پیچیده از سوی مشتریان رو به رو می شوند. 
اگر بازاریاب مد نظر شما در این زمینه توانایی پاسخگویی درست 
به مشتریان را نداشته باشد، برندتان به طور قابل مالحظه ای با 
مش��کل رو به رو خواهد ش��د. این امر مش��کالت برندتان برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان را بیش از هر زمان دیگری افزایش 
خواهد داد. با این حساب شما باید همیشه برنامه ای جدی برای 
همکاری با بازاریاب های حرفه ای در زمینه تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان با پاسخ های ساده داشته باشید.
اگر بازاریاب مد نظر شما در جلسه استخدامی به خوبی از پس 
ساده سازی مفاهیم پیچیده حوزه کاری و بازاریابی برآمد، شما 
باید همان لحظه نس��بت به استخدام وی اقدام نمایید، در غیر 
این صورت بررسی وضعیت دیگر گزینه های در دسترس اقدام 

مفیدی خواهد بود. 
اغل��ب اوقات وقتی یک بازاریاب اطالع دقیقی درباره ش��یوه 
ساده س��ازی مفاهیم پیچیده ندارد، بیشتر در تالش برای تکرار 
سوال به شکلی دیگر در پاسخ اش است. این امر نشانه ای محکم 
از ناتوانی فرد موردنظر برای همکاری مناسب با برند شما خواهد 
ب��ود. بنابراین بهتری��ن اقدام در این می��ان تصمیم گیری برای 

همکاری با فردی دیگر است. 
به نظر شما شاخص کلیدی عملکرد باید در همه 

پلتفرم ها یکسان باشد؟
طراحی سواالتی برای اطمینان از مهارت باالی افراد در زمینه 
همکاری با برندها امر مهمی محس��وب می ش��ود. این نکته در 
حوزه بازاریابی نیز به خوبی به چش��م می خورد. س��والی که در 
اینجا مد نظر ما قرار دارد، مناس��ب بودن یک شاخص کلیدی 
عملکرد برای تمام ش��بکه های اجتماعی است. شاید این سوال 
بس��یار س��اده به نظر برس��د، اما نقش مهمی در ارزیابی میزان 

حرفه ای گری بازاریاب ها دارد. 
پاسخ کوتاه به سوال این بخش کامال منفی است. معیار کلیدی 
عملکرد در هر پلتفرمی باید متفاوت باشد. بنابراین اگر بازاریاب 
مد نظر شما در ارائه پاسخی برای این سوال تردید داشت، باید 
به بهترین شکل ممکن نسبت به همکاری با فردی دیگر اقدام 
نمایی��د، در غیر ای��ن صورت تمام فعالیت ه��ای بازاریابی تان با 
مشارکت چنین فردی در عرصه بازاریابی بی نتیجه باقی خواهد 

ماند. 
سواالت مربوط به انطباق با فرهنگ برند

سبک مدیریت اکانت شما چیست؟
بازاریاب ه��ای دیجیتال اغلب اوقات وظیفه مدیریت تیم های 
بازاریاب��ی و همچنین اکانت های رس��می برند در ش��بکه های 
اجتماعی را نیز دارند. ش��ما با طراحی سوال این بخش در واقع 
توانایی همکاری بازاریاب موردنظرتان با دیگران را محک خواهید 
زد. چنین امری به شما برای یک انتخاب درست کمک شایانی 
می کند. بنابراین هر پاس��خی به غیر از تایید اهمیت همکاری 
با دیگر بازاریاب های ش��رکت برای مدیریت اکانت ها نشانه عدم 

کیفیت الزم در بازاریاب موردنظر خواهد بود. 
امروزه بس��یاری از تیم های بازاریابی ب��رای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان چاره ای به غی��ر از بازاریابی با همفکری 
یکدیگ��ر ندارند. بنابراین اگر نش��انه ای مبنی بر تمایل یک 
بازاری��اب برای عملکرد فردی مش��اهده کردید، باید هرچه 
زودتر نس��بت به همکاری با گزینه های بعدی اقدام نمایید، 
در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای جلب نظر مشتریان 

در بازار نخواهید داشت. 
شما چطور مهارت های مختلف را یاد می گیرید؟

بازاریاب ه��ا در عصر کنونی باید به طور م��داوم مهارت های 
تازه ای را یاد بگیرن��د. این امر به معنای انگیزه بازاریاب ها برای 
یادگیری مهارت های تازه خواهد بود. به همین خاطر شما باید به 
بهترین شکل ممکن در تالش برای اطمینان از توانایی و انگیزه 
بازاریاب ها نسبت به یادگیری مهارت های تازه باشید، در غیر این 
صورت شما در عمل با بازاریابی که هیچ تمایلی برای یادگیری 

نکات تازه ندارد، تنها خواهید ماند. 
فرهن��گ یک برند در زمینه یادگی��ری تازه ترین مهارت ها و 
تکنیک ها در حوزه کسب و کار همیشه تاثیر مستقیمی بر روی 
کارمندان و همچنین مشتریان دارد. بنابراین شما باید همیشه با 
استخدام افرادی مناسب این فرهنگ را ادامه دهید، در غیر این 
صورت برندتان به تدریج از دامنه برندهای مورد عالقه مشتریان 

حذف خواهد شد. 
آیا شما تا به حال تجربه تعامل با مشتریان ناراضی را 

داشته اید؟
س��وال این بخش برای اطمین��ان از توانای��ی بازاریاب ها در 
راس��تای جلب اعتماد مش��تریان ناراضی اس��ت. بدون تردید 
بازاریابی همیش��ه فرآیند ایده آل و خالی از دردس��ر نیست. به 
همین خاطر شما باید همیشه مهارت الزم برای تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان را داشته باشید. بازاریاب های مد نظر برند شما 
برای همکاری با دس��ت کم یک بار تجربه تعامل با مش��تریان 
ناراضی را داشته باشند. البته نکته مهمتر در این میان موفقیت 
آنها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان است. چنین امری شما 
را نس��بت به امکان همکاری س��ازنده با چنی��ن بازاریاب هایی 
مطمئن خواهد ساخت. پس همیشه به دنبال راهکاری مناسب 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان با استخدام بازاریاب های 

باتجربه در زمینه مدیریت نارضایتی آنها باشید. 
چرا شما مایل به همکاری با ما هستید؟

ش��ما باید دلیل اصلی تمایل یک بازاری��اب برای همکاری با 
برندتان را مورد توجه قرار دهید. بدون تردید این سوال از تمام 
اعضای شرکت در وهله نخست پرسیده خواهد شد. پاسخی که 
اغل��ب مدیران در این بخش به دنبالش هس��تند، امری فراتر از 
حقوق مناس��ب است. بنابراین اگر شما نکته ای مثبت در پاسخ 
بازاریاب تان به این سوال پیدا کردید، دیگر نباید حتی یک لحظه 
در استخدامش درنگ کنید. دلیل این امر نیز احتمال همکاری 

بلندمدت چنین بازاریابی با برند شما خواهد بود. 
بی ش��ک مواجهه ب��ا بازاریاب هایی که به ط��ور مداوم از یک 
ش��رکت به ش��رکتی دیگر می روند، برای هر مدیری دلهره آور 
خواهد بود. درس��ت به همین خاطر س��وال مورد بحث در این 
بخش برای تاثیرگذاری مناسب بر روی وضعیت برندتان راهگشا 

خواهد بود. 
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سواالتی که مدیران باید به هنگام استخدام بازاریاب جدید بپرسند


