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مصائب بازگشت 
تهاتر نفتی

فرصت امروز: حوالی مهرماه بود که وزیر نفت از فروش تهاتری نفت س��خن گفت و البته پیش��تر در روز رأی 
اعتم��اد مجل��س به او نیز جواد اوجی از سیاس��ت تهاتر نفت با کاال به عنوان یک��ی از برنامه های مهم خود پرده 
برداشته بود. در چند روز گذشته و با خبرهایی که از تهاتر نفت با برنج پاکستانی و چای هندی و برخی دیگر از 
کاالهای اساسی شنیده می شود، به نظر می رسد بار دیگر زمزمه های تهاتر نفتی مطرح شده و این موضوع این بار 
در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است. در جریان نهمین نشست اجالس کمیته مشترک تجاری ایران و...

بازارارزچهواکنشیبهمذاکرات
پیشرویوینخواهدداشت؟
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اتاق تهران

رهب��ران جهانی و طرفداران 
محی��ط زیس��ت در گالس��کو 
اسکاتلند برای نشست تغییرات 
اقلیمی س��ازمان ملل )معروف 
ب��ه COP26( گردهم آمدند. 
تمام کش��ورها در این اجالس 
ت��الش دارند اع��الم کنند که 
قدم��ی ب��رای کاهش انتش��ار 
برداشته اند  گلخانه ای  گازهای 
یا خواهند برداش��ت، اما حتی 
ایران به این نشست دعوت هم 
نشده اس��ت. آیا ایران می تواند 
پایدارتر  مسیر سوخت های  در 
و تجدیدپذی��ر ق��دم ب��ردارد؟ 
جواب این س��وال مسلما خیر 
است. به این علت که در وهله 
اول تا زمانی که مسئله انرژی، 
سوبس��ید و قیمت ارزان انرژی 
مطرح است، هیچ کس به دنبال 
س��وخت های دیگ��ر نخواه��د 
رفت و اقدام��ی برای آن انجام 
نخواهد داد. از س��وی دیگر، به 
دلیل ارزان بودن س��وخت های 
فسیلی در ایران، بدمصرفی هم 
شایع اس��ت. گاز ارزش افزوده 
باالیی دارد، چنانکه در استرالیا 

ت��ا   20 گاز،  همی��ن 
2مشتقات دیگر تولید...
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فرصت امروز:  آمارها نشان می دهد که بیشتر هزینه خانواده های 
ایرانی به هزینه مسکن برمی گردد و ایرانیان در جغرافیای جهانی 
وضعیت خوبی به لحاظ قدرت خرید مسکن ندارند. چنانکه هزینه 
مسکن در ایران دو برابر بیشتر از متوسط جهانی است. در ادبیات 
اقتصادی اگر سهم مس��کن از هزینه خانوار از 30 درصد بیشتر 
باشد، بدان معناست که هزینه مسکن سایر لذت های زندگی را 
تهدید کرده و به خطر خواهد انداخت. این میزان براساس آمارهای 
مرکز آمار ایران در مناطق ش��هری کشور 3۷ درصد و در استان 
تهران حدود 50 درصد و در شهر تهران بیش از 55 درصد است. 
همچنین به لحاظ قدرت خرید مسکن )نسبت قیمت متوسط یک 
واحد مسکونی به متوسط درآمد ساالنه خانوار(، آمار های جهانی 
نشان می دهد که ایران هفتمین کشور از بین 111 کشور جهان 
است و رتبه تهران در بین 500 شهر جهان، چهارم است. یعنی 
قدرت خرید مسکن ایرانیان تنها از شش کشور بهتر و قدرت خرید 
شهروندان تهرانی تنها از سه شهر جهان )دمشق سوریه، آکرا غنا 

و پکن چین( بهتر است.
با وجود گران بودن قیمت مسکن در تهران، اما پایتخت جایگاه 
وی��ژه ای در جغرافیای اقتص��اد ایران دارد و طبق گ��زارش اتاق 
بازرگانی تهران، در حالی به هاب خدمات مالی، بیمه   ای و فناوری 
ایران تبدیل شده است که کمتر از یک درصد پهنه سرزمینی و 
بیش از 20درصد جمعیت شهرنشین کشور را به خود اختصاص 
داده است. آنطور که اتاق تهران از وضعیت اقتصادی استان تهران 
در سال 1399 گزارش داده، تهران در سال گذشته 22.4 درصد از 
کل ارزش افزوده ایران را تولید کرده است، ۷2درصد از کل ارزش 
افزوده استان تهران در این سال متعلق به بخش خدمات بوده و 26 
درصد نیز به فعالیت های صنعتی و تولیدی اختصاص داشته است.

مسکننصفدرآمدتهرانیهارامیبلعد
در حالی س��هم مس��کن از کل هزینه خانوار شهری در سال 
گذش��ته 3۷ درصد بوده که این میزان در مناطق شهری استان 
تهران 49.8 درصد اس��ت. این رقم همچنین در شهر تهران بین 
55 ت��ا 60 درص��د از کل هزینه خان��وار را در بر می گیرد. طبق 
آمارهای مرکز آمار، در سال گذشته در حالی 49.8 درصد از هزینه 
س��بد خانوار تهرانی صرف مسکن شده که این رقم برای استان 
دوم که فارس اس��ت، 39.5 درصد و برای اس��تان سوم که البرز 
اس��ت 38.1 درصد بوده اس��ت. همدان با 36.4 درصد، گیالن با 

34.8 درصد و اصفهان با 34 درصد به ترتیب در رتبه های بعدی 
ایستاده اند. کمترین سهم مسکن از هزینه سبد خانوار شهری نیز 
به استان های خراسان جنوبی با 20.2 درصد، چهارمحال وبختیاری 
با 21.2 درصد، مرکزی و کهگیلویه وبویراحمد با 21.5 درصد، یزد 
با 22.9 درصد، خوزستان با 23.4 درصد و سیستان وبلوچستان با 

23.6 درصد اختصاص دارد.
این رتبه بندی براس��اس شاخص سهم مسکن از هزینه خانوار 
صورت گرفته است، اما اگر شاخص قدرت خرید مسکن )نسبت 
قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد ساالنه خانوار( 
را معیار قرار دهیم، وضعیت بدتر می  ش��ود. چنانکه این شاخص، 
رتبه تهران را در بین 486 ش��هر، چهارم جهان نش��ان می دهد؛ 
یعنی فقط در س��ه ش��هر جهان قدرت خرید خانوار ها کمتر از 
خانوار های تهرانی اس��ت. مطابق آمار های پایگاه داده های آنالین 
نامبیو )numbeo( که 486 شهر بزرگ جهان را براساس قیمت 
مسکن به درآمد خانوار یا همان شاخص دسترسی به مسکن در 
نیمه اول سال 2021 رتبه بندی کرده است، رتبه نخست کمترین 
قدرت خرید مسکن به ش��هر دمشق تعلق دارد. یعنی پایتخت 
سوریه از بین 486 شهر جهان با امتیاز 92.6، رتبه اول کمترین 
قدرت خرید را برای شهروندانش رقم زده است. همچنین آکرای 
کشور غنا با امتیاز 68.3 رتبه دوم و پکن چین با امتیاز 49.8 رتبه 
سوم را دارد و شهر تهران با امتیاز 48.4 چهارمین شهر جهان با 
کمترین قدرت خرید خانوار ها نام گرفته است. کلمبو سریالنکا 
پنجم، شنژن چین ششم، هنگ کنگ کشور هنگ کنگ هفتم، 
شانگ های چین هشتم، مانیل فیلیپین نهم و بمبئی هند نیز دهم 
اس��ت. باالترین امتیاز در این رده بندی به معنای کمترین قدرت 
خرید و بیشترین انتظار برای خرید مسکن است. در بین شهر های 
بزرگ دیگر جهان نیز تایپه تایوان رتبه 13 را دارد، رتبه سئول 15 
است، بانکوک تایلند در رتبه 20، اصفهان در رتبه 30، مسکو در 
رتبه 31، پاریس در رتبه 39، بیروت در رتبه 43، دهلی در رتبه 
53، مونیخ در رتبه 80، کابل در رتبه 96، کراچی در رتبه 100، 
استانبول در رتبه 10۷، توکیو در رتبه 11۷، بغداد در رتبه 135، 
آنتالیا در رتبه 183، عمان اردن در رتبه 231، منامه در رتبه 356 
و مسقط عمان در رتبه 38۷ است. همچنین باالترین قدرت خرید 
مربوط به شهر های آمریکا است که نسبت قیمت مسکن به درآمد 
خانوار بین 1.5 تا 4.5 است، یعنی در شهر های آمریکا خانوار ها با 

پس انداز 1.5 تا 4 سال درآمد خود، توان خرید مسکن را دارند.
تهرانبهرشد7درصدی1401میرسد؟

همانطور که در ابتدای گزارش اش��اره شد، تهران همانقدر که 
وضعیت بدی در شاخص های دسترسی به مسکن دارد، به همان 
نسبت جایگاه ویژه ای در اقتصاد ملی کشور داراست. گزارش اخیر 
اتاق بازرگانی تهران از وضعیت اقتصادی پایتخت در سال گذشته 
نشان می دهد که در سال گذشته 22.4 درصد از کل ارزش افزوده 
ایران را ش��هر تهران تولید کرده است. همچنین ۷2درصد از کل 
ارزش افزوده اس��تان تهران در این سال متعلق به بخش خدمات 
بوده و 26 درصد نیز به فعالیت های صنعتی و تولیدی اختصاص 
داشته است. سهم کشاورزی و معدن نیز به ترتیب 2 درصد و نیم 
درصد بوده اس��ت. تهران در حالی به هاب خدمات مالی، بیمه   ای 
و فناوری ایران تبدیل ش��ده اس��ت که کمتر از یک درصد پهنه 
سرزمینی و بیش از 20درصد جمعیت شهرنشین کشور را به خود 
اختصاص داده است. یافته های این گزارش نشان می دهد عمده 
ارزش اف��زوده بخش خدمات در گروه »امالک و مس��تغالت« و 
سپس »خرده   فروشی و عمده   فروشی« ایجاد شده است. همچنین 
از نکات جالب عملکرد بخش صنعت پایتخت در س��ال گذشته، 
س��هم حدود 52 درصدی چه��ار فعالیت تولی��دی از کل ارزش 
افزوده استان تهران است. این چهار بخش طبق گزارش معاونت 
بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران ش��امل »محصوالت نفتی«، 
»صنایع غذایی«، »محصوالت الستیکی و پالستیکی« و »بخش 

دارویی« است.
پایتخت در حالی یکی از باالترین ارقام تولید ناخالص داخلی 
ط��ی ده��ه 1390 را با حدود 1۷6هزار  میلیارد تومان در س��ال 
گذش��ته کسب کرد که این عدد مش��ابه کارنامه تهران در سال 
1396 است. شواهد نشان می دهد روند عمومی رشد واقعی تولید 
ناخالص داخلی استان تهران در دهه 1390 مثبت بوده و میانگین 
رشد س��االنه طی این دهه 2.5 درصد اس��ت. به رغم این رکورد 
مثبت، به نظر می رسد نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده برای 
استان تهران در س��ال 1401 )که معادل ۷.6 درصد است( قابل 
تحقق نبوده یا تحقق آن به س��ختی ممکن است. میانگین رشد 
س��االنه استان تهران در دهه گذشته 2.5 درصد بوده و میانگین 
رش��د ساالنه استان در بازه زمانی 1390 تا 1396 نیز حدود 3.9 
درصد اس��ت. بنابراین تعیین موتورهای محرک و عوامل مسلط 

رشد سال 1401 برای تحقق نرخ رشد پیش بینی شده، ضروری 
به نظر می   رسد. این گزارش همچنین سویه های دیگری از باالتر 
بودن شاخص   های اقتصادی پایتخت نسبت به دیگر مناطق کشور 
دارد. موضوعی که شاید بزرگترین دلیل مهاجرت گسترده افراد به 
این استان نیز بوده است. غیر از نرخ میانگین رشد اقتصادی که 
در دهه 90 برای کل کش��ور نزدیک به صفر بوده است، چینش 
اقتصادی استان نیز به بخش   های توسعه یافته جهان شبیه است. 
استان تهران برخالف روند کلی کشور که 1۷درصد از نیروهای کار 
خود را در بخش کشاورزی مستقر کرده، تنها 1.5 درصد از نیروی 
کار تهران در بخش کش��اورزی حض��ور دارند. حال آنکه همین 
بخش 4.5 درصد از کل ارزش افزوده بخش کش��اورزی کشور را 
نیز تولید کرده است. به طور کلی، حجم باالی سرمایه گذاری در 
استان تهران و وجود زیرساخت   ها در این بخش از کشور موجب 
شده تا پایتخت به جذاب   ترین مقصد مهاجران از سایر استان   ها 

تبدیل شود.
خدمات؛موتوررشداقتصادیپایتخت

گزارش اتاق تهران نش��ان می دهد پایتخت در س��ال گذشته 
حدود 80درصد از کل ارزش افزوده بخش »اطالعات و ارتباطات« 
را به تنهایی تولید کرده اس��ت. در عین حال این اس��تان خلق 
65 درصد کل ارزش افزوده کشور در صنعت »مالی و بیمه«، بیش 
از 40درص��د از کل ارزش افزوده بخش »امالک و مس��تغالت«، 
31درصد از کل ارزش افزوده »فعالیت های هنر، سرگرمی، تفریح 
و س��ایر خدمات«، 44درصد از کل ارزش افزوده کشور مربوط به 
بخش »فعالیت های حرفه   ای، علمی و فنی« و حدود 19درصد از 
کل ارزش افزوده »بخش صنعت« را به خود اختصاص داده است. 
در عین حال کمترین سهم استان تهران مربوط به استخراج معدن 
با سهم 0.۷ درصدی، بخش کشاورزی با سهم 4.4 درصد و تامین 
برق، گاز، بخار و تهویه هوا با س��هم 16.5 درصدی از کل ارزش 

افزوده این بخش   ها در کشور بوده است.
براس��اس این گزارش، گروه خدمات با اختالف قابل توجهی از 
سایر فعالیت ها بیش��ترین ارزش افزوده را در استان تهران ایجاد 
می کند. از مهمترین دالیل باالبودن س��هم این بخش در تولید 
ناخالص داخلی اس��تان را می توان به تمرکز ارائه خدمات بخش 
عموم��ی در این اس��تان به عل��ت پایتخت بودن ش��هر تهران و 
همچنین تعداد باالی ساختمان   های مناطق شهری استان و به 

تبع آن سهم نسبتا باالی خدمات مربوط به امالک و مستغالت و 
سهم باالی خدمات خرده   فروشی و عمده   فروشی با توجه به حضور 
اصناف گوناگون در این استان اشاره کرد. به طوری که سه فعالیت 
»امالک و مستغالت، عمده   فروشی و خرده   فروشی و فعالیت های 
مال��ی و بیمه« در مجموع 46 درصد از کل ارزش افزوده اس��تان 
و ح��دود 64 درصد از کل ارزش افزوده بخش خدمات اس��تان را 

تشکیل می دهند.
همچنین س��هم چهار بخش و رش��ته فعالی��ت صنعتی اعم 
از »تولید محصوالت فلزی س��اخته ش��ده، به جز ماش��ین آالت 
و تجهیزات«، »تولید مواد ش��یمیایی و فرآورده   های ش��یمی«، 
»تولید سایر فرآورده   های معدنی غیرفلزی«    و »تولید وسایل نقلیه 
موتوری، تریلر و نیم تریلر« از ارزش افزوده ایجادش��ده در بخش 
صنعت پایتخت حدود 20درصد است. سهم این بخش ها به ترتیب 
5.5 درص��د، 5.1 درصد، 4.8 درصد و 4.1 درصد اس��ت. در این 
استان بخش »تعمیر و نصب ماشین   آالت و تجهیزات« با نرخ 0.1 

درصدی کمترین سهم را از ارزش افزوده بخش صنعت دارد.
روند فراز و فرود 18 صنعت و رش��ته فعالیت اقتصادی، بخش 
دیگری از گزارش اتاق تهران را تشکیل می دهد. چنانچه پس از 
بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا که در دهه 1390 به طور 
متوسط 15درصد رشد کرده، دو بخش اطالعات و ارتباطات با 8.9 
درصد و مالی و بیمه با 8.8 درصد بیش��ترین متوسط رشد را در 
این دهه تجربه کرده   اند. در عین حال، کمترین رشد در بین این 
فعالیت ها مربوط به فعالیت های مربوط به غذا و تامین جا بوده که 
متوسط رشد آن حدود 10درصد افت کرده است. در سال 1399 
نیز بخش اداره امور عمومی، خدمات ش��هری و تامین اجتماعی 
با 14درصد رش��د بیشترین افزایش را تجربه کرده است. پس از 
این بخش، معدن و س��پس کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری 
بخش   های پررش��د سال گذشته بوده   اند. در عین حال به واسطه 
کرونا، بخش    فعالیت های هنری به طور متوسط افتی 54درصدی 
را تجربه کرده و بدتر از این بخش نیز فعالیت های مربوط به تامین 
غذا و جا بوده که بیش از 61درصد نزول را در سال گذشته تجربه 
کرده است. در مقایسه با رشد اقتصادی کل کشور به استثنای دو 
سال 1398 و 1399، جهت رشد در کل کشور و استان تهران در 
دهه 1390 همراستاس��ت؛ ضمن اینکه ماندگاری دوره رکود در 

استان در مقایسه با کل کشور، کوتاه   تر است.

فیس بوک را می توان پرس��روصداترین ش��رکت فناوری 
در ی��ک م��اه گذش��ته دانس��ت. اختالل جهان��ی در همه 
س��رویس های ش��رکت فیس بوک از جمله اینس��تاگرام و 
واتس اپ، افشاگری یکی از کارکنان سابق فیس بوک علیه 
مدیران ارشد و سیاست های شرکت و تغییر نام فیس بوک 
به »متا« برای شس��تن خاطرات بد این ش��رکت، از جمله 
مهمترین خبرها و حواشی یکی از مشهورترین شرکت های 
فناوری محور جهان اس��ت. به نظر می رس��د دردس��رهای 
م��ارک زاکربرگ تمامی ن��دارد و گویا تغییر نام فیس بوک 
به »متا« برای این ش��رکت بی هزین��ه نخواهد بود، چراکه 

ش��رکت دیگری پیش از زاکربرگ، اس��م »متا« را انتخاب 
ک��رده و حال برای واگ��ذاری این نام نیز چند میلیون دالر 
پول خواسته است. وب سایت »کارآفرین« در این باره نوشته 
اس��ت: »پیش از انتخاب نام برای شرکت باید از عدم ثبت 
آن توس��ط دیگران مطمئن ش��وید. این جزییاتی است که 
به نظر می رس��د مارک زاکربرگ در تغییر نام فیس بوک به 
»متا« توجهی به آن نکرده اس��ت. یک هفته پیش بود که 
فیس بوک اعالم کرد در آینده اسم دیگری خواهد داشت و 
آن »متاورس« است، اما مشکل از جایی شروع شد که یک 
ش��رکت دیگر با اس��م »متا« در ایاالت متحده آمریکا خود 

را ثبت کرده بود. ش��رکت »متا پی سی« در زمینه فروش 
رایانه، لپ ت��اپ و تبلت و دیگر نرم افزارها فعالیت می کند. 
به نظر می رسد »متا« مشکلی با واگذاری اسمش ندارد، اما 
اعالم کرده این واگذاری برای شرکت زاکربرگ 20 میلیون 
دالر خ��رج برمی دارد، اما پول تنها فرصت توجه فیس بوک 
به اسم »متا« نیست زیرا در شبکه های اجتماعی فیلم هایی 
از زاکربرگ به اش��تراک گذاش��ته ش��ده است که مشغول 
تبلیغ محصوالت متاست. بس��یاری می گویند زاکربرگ به 
زودی با این درخواس��ت موافقت ک��رده و پول را پرداخت 
می کند، چراکه ش��رکت فیس بوک بیش از میلیاردها دالر 

برای توسعه »متا« س��رمایه گذاری کرده و وقت و فرصتی 
برای چنین جزییاتی ن��دارد. نکته دیگر اینکه 20 میلیون 
دالر، یک مبلغ جزئی در مقابل ثروت 124 میلیون دالری 
موس��س فیس بوک اس��ت. پرونده مهمتر برای فیس بوک، 
ماجرای افش��اگری خانم فرانس��یس هاوگن اس��ت. خانم 
هاوگن مدعی است نمی خواهد شرکت را از بین ببرد و فقط 
به دنبال تغییر رفتار مدیران فیس بوک اس��ت. او می گوید 
الگوریتم های فیس بوک با ترویج محتوای تفرقه انگیز، آتش 
ناآرامی ها در جهان را تند می کند و این نکته ای اس��ت که 
مدیران فیس بوک از آن باخبرند و برای رفع آن هیچ تالشی 

نمی کنند. به گزارش »یورونیوز«، خانم هاوگن می گوید که 
»رفت��ار فیس بوک منجر به نفرت پراکنی در س��طح جهان 
می شود. الگوریتم ناقص فیس بوک برای رتبه بندی محتواها 
بر پایه تنها دو عنصر طراحی و فعال ش��ده است: نخست، 
برجس��ته کردن محتواهای دوقطب��ی و تفرقه انگیز و دوم، 
جلب تمرکز بر این محتواها.« به تازگی فیس بوک تصمیم 
گرفته بود که اینستاگرام کودکان را راه اندازی کند. به نظر 
می رسد این تصمیم با توجه به فضای ناشی از افشاگری های 
فرانسیس هاوگن و اعتراض نهادها و موسسات حامی حقوق 

کودکان به تاخیر افتاده است.«

ازافشاگریواختاللجهانیتابرداشتننامدیگری
دردسرهایزاکربرگادامهدارد

تهرانچهارمینمسکنگرانجهانرادارد

جغرافیایمسکندرایرانوجهان

بازاریابیایمیلیوچالشافزایشتعاملبامخاطبهدف
دریافت ایمیل در طول روز جزئی از زندگی روزمره بسیاری از مردم محسوب می شود. شما الزم نیست کارآفرین 
باشید تا اهمیت سرویس های ایمیلی را درک کنید. امروزه بسیاری از مردم روزشان را با چک کردن صندوق دریافت 
ایمیل شان شروع می کنند. درست به همین خاطر اغلب کسب و کارها به دنبال ارسال ایمیل های بازاریابی یا دست کم 
تعامل با مخاطب هدف شان در این فضا هستند. این امر به آنها امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با هزینه ای 
بسیار اندک را می دهد.  اگرچه بسیاری از برندها در تالش برای ارسال ایمیل های بازاریابی برای مخاطب هدف شان 
هستند، اما در این میان فقط تعداد اندکی از برندها در عمل توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب شان را پیدا می کنند. 
تفاوت اصلی میان برندها در این میان بیشتر مربوط به تکنیک هایی است که برای طراحی ایمیل و تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب شان مورد استفاده قرار می دهند. با این حساب شما باید همیشه از بهترین راهکارهای ممکن در عرصه...



فرص��ت امروز: حوالی مهرماه بود که وزیر نفت از فروش تهاتری نفت 
س��خن گفت و البته پیش��تر در روز رأی اعتماد مجلس به او نیز جواد 
اوجی از سیاست تهاتر نفت با کاال به عنوان یکی از برنامه های مهم خود 
پرده برداشته بود. در چند روز گذشته و با خبرهایی که از تهاتر نفت با 
برنج پاکس��تانی و چای هندی و برخی دیگر از کاالهای اساسی شنیده 
می ش��ود، به نظر می رسد بار دیگر زمزمه های تهاتر نفتی مطرح شده و 
این موضوع این بار در دس��تور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است. در 
جریان نهمین نشس��ت اجالس کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان 
بود که عبدالرزاق داود، سرپرست وزارتخانه بازرگانی پاکستان، پیشنهاد 
ف��روش برنج پاکس��تانی در مقابل نفت ایران را مط��رح کرد و گفت که 
پاکس��تان دارای برنج و ایران دارای نفت و پتروشیمی است و می توانیم 
این کاالها را با هم تهاتر کنیم. در س��وی مقابل، جواد ساداتی نژاد، وزیر 
جهاد کش��اورزی نیز در این نشست از تهاتر نفت در برابر کاال استقبال 
ک��رد و گف��ت که رویکرد دول��ت جدید، ارتباط با همس��ایه ها از طریق 

تهاتر است.
حال س��وال این است که پیش��نهاد تهاتر نفت در مقابل برنج و به طور 
کلی، تهاتر نفت در مقابل کاال چقدر برای ایران توجیه اقتصادی دارد و آیا 
به س��ود اقتصاد ملی است؟ از سوی دیگر، بخش خصوصی چه نقشی در 
این دادوستد تهاتری خواهد داشت؟ آیا آنطور که دولتمردان در این دولت 

و دولت های گذشته گفته اند، تهاتر تنها راه برای دور زدن تحریم هاست؟
تهاتر نفت در دستور کار دولت سیزدهم

اولین بار وزیر نفت در روز کس��ب رأی اعتماد از مجلس از تهاتر نفت با 
کاال خبر داد و آن را یکی از برنامه های اصلی خود برش��مرد. جواد اوجی 
اخیرا نیز گفته که فروش نفت به صورت تهاتری و با اس��تفاده از ظرفیت 
وزارت خارجه در دستور کار دولت قرار گرفته است. به موازات صحبت های 
اوجی، در جریان نهمین نشس��ت اجالس کمیته مش��ترک تجاری ایران 
و پاکس��تان نیز از برنامه تهاتر نفت ایران و برنج پاکس��تان صحبت ش��د. 
البته این موضوع محدود به برنج پاکس��تانی نیست و در روزهای گذشته 
خبرهای��ی از تهاتر نف��ت با چای هندی و کااله��ای دیگری نیز به گوش 

رسیده است.
در چنین ش��رایطی، کارشناس��ان، سیاس��ت تهاتر نف��ت در برابر کاال 
را سیاس��ت موقت و نه دائمی می دانند و می گوین��د با مدل تهاتر نفت و 
کاالهای بنجل، اقتصاد ملی تخریب می شود. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون 
انرژی و محیط زیست اتاق تهران در این باره می گوید: »اگر دولت به دنبال 
پیاده سازی فروش نفت از طریق تهاتر است، این روش تنها در کوتاه مدت 

جوابگو است و دولتمردان به دنبال آن نباشند که از این مکانیزم به صورت 
دائمی استفاده کنند. شاید تهاتر نفت با کاال در مقاطعی نیازهای مصرفی 
کشور را برطرف کند، اما اگر به سیاق ادوار گذشته، نفت در ازای دریافت 
کاالهای بنجل و مصرفی هندی و چینی به طرف های خارجی داده شود، 

عاقبتی جز تخریب اقتصاد ملی برای کشور به همراه نخواهد داشت.
به گفته پدیدار، »تهاتر موضوع جدید و تازه ای نیست و در دوران مختلف 
به وی��ژه پس از جن��گ جهانی دوم که صلح و آرامش در دنیا برقرار ش��د، 
مبادالت کاالیی میان کشورها صورت گرفت و نفت به عنوان یکی از اقالم 

موردنیاز کشورها در این روش، مورد توجه مبادله کنندگان قرار گرفت.«
او از جمله الگوهای موفق تهاتر نفت را پیاده سازی این روش بین آمریکا و 
برخی کشورهای آمریکای جنوبی می داند که آمریکا در ازای سرمایه گذاری 
در این کشورها، نفت خام دریافت می کرد. از همین رو، اجرای تهاتر نفت 
ازس��وی ایران در ازای س��رمایه گذاری در طرح های توس��عه ای نفت و گاز 
را راهکاری مناس��ب برای بهره مندی از مزایای این سیس��تم می خواند و 
می گوید: »در مدل قراردادهای IPC که در دولت یازدهم مورد توجه قرار 
گرفت، س��رمایه گذاری خارجی ها در بخش باالدستی صنعت نفت ایران و 
در ازای اس��تهالک س��رمایه گذاری در این بخش، اعطای نفت خام یا گاز 
طبیعی به س��رمایه گذاران بود. البت��ه در دولت های نهم و دهم نیز تجربه 
ناخوشایندی از تهاتر نفت در برابر کاال نصیب کشور شد و با سیاستی که 
دولت وقت در آن زمان در پیش گرفت، سیل کاالهای عمدتا نامرغوب از 

هند و چین به ایران سرازیر شد.«
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با تاکید بر اینکه سیاست تهاتر نفت با 
کاال باید موقتی و نه دائمی باشد، می افزاید: »به طور کلی روش تهاتر نفت 
با کاال، مدل چندان مطلوبی نیست، مگر آنکه به مانند دو دولت گذشته که 
قراردادهای IPC پیش بینی شد، طرح های توسعه ای میادین نفت و گاز را 
در مدل تهاتر نفت قرار دهیم و به ازای برداشت محصول نفت خام یا گاز 
به واسطه استهالک این سرمایه گذاری، نفت خام و گاز تحویل داده شود. 
در ای��ن روش می توان طی دوره اجرای ق��رارداد IPC، روی تهاتر نفت با 
سرمایه گذاری اتکا کرد، اما اگر قرار باشد که در برابر نفت، کاالهای مصرفی 

و بنجل را دریافت کنیم، باعث تخریب اقتصاد ملی می شود.«
تهاتر نفت، بخش خصوصی را حذف می کند

همچنی��ن عباس توکلی، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان برنج 
درباره نقش بخش خصوصی در این دادوستد تهاتری می گوید: »تهاتر نفت 
در مقاب��ل کاال، تنها میان دولت ها امکان پذی��ر بوده و این به منزله حذف 
بخش خصوصی است. صادرکنندگان به پاکستان، وقتی می خواهند کاالیی 

را صادر کنند باید به دولت متعهد شوند که پول حاصل از صادرات خود را 
به سیستم بانکی بازمی گرداند. به همین دلیل، این نوع تهاتر میان بخش 

خصوصی دو کشور امکان پذیر نخواهد بود.«
او با تاکید بر اینکه »حجم واردات برنج از پاکستان به میزانی نیست که 
در مقابل آن نفت عرضه شود«، می افزاید: »در سال گذشته سهم بازار برنج 
پاکس��تانی در ایران، با واردات 200 تا 250 هزار تن حدود 1۷درصد بود. 
اگرچه با توجه به کاهش قیمت برنج پاکستانی ممکن است این سهم در 
س��ال جاری بیشتر شود و به حدود 30 درصد برسد، اما باز هم این رقمی 
نیست که در مقابل آن نفت تهاتر شود. اگر هم این اتفاق بیفتد، عمال این 

سیاست منجر به حذف بخش خصوصی می شود.«
توکلی سپس به تالطم قیمتی برنج در ماه های گذشته اشاره می کند و 
ادامه می دهد: »معموال هر سال در ماه های مرداد تا آبان، واردات برنج برای 
حمایت از تولید داخل ممنوع می شود. از طرفی در سال گذشته ارز 4200 
تومانی برای واردات برنج حذف و ارز نیمایی جایگزین آن ش��د؛ به همین 
دلیل نیاز به سرمایه در گردش واردکنندگان برنج حدود شش برابر شد و 

آنها تنها براساس نیاز هر ماه قادر به واردات برنج شدند.«
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه »نیاز کش��ور به واردات برنج در 
ش��رایط عادی، ماهانه 120 تا 150 هزار تن اس��ت«، می گوید: »با توجه 
به ش��یوع کرونا و تعطیلی رس��توران ها، نیاز فعلی به 100 هزار تن در ماه 
رس��یده است. بخش خصوصی نیز پیش از اعمال ممنوعیت فصلی، 400 
هزار تن برنج را طی چهار ماه وارد و همان مقدار را به بازار عرضه کرد. بازار 
در ش��رایط کنونی، توان مواجهه با ممنوعیت چهار ماهه را ندارد. با وجود 
آنکه در محافل مختلف نسبت به طوالنی بودن دوره این ممنوعیت هشدار 
داده ایم، اما با مقاومت ش��دید وزارت جهاد کشاورزی، این دوره ممنوعیت 
همچنان چهار ماهه باقی ماند. حال آنکه به دلیل خشکس��الی حدود 20 
ت��ا 30 درصد محصول برنج ایران��ی از بین رفت. همچنین به دلیل تغییر 
نرخ ارز وارداتی از 4200 تومان به نیمایی، واردکنندگان توانستند تنها به 
میزان نیاز ماهانه برنج وارد کنند و ذخایری برای ش��ان باقی نماند. برآیند 
ای��ن دو عامل، تالطم قیمتی در بازار بود و اکنون میزان واردات با مصرف 

برنج برابر شده است.«
به اعتقاد وی، »کاهش مدت ممنوعیت فصلی از چهار ماه به دو ماه و به 
کارگیری ابزار تعرفه به جای ممنوعیت، دو راهکار بازگشت آرامش به بازار 
برنج اس��ت، اما در صورت تداوم سیاست های فعلی در حوزه واردات برنج، 
سال آینده نیز افزایش قیمت حتمی بوده و تبعات آن گریبان مصرف کننده 

را خواهد گرفت.«

چرابخشخصوصیباتهاترنفتدرمقابلکاالمخالفاست؟

مصائب بازگشت تهاتر نفتی

پس از کاهش 0.2 درصدی قیمت های قطعی مسکن در مهرماه، آخرین 
وضعیت بازار مس��کن ش��هر ته��ران در آبان ماه از کاه��ش 1.3 درصدی 
قیمت های پیش��نهادی، افت 3.2 درصدی نرخ اجاره و رشد 12 درصدی 
تمایل برای فروش حکایت دارد. به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران 
در 30 روز منته��ی به 15 آب��ان ماه با کاه��ش 1.3 درصدی قیمت های 
پیشنهادی مواجه شده است. پس از افزایش نسبی نرخ های پیشنهادی در 
فصل تابس��تان، قیمت های قطعی در مهرماه 0.2 درصد افت کرد. آخرین 
وضعیت بازار در نیمه آبان ماه نیز گویای آن اس��ت که قیمت آگهی ها در 

یک ماه اخیر 1.3 درصد پایین آمده است.
در حال حاضر نرخ پیش��نهادی هر متر مربع مس��کن شهر تهران طبق 
آنچه اطالعات سامانه کیلید نشان می دهد، 50.3 میلیون تومان است که 
با وزن دهی براس��اس توزیع آماری معامالت مسکن در مناطق مختلف به 
32.3 میلیون تومان می رسد. این تفاوت فاصله قیمتی بین آنچه مالکان در 
نظر دارند با نرخ قطعی میانگین معامالت است. بیشترین کاهش نرخ های 
پیشنهادی براساس قیمت هر متر مربع در مناطق 20، 19 و 5 به ترتیب 
با 3 درص��د، 2.2 درصد و 1.8 درصد کاهش و باالترین افزایش قیمت به 
مناطق 2، 1۷ و 1 به ترتیب با 5.1 درصد، 4.6 درصد و 4.1 درصد رشد در 
یک ماه گذش��ته مربوط می شود. از بین مناطق بیست ودوگانه شهر تهران 
در 30 روز اخیر قیمت های پیشنهادی در مناطق 1، 2، 6، ۷، 8، 12، 13، 
15، 16، 1۷ و 22 افزایش و در س��ایر مناطق کاهش داشته است. به طور 
میانگین نیز در شهر تهران نرخ های پیشنهادی بدون وزن دهی 1.3 درصد 

و با وزن دهی 1.1 درصد کاهش پیدا کرد.

از طرف دیگر، آمار و ارقام از افزایش تمایل برای فروش مسکن طی 15 
روز ابتدای آبان ماه حکایت دارد. درصد تغییرات تعداد آگهی های یک ماه 
منتهی به نیمه آبان امس��ال نس��بت به 30 روز قبل نشان می دهد عرضه 
ملک 12 درصد افزایش یافته اس��ت که می تواند تح��ت تاثیر رکود بازار، 
کاهش فصلی معامالت در پاییز و تاثیر روانی آغاز ثبت نام برای واحدهای 
جهش تولید و تامین مس��کن توسط دولت باش��د. بازار اجاره نیز در این 
بازه زمانی با افت مواجه شده است. درصد تغییرات قیمت رهن متر مربع 
آگهی های یک ماه گذشته نسبت به ماه قبل حاکی از کاهش 3.2 درصدی 

است. در سوی مقابل، تعداد آگهی های اجاره 1.9 درصد افزایش یافت.
بررسی میزان تقاضا به تفکیک مناطق نیز کاهش بازدید آگهی ها را نشان 
می دهد. طبق داده های این سامانه در 30 روز منتهی به 15 آبان ماه در 13 
منطقه تعداد بازدید از آگهی ها کاهش و در 9 منطقه افزایش یافته است. 
منطقه 20 با 49 درصد کاهش و منطقه 16 با 56 درصد افزایش، به ترتیب 
بیشترین افت و بیشترین رشد بازدید از آگهی ها را به خود اختصاص دادند. 
در بخ��ش رهن و اجاره نیز در 12 منطقه با کاهش بازدید و 10 منطقه با 

افزایش مواجه شدند.
اطالعاتی که از نرخ های پیشنهادی مسکن طی 11 ماه گذشته در این 
سامانه به دست آمده، حاکی از آن است که قیمت های پیشنهادی هر متر 
مرب��ع از 56.8 میلیون تومان در آذرماه 1399 در یک فرآیند ریزش��ی به 
43.5 میلیون تومان در خردادماه 1400 رسیده، اما در سه ماهه تابستان 
افزای��ش یافت��ه به طوری که در تیرماه به 46.9 میلی��ون و در آبان ماه به 
50.3 میلیون تومان رس��یده است. این در حالی است که بازار در رکود به 

س��ر می برد و تعداد 54۷1 هزار فقره معامله در مهرماه امس��ال از کوچک 
شدن ظرفیت بازار به حدود یک سوم وضعیت نرمال حکایت دارد. این افت 
معامالت پس از آن رخ داد که در ش��هریورماه امسال تعداد ۷۷89 معامله 

انجام شد و قیمت ها نیز 2.4 درصد افزایش یافته بود.
تورم مس��کن، هر ماه افت بیشتری را نس��بت به تورم عمومی تجربه 
می کند. مهرماه امس��ال نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران 18 
درصد بود؛ در حالی که تورم عمومی به 45 درصد رس��ید. ش��هریورماه 
این اعداد 30 درصد برای بازار مس��کن تهران و 45 درصد برای اقتصاد 
کش��ور بود، اما آمار مهرماه بدان معناس��ت که قیمت واقعی مسکن 2۷ 
درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. از طرف دیگر، رش��د قیمت مسکن در 
هفت ماه گذشته به صفر نزدیک بوده است. پایان سال 1399 قیمت هر 
متر خانه در تهران به طور متوسط 30 میلیون و 2۷4 هزار تومان بوده 
که در مهرماه امس��ال به 31 میلیون و 631 هزار تومان رسیده که رشد 
4.5 درصدی را نش��ان می ده��د. کاهش 0.2 درصدی قیمت در مهرماه 
نیز نش��ان داد که بازار کش��ش رشد س��نگین قیمت ها را ندارد. به نظر 
می رسد برنامه دولت برای ساخت س��الیانه یک میلیون واحد مسکونی 
منجر به آرامش در بازار مسکن شده است. در شرایط فعلی عواملی مثل 
ثبات نرخ ارز، کاهش توان متقاضیان مس��کن، نبود ظرفیت رشد قیمت 
ناش��ی از پرش قیمتی س��ال های 1396 تا 1399، انتظ��ار برای انجام 
مذاک��رات احیای برجام و آغاز فرآیند ثبت ن��ام برای واحدهای نهضت 
ملی مس��کن از جمل��ه عوامل کاهش انتظارات تورمی در بازار مس��کن 

محسوب می شود.

کاهشانتظاراتتورمیدربازارمسکنپایتخت

معادالتبازارمسکنعوضشد

یادداشت

فاصلهایرانبااهدافاقلیمیسازمانملل

محمدحسندیدهور
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

رهبران جهانی و طرفداران محیط زیس��ت در گالسکو اسکاتلند 
 )COP26 برای نشس��ت تغییرات اقلیمی سازمان ملل )معروف به
گرده��م آمدند. تمام کش��ورها در این اجالس ت��الش دارند اعالم 
کنند که قدمی برای کاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای برداشته اند 
یا خواهند برداش��ت، اما حتی ایران به این نشست دعوت هم نشده 
است. آیا ایران می تواند در مسیر سوخت های پایدارتر و تجدیدپذیر 
قدم بردارد؟ جواب این س��وال مسلما خیر است. به این علت که در 
وهله اول تا زمانی که مس��ئله انرژی، سوبسید و قیمت ارزان انرژی 
مطرح است، هیچ کس به دنبال س��وخت های دیگر نخواهد رفت و 
اقدام��ی برای آن انجام نخواهد داد. از س��وی دیگر، به دلیل ارزان 
بودن س��وخت های فسیلی در ایران، بدمصرفی هم شایع است. گاز 
ارزش اف��زوده باالی��ی دارد، چنانکه در اس��ترالیا همین گاز، 20 تا 
مشتقات دیگر تولید می کند و مثل ما در بخاری سوزانده نمی شود. 
رادیاتوره��ای ایرانیان با درجه ب��اال کار می کند، اما در طرف مقابل 
پنجره ه��ای خانه ها باز گذاش��ته می ش��ود که خ��ودش باعث هدر 
رفتن انرژی می ش��ود. در آلمان قیمت انرژی آنقدر باالس��ت که در 
فصل زمس��تان همه در خانه های ش��ان جوراب پشمی می پوشند و 
لباس ه��ای گرم به تن می کنن��د، اما در ایران درج��ه رادیاتور باال 

می رود تا مردم در خانه شان لباس های نازک بپوشند.
بنابراین تا زمانی که یارانه و سوبسید در ایران حل نشود، مسئله 
ان��رژی هم به همین ش��کل باقی می ماند و کس��ی ه��م به دنبال 
اص��الح آن نخواهد رفت. ابتدا باید یکس��ری مس��ائل حل ش��ود تا 
بتوان رفته رفته به جای س��وخت های فسیلی از سوخت های جدید 
و تجدیدپذیر اس��تفاده ک��رد. در مراکش در ح��ال حاضر مزارعی 
برای انرژی تجدیدپذیر ایجاد ش��ده تا به جای س��وخت فسیلی از 
آنها برای تولید برق اس��تفاده ش��ود. حت��ی مراکش اعالم کرده که 
می تواند به اروپا صادرات هم داش��ته باشد، اما در حالی که مراکش 
از بیابان هایش برای تولید انرژی تجدیدپذیر استفاده می کند، ما در 
ایران سالی 200 روز آفتاب داریم و هیچ استفاده ای از آن نمی بریم.
در بحث انتشار گازهای گلخانه ای و وضعیت ایران نیز می توان به 
خودروها اشاره کرد. قانون معاینه فنی خودروها ایراد دارد، بر روی 
سوخت و گاز خروجی خودروها که کالیبره نیست دقت نمی شود و 
به همین دلیل در س��طح شهر به راحتی خودروهایی دیده می شود 
که از اگزوز آنها دود س��یاه خارج می شود. مسئله بعدی، فرسودگی 
سیس��تم حمل و نقل عمومی اس��ت. بیش��تر اتوبوس های شرکت 
واحد فرس��وده هستند و دی اکس��یدکربن و مونواکسیدکربن تولید 
می کنند. در حالی که موتور این خودروها باید تغییر کند و سیستم 

برقی به جای سوخت فسیلی قرار بگیرد.
ب��ا تمام این اوص��اف، ایران فاصله خیلی زیادی ب��ا اهداف تغییرات 
اقلیمی سازمان ملل دارد. به نظر نمی رسد کاهش انتشار کربن و انتشار 
صفر آن حاال حاالها در ایران جز اولویت مسئوالن قرار بگیرد. از طرفی 
هم زمانی که اجبار وجود داش��ته باشد، انسان ها به سمت مسیرهای 
جایگزین کش��یده می ش��وند. در واقع نیاز است که انسان ها را وادار به 
تغییر می کند. در کش��ورهای اروپایی از آنجا که س��وخت گران است، 
آنها به دنبال جایگزین هستند، اما در ایران چون قیمت سوخت ارزان 
اس��ت، هیچ فرد و مس��ئولی هم دلیلی نمی بیند که بخواهد به سمت 
تغییر و جایگزینی حرکت کند. در عربستان که بزرگترین تولیدکننده 
بنزین است، قیمت بنزین سه برابر ایران فروخته می شود. حتی در قطر، 
قیمت بنزین دو برابر ایران اس��ت. در حالی که این کشورها خودشان 

مملو از نفت و گاز هستند.
خودروه��ای برقی در حال حاضر در کل جهان طرفدار زیادی دارد، 
چراکه می تواند جای سوخت های فسیلی را بگیرد. چندی پیش، ارزش 
سهام تسال به هزار میلیارد دالر رسید. تنها دلیلش هم همین سیستم 
برقی کردن اتومبیل ها بود که به شدت با استقبال جهانی رو به رو شده 
است. کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ایستگاه های مختلف هیدروژن 
برای خودروها گذاشته اند. هیدروژن، پاک ترین مدل سوخت است. اما 
ایران به دلیل تحریم ها نمی تواند سیستم مایع سازی هیدروژن را وارد 
کند. این در حالی است که ما خودمان گاز هیدروژن را داریم و از جمله 
تولیدکنندگان این گاز هستیم، اما تکنولوژی مایع سازی آن را نداریم. 
به طور مثال، اگر بخواهیم قطعات یک کمپس��ور را وارد کنیم، اجازه 
نداریم و مجبور هستیم به ایتالیا برویم و با خریدن یک دستگاه، قطعات 
آن را جدا کنیم و داخل چمدان بگذاریم و تکه تکه وارد کشور کنیم، 
چراکه هیدروژن مصرف دوگانه نظامی و صنعتی دارد و اجازه صادرات 
و فروش آن به ایران وجود ندارد. اگر این کار انجام شود، قیمت ها بسیار 
کاهش پیدا می کند. هیدروژن، انرژی پاکی اس��ت و مردم می توانند از 

آن استفاده بهینه کنند.

ازسویبانکمرکزی
تسهیالت»جهشتولیدمسکن«ابالغشد

بانک مرکزی تس��هیالت ساخت مس��کن براساس »قانون جهش 
تولید« یا همان »نهضت ملی مسکن« را به مدیران عامل بانک های 
کش��ور ابالغ کرد. در نامه بانک مرکزی آمده اس��ت: براساس قانون 
جهش تولید مس��کن و تصمیمات گرفته ش��ده در ش��ورای پول و 
اعتبار س��قف فردی تسهیالت قانون جهش تولید مسکن در تهران 
450 میلیون تومان، شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت 400 
میلیون تومان، مراکز اس��تان 350 میلیون تومان و سایر شهرهای 
کش��ور 300 میلیون توم��ان، همچنین در روس��تاها 250 میلیون 
تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. بر این اس��اس، معادل 2۷ بانک 
عامل باید براس��اس قانون بودجه س��ال ج��اری 360 هزار میلیارد 

تومان تسهیالت ساخت مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند.
طرح جهش تولید و تامین مسکن در پنج فصل جهت تکلیف دولت 
به ساخت مسکن با فراهم کردن زیرساخت های الزم از سوی کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی تهیه شده است. در طرح جهش تولید و 
تامین مس��کن با در نظر گرفتن سازوکارهایی جهت تامین منابع مالی، 
تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی و تامین خدمات ساختمانی، سعی 
شده تا بستر الزم برای ساخت مسکن فراهم و دولت مکلف شده تا طی 

چهار سال، ساالنه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند.
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فرصت امروز: دالر در س��ه روز ابتدایی هفت��ه، افزایش قیمت را تجربه 
کرد و در پایان روز دوش��نبه در باالی مرز 28 هزار تومان ایس��تاد. پس از 
آنکه قیمت س��که در روز یکشنبه تحت تاثیر افزایش قیمت دالر به کانال 
12 میلیون تومان رس��ید، این بار نوبت اس��کناس سبز آمریکایی بود که 
مرزشکنی کند و به کانال 28 هزار تومان برسد. با رشد تقاضا، روز یکشنبه 
اس��کناس آمریکایی توانس��ت تا نزدیک محدوده 2۷ه��زار و 900تومان 
پیش��روی کند و با ادامه این روند در روز گذش��ته دالر بار دیگر کانال 28 
هزار تومان را درنوردید. به گفته فعاالن بازار ارز، نگرانی نس��بت به آینده 
مذاکرات هس��ته ای و لغو تحریم ها مهمترین عاملی اس��ت که زمینه ساز 

افزایش خریدها شده است.
بازارس��از ارزی در هفته های اخیر س��عی کرده است با عرضه ارز مانع از 
نوس��انات سنگین در بازار شود و در این امر نیز تا حدی موفق عمل کرده 
اس��ت. حداقل در بازه زمانی 80 روز گذشته، دالر به ندرت خارج از کانال 
2۷ هزار تومانی نوس��ان کرده اس��ت. با این حال، در روزهای اخیر سطح 
تقاضا در بازار کمی تقویت ش��ده اس��ت و همانطور که پیش بینی می شد، 
ب��ا ادامه این وضعیت دالر به کانال 28 هزار تومان نیز وارد ش��د. دالر در 
روز ش��نبه 180 تومان افزایش را تجربه کرد، در روز یکش��نبه با افزایش 
60 تومانی به بهای 2۷ هزار و 880 تومان رس��ید و نهایتا روز دوش��نبه با 
افزایش اندکی رقم 28 هزار و 2 تومان را به ثبت رساند. رشد قیمت دالر 
همچنین باعث افزایش خریدها در بازار سکه و طال شد، به طوری که فلز 
گران بهای داخلی روز یکش��نبه از مرز 12 میلی��ون تومانی عبور کرد و با 
افزایش 80 هزار تومانی در معامالت روز دوش��نبه به قیمت 12 میلیون و 

110 هزار تومان رسید.
دالر28هزارتومانیمحصول4عاملاست

قیمت دالر در سومین روز هفته با رشدی قابل توجه به کانال 28 هزار 
تومان وارد ش��د. این اتفاق در حالی رخ داد که با اعالم خبر ازس��رگیری 
مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی در وین، انتظار می رفت بازار ارز واکنش 
مثبتی به این رخداد داش��ته باش��د. در این زمبنه، س��یدکمال سیدعلی 
معاون ارزی پیش��ین بانک مرکزی، دلیل رش��د قیمت دالر در ش��رایطی 
که سیگنال های سیاسی مثبت است را در چهار عامل جست وجو می کند 
و به خبرآنالین، می گوید: »هرچند آغاز مذاکرات باید نقطه امیدی باش��د 

برای رسیدن به یک نتیجه مثبت اما نتوانسته است بازار ارز و فعاالن این 
حوزه را مجاب کند که شرایط بهتری در پیش است. جنگ لفظی ایران و 
آمریکا همچنان ادامه دارد و نکته بسیار مهم این است که طرفین شروط 
خاص و س��ختی را برای یکدیگر مطرح می کنند. همین شروط سخت در 
کن��ار وضعیت نامتعادلی که به چش��م می خورد، مانع از آن می ش��ود که 

امیدواری ها به دستیابی به توافق افزایش یابد.«
ب��ه گفت��ه وی، »بازار ارز هنوز به این نتیجه نرس��یده اس��ت که برجام 
احیاشدنی است و در نتیجه با بدبینی وقایع را رصد می کند که البته تاثیر 
این بدبینی را در سمت و سوی قیمت ها در بازار ارز می توان مشاهده کرد. 
ایران ش��رایطی را برای مذاکره مطرح کرده اس��ت که ممکن است محقق 
نش��ود و همین امر س��بب می ش��ود که فعاالن بازار ارز نسبت به موضوع 

حساسیت بیشتری را نشان دهند.«
او در بخش دیگری از سخنانش به مسئله نزدیکی ژانویه اشاره می کند و 
می افزاید: »موعد تسویه حساب های بین المللی از راه می رسد و در نتیجه 
تقاضای ارز در بازار در حال افزایش است. این نکته مهم نیز فشار بر بازار را 

افزایش می دهد و زمینه را برای رشد قیمت مهیا می کند.«
س��یدعلی با اش��اره به اینکه »هنوز تغیی��ری در وضعیت فروش نفت و 
بازگشت ارز به کشور رخ نداده است«، ادامه می دهد: »هر افزایش تقاضایی 
هرچند بسیار اندک باشد، قیمت را به سرعت تحت تاثیر قرار می دهد. در 
این میان، پرداخت ارز 4200 تومانی نیز تا پایان سال ادامه خواهد داشت 
و از این بابت نیز فش��اری کم نمی شود، اما نکته مهم اینجاست که دولت 
چ��اره ای جز کم کردن حج��م ارز 4200 تومانی یا حت��ی قطع آن برای 
مدیریت بازار ارز در دس��ت ندارد، هرچند دولتمردان و مقامات اقتصادی 

دولت هنوز تصمیم قطعی را در این حوزه اتخاذ نکرده اند.«
این کارشناس بانکی به افزایش قیمت ارز از زمان روی کار آمدن دولت 
جدید اش��اره می کند و با بیان اینکه »قیم��ت ارز از ابتدای فعالیت دولت 
سیزدهم 18 درصد افزایش یافت«، می گوید: »این عالمت خوبی نیست اما 
واکنش بازار به رفتار و س��خنان دولتمردانی است که درباره برجام موضع 
منفی می گیرند و هنوز به این نتیجه نرس��یده اند که باید تکلیف ماجرای 
اف ای تی اف را روشن کنند. طبیعی است دولتی که در اتخاذ تصمیم کند 

عمل می کند، با بی اعتمادی بازار روبه رو خواهد شد.«

او نب��ود آمریکا در مذاکرات پیش روی وین را عالمتی منفی برای ایران 
می داند و می افزاید: »کشورهای اروپایی تنها با چراغ سبز آمریکا حاضر به 
امضای این توافق دوباره می شوند. پس چه بهتر که به جای مذاکره نیابتی، 
مذاکرات به شکلی صورت گیرد که آمریکا نیز در آن حضور داشته باشد.«
به اعتقاد وی، »بازار ارز در شرایط کنونی تحت تاثیر چهار عامل نزدیکی 
موعد تسویه حس��اب های بین المللی، تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی، 
موضع س��خت طرفین مذاکره برای آغاز مذاکرات در هشتم آذرماه و عدم 
تغییر شرایط فروش نفت و حضور در لیست سیاه اف ای تی اف است. از این 

رو افزایش قیمت دالر در این شرایط قابل پیش بینی بود.«
پیشرویسکهدرکانال12میلیونتومان

در حالی روز گذش��ته قیمت دالر در بازار آزاد تهران به کانال 28 هزار 
تومان رسید که هر دالر آمریکا در صرافی های بانکی با رشد 294 تومانی 
به قیمت 2۷ هزار و 3۷۷ تومان داد و س��تد شد. قیمت فروش یورو نیز با 
300 تومان افزایش به 30 هزار و 9۷3 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 
26 ه��زار و 835 توم��ان و نرخ خرید هر یورو نی��ز 30 هزار و 65۷ تومان 
اعالم شد. همچنین قیمت سکه در بازار تهران تحت تاثیر افزایش قیمت 
دالر در بازار داخلی و رشد اُنس جهانی طال در بازار جهانی 80 هزار تومان 
باال رفت. رش��د قیمت دالر از یک س��و و رش��د اُنس جهانی طال از سوی 
دیگر باعث شد تا میزان خرید سکه در روزهای گذشته افزایش پیدا کند. 
به طوری که فلز گران بهای داخلی روز یکشنبه از مرز 12 میلیون تومانی 
عبور کرد و روز دوشنبه با 80 هزار تومان افزایش به پیشروی در کانال 12 

میلیون تومانی ادامه داد.
بر این اساس، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با رشد 
80 هزار تومانی در پایان معامالت روز دوشنبه به رقم 12 میلیون و 110 
هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 900 
هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 200 هزار تومان، 
ربع سکه 3میلیون و ۷00 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 300 
ه��زار تومان قیمت خ��ورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به 
ی��ک میلیون و 205 هزار تومان و هر مثقال طال به 5میلیون و 220 هزار 
تومان رسید. اُنس جهانی طال نیز با چهار دالر افزایش به قیمت یک هزار و 

814 دالر و 84 سنت ارزش گذاری شد.

بازارارزچهواکنشیبهمذاکراتپیشرویوینخواهدداشت؟

چهارضلعی دالر 28 هزار تومانی

در جلس��ه مش��ترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس کل بانک 
مرک��زی و رئیس و اعضای هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
مقرر ش��د کمیته ای به منظور هماهنگی سیاست گذاری ها و تصمیمات 

در بازار پول و سرمایه تشکیل شود.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مرک��زی، علی صالح آبادی رئیس کل 
بانک مرکزی در این نشست گفت: تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی 
و س��ازمان بورس اوراق بهادار به توسعه همکاری های مشترک بازارهای 
پول��ی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت های جدید کمک می کند 

چراکه بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند.
صالح آبادی، هماهنگی در اتخاذ سیاس��ت های بازار پول و س��رمایه را 
یک ضرورت دانست و افزود: سیاست های پولی بانک مرکزی با همکاری 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی و در نهایت در ش��ورای پ��ول و اعتبار 
جمع بندی می ش��ود و در این مس��یر نگاه جامعی ب��ه بازارهای مختلف 
کش��ور به ویژه بازار س��رمایه وجود دارد. نباید این نگاه حاکم باشد که 
بازار س��رمایه و پول رقی��ب یکدیگرند و زبان مش��ترکی ندارند و امروز 
خوش��بختانه در این خصوص، بین ارکان اقتصادی کابینه دولت به ویژه 

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اتفاق نظر وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به ضرورت ایجاد شورای ثبات مالی 
اش��اره کرد و گفت: با ایجاد این ش��ورا می ت��وان هماهنگی بین اجزای 
مختلف بازار مالی به ویژه بازار پول و س��رمایه در کش��ور را ارتقا داد و 
ش��رایط کنونی، زمان بسیار مناسبی برای تأسیس شورای ثبات مالی و 

ارتقای این همکاری هاست.

ب��ه گفته صالح آبادی، بازار س��رمایه، یک بازار تخصصی اس��ت و باید 
ب��ه دور از سیاس��ت زدگی و در یک فضای پیش بینی پذی��ر و مبتنی بر 

رویکردهای تخصصی، مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد.
همچنین احس��ان خان��دوزی، وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در ادامه 
این نشس��ت، گفت  وگو بین نهادهای سیاس��ت گذار اقتصادی را بسیار 
امیدوارکننده دانس��ت و گفت: این ام��ر می تواند به نتایج مطلوبی ختم 
ش��ود و در صورت استمرار، معنای بسیار روشنی برای فعاالن اقتصادی 
و ب��ازار خواهد داش��ت. این نکته ک��ه در پس سیاس��ت های اقتصادی 
هماهنگی های الزم وجود دارد و استمرار آن بسیار مهم و مطلوب است.

خاندوزی با بیان اینکه تا تعیین تکلیف قانونی ش��ورای ثبات می توان 
از ظرفی��ت کمیته بند »ک« اس��تفاده کرد و س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار نیز در این جلس��ات حضور داش��ته باش��د، ادامه داد: حضور نهاد 
بازار س��رمایه در کنار س��ازمان برنامه و بودج��ه، بانک مرکزی و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در این قبیل تصمیمات مؤثر خواهد بود. حضور 
بان��ک مرکزی و نیز کمیته های مش��ترکی از این دس��ت کمک می کند 
تا چش��م انداز متغیره��ای کلیدی که فع��االن اقتصادی با ن��گاه به آن 

تصمیمات را تنظیم خواهند کرد، شفاف تر شود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، اگر کمیته مش��ترک به صورت 
هفتگی و مستمر تشکیل جلسه دهد، مسائل کوچک می تواند به سرعت 
برطرف ش��ود و مبنایی برای گفت وگو، افزای��ش تفاهم و همکاری ها با 
س��ایر بخش های واقعی و تولید اقتصاد باش��د و نیز با افزایش گس��تره 
این همکاری ها سایر وزارتخانه ها نیز در این همکاری ها گنجانده شوند.

علی عش��قی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست، 
ثبات را کلیدی ترین مؤلفه در بازار س��رمایه دانس��ت و گفت: مهمترین 
عاملی که به نگرانی ها در بازار س��رمایه دامن می زند، بی ثباتی اس��ت و 
البته این در حالی اس��ت که متغیرهای کالن بازار س��رمایه در ش��رایط 
مطلوب��ی اس��ت. با این وجود امی��دوارم با حضور دکت��ر صالح آبادی در 
کس��وت ریاس��ت کل بانک مرکزی زبان مشترک بین هر دو بازار بهبود 

یابد.
عش��قی همچنین درخصوص ش��رایط بازار سرمایه نیز گفت: در حال 
حاضر ارزش بازار س��رمایه ح��دود 8000 هزار میلیارد تومان اس��ت و 
کوچک تری��ن تغیی��ری در آن حائ��ز بس��یار اهمیت و در حوزه بس��یار 

گسترده اثرگذار خواهد بود.
او در همین راس��تا، تشکیل شورای ثبات مالی را یک ضرورت دانست 
و افزود: در حال حاضر، خأل چنین شورایی به وضوح احساس می شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ضرورت پیش بینی پذیر 
بودن بازار، به اثرگذاری مس��تقیم سیاس��ت های پولی بر بازار س��رمایه 
اش��اره کرد و گفت: موضوعاتی همچون نرخ ارز و نرخ تسعیر، نرخ سود 
بین بانکی و انتش��ار اوراق دولت، از جمله موضوعات حائز اهمیت برای 
بازار سرمایه است. در حال حاضر حجم و تنوع بازار سرمایه به گونه ای 
اس��ت که در تمام حوزه ها فعال اس��ت و فکر می کن��م هیچ تصمیمی 
در دولت اتخاذ نمی ش��ود، مگر اینکه با بازار س��رمایه مرتبط باش��د و 
امیدوارم تش��کیل مش��ترک بین بانک مرکزی و سازمان بورس در این 

باره راهگشا باشند.

برایهماهنگیبازارپولوسرمایه

کمیتهمشترکبانکمرکزیوسازمانبورستشکیلمیشود

بانکنـــامه

رئیسجمهوردرستادهماهنگیاقتصادیدولتتاکیدکرد
پرهیزازچانهزنیدرتدوینبودجه

رئیس جمهور با تش��کر از تالش تیم اقتصادی دولت برای تدوین 
الیحه بودجه س��ال 1401 گفت با توجه ب��ه تاکیدات رهبر معظم 
انقالب مبنی بر اصالح بودجه ریزی کش��ور باید الیحه بودجه س��ال 

1401 بر همین اساس یعنی اصالح ساختار بودجه تدوین شود.
سیدابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت با تاکید بر اینکه بودجه س��ال 1401 منطبق بر نیازهای کشور و 
اهداف دولت س��یزدهم باشد، تصریح کرد: مهمترین هدف دولت اجرای 
عدالت اس��ت لذا بودجه ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت محور 
باشد. او با اشاره به عقب ماندگی های تاریخی در اجرای عدالت افزود: یکی 
از اس��ناد مهم برای جبران عقب ماندگی، بودجه سالیانه کشور است؛ لذا 
این سند باید بخش��ی از عقب ماندگی های کشور را در عدالت اجتماعی 
و اقتص��ادی جبران کند. نظام بودجه ریزی براس��اس چانه زنی، رفاقت و 
فش��ارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه ریزی باید براساس نیازهای واقعی 
تدوین شود و از چانه زنی و بخشی نگری جلوگیری شود. همچنین موضوع 
فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال 1401 رفع شود و 
درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد. رئیس جمهور همچنین با اشاره 
به هزینه ریالی برخی بنگاه ها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه های پنهان و 
در مقابل درآمد دالری گفت: این بنگاه ها باید مالیات واقعی و سهم دولت 
و مردم را ش��فاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه گری شود. وی با 
تبیین رویکرد دولت به بودجه استان ها افزود: قصد نداریم در جزئی ترین 
مسائل استان ها دخالت کنیم، اما نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی در 
استان ها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه 
یابد. رئیس جمهور با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت 
س��یزدهم و فروش اوراق نیز گفت: وزرا و مدیران در مقابل هزینه تراشی 
ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاه ها بر فعالیت عمرانی 
و محرومیت زدایی س��ایه بیندازد. در این جلسه همچنین رئیس سازمان 
برنامه و بودجه گزارشی از پیش بینی های دولت برای بودجه سال 1401 
ارائه کرد که براساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه، رشد اقتصادی 
کش��ور در سال آینده را 8 درصد پیش بینی کرده است. سازمان برنامه و 
بودجه در عین حال میزان رش��د ارزش افزوده در هر یک از اس��تان ها را 
با توجه و تاکید بر عدالت محوری و بدون کسری بودجه پیش بینی کرده 
که این برنامه در حال تدوین اس��ت. در این جلس��ه در چارچوب بودجه 
پیشنهادی سال آینده همچنین مقرر شد هماهنگی های الزم بین قوای 

سه گانه برای مدیریت هزینه ها در سال 1401 پیگیری و انجام شود.

10روزتاپایانمهلتنامنویسیباقیاست
ثبتنام886هزارنفردر»جهشمسکن«

تاکنون حدود 886 هزار نفر برای واحدهای جهش تولید مسکن ثبت 
ن��ام کرده اند که تعداد ثبت نام کننده در این طرح به حدود یک س��وم 
از پنج مرحله ثبت نام مس��کن ملی رس��یده اس��ت.  به گزارش ایسنا، 
جدیدترین آمار نام نویسی برای واحدهای جهش تولید و تامین مسکن 
)نهضت ملی مسکن( از ثبت نام 886 هزار و 354 نفر حکایت دارد. این 
در حالی اس��ت که برای مسکن ملی در پنج مرحله حدود 2.5 میلیون 
نفر تقاضا دادند. البته از این تعداد بنا بر اعالم وزارت راه و شهرس��ازی 
فقط 534 هزار نفر واجد ش��رایط شناخته شدند. تقاضا برای واحدهای 
جهش تولید مسکن در حالی با گذشت 19 روز هنوز به یک میلیون نفر 
نرسیده که دولت ظرفیت ساخت 4 میلیون واحد را برای این طرح در 
نظر گرفته است. علت دقیق پایین بودن اقبال به واحدهای نهضت ملی 
مسکن هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما احتماال با توجه به حذف 
برخی افراد در مسکن ملی که از شرایط پنج گانه برخوردار نبودند باعث 
شده تا متقاضیان برای پروژه جدید نام نویسی نکنند. این در حالی است 
که نام نویسی از 28 مهرماه 1400 شروع شده و هنوز 10 روز زمان باقی 
مانده که تا 28 مهرماه ادامه خواهد داش��ت. یکی دیگر از دالیل پایین 
بودن تقاضا می تواند به مبلغ اقساط این طرح مربوط باشد. طبق اعالم 
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، برای واحدهای نهضت ملی مسکن 
از 200 تا 450 میلیون تومان تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
محاسبات نشان می دهد با توجه به بازپرداخت 20 ساله این وام ها مبلغ 
اقساط آن بین 3 تا ۷ میلیون  تومان خواهد بود. البته مدتی پیش اقبال 
ش��اکری نماینده مجلس، میزان اقس��اط را بین 3 میلیون و ۷50 هزار 
تومان تا 5 میلیون تومان اعالم کرده بود. جامعه هدف واحدهای جهش 
تولید مسکن، کارگران و دهک های پایین جامعه عنوان شده و مسکن 
ملی برای اقش��ار متوسط طراحی شده بود. با این حال پرداخت اقساط 
3 تا ۷ میلیون تومان از عهده دهک های پایین برنمی آید. البته با وجود 
آنکه 534 هزار واحد اقدام ملی مس��کن به مرحله اجرا رس��یده و بنا بر 
اعالم وزارت راه و شهرسازی این تعداد دارای پیشرفت فیزیکی هستند 
تا روز نهم آبان ماه 1400 تعداد کسانی که برای این خانه ها پول واریز 
کرده اند 23۷ هزار نفر هس��تند که نشان می دهد 56 درصد متقاضیان 
پرداختی نداشته اند؛ البته احتماال برخی طرح های مربوط به دستگاه های 

دولتی با کمک تسهیالت بانکی به مراحل اولیه ساخت رسیده است.

بیتکوینبهکانال6۵هزاردالریرسید
ادامهروزهایخوبرمزارزها

بیت کوین وارد کانال 65 هزار دالری ش��د. به گزارش سی ان بی سی، مجلس 
نمایندگان آمریکا الیحه بودجه پیش��نهادی یک تریلیون دالری دولت را برای 
تقویت سرمایه گذاری در زیرساخت ها تصویب کرد که قرار است بخش بزرگی 
از بودج��ه این الیحه از طریق مالیات گرفتن از تراکنش های رمزارزها تصویب 
ش��ود. به این ترتیب اگرچه معامله گران بابت پرداخت مالیات ناراحت خواهند 
بود اما نسبت به اینکه آمریکا قرار نیست راه چین را در پیش بگیرد مطمئن تر 
هستند. شهردار جدید شهر نیویورک نیز گفت که حقوق سه ماه ابتدایی کار 
خود را بر حسب بیت کوین دریافت خواهد کرد. با توجه به اینکه شهر نیویورک 
بزرگ ترین قطب مالی و بانکی جهان است، روی کار آمدن اریک آدامز که در 
پیامی توییتری گفته است این شهر را به قطب ارزهای دیجیتالی دنیا تبدیل 
خواهد کرد، خبری مثبت تلقی شده و باید منتظر روزهای سبزتری در آینده 
بود. همچنین کالهبرداری بزرگ صورت گرفته توسط تیم توسعه دهنده رمزارز 
بازی مرکب نگرانی ها از در امان نبودن سرمایه معامله گران را به شدت افزایش 
داده است. این رمزارز پس از آنکه تنها طی یک هفته حدود 28 میلیون درصد 
رش��د قیمت را تجربه کرد پس از آغاز روند نزولی خود به صفر رسید. صرافی 
باینانس با صدور بیانیه ای از آغاز تحقیقات برای شناس��ایی کالهبرداران خبر 

داده اما اعالم کرده است هویت آنها فعال نامشخص است.
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باتصمیمکمیسیوناقتصادیمجلس
جرمانگاریعدمبازگشتارزصادراتمنتفیشد

کمیسیون اقتصادی مجلس برای جلب نظر شورای نگهبان از جرم انگاری 
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی عقب نشینی کرد تا 
این طرح که با اعتراض گسترده فعاالن اقتصادی روبه  رو شده بود، منتفی 
ش��ود. اص��ل ماجرا به الیحه اص��الح قانون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز باز 
می گردد که اردیبهش��ت ماه 1399 به تصویب مجلس رسیده بود، اما این 
مصوبه با ایرادات ش��ورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت. این موضوع 
سه بار دیگر هم تکرار شد و متن اصالحی کمیسیون اقتصادی و آنچه در 
صحن مجلس به تصویب رسید نتوانست نظر شورای نگهبان را جلب کند.

یکی از بندهای ایرادی ش��ورای نگهبان در س��ومین رفت و برگش��ت این 
مصوبه مربوط به جرم انگاری عدم بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی بود که نمایندگان ذیل ماده 1۷ این الیحه آن را به تصویب رسانده 
بودند، اما مطابق نظر شورای نگهبان »مجرم دانستن افرادی که مطابق ضوابط 
تعیینی ش��ورای پ��ول و اعتبار ارز حاصل از ص��ادرات را به چرخه اقتصادی 
بازنگردانند، مغایر اصول سی و ششم و هشتاد و پنجم قانون اساسی است«. 
براس��اس اصل سی و ششم قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید 
تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همین طور براساس اصل 
هش��تاد و پنجم قانون اساس��ی هم س��مت نمایندگی، قائم به شخص بوده، 
درنتیج��ه این صالحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر ش��ورای پول و 
اعتبار نیس��ت. بنابراین ش��ورای نگهبان از این مصوبه ایراد گرفت و اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس هم برای رفع این ایراد حکم مربوط به جرم انگاری 

بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را حذف کردند.

یکفعالبازارسرمایهمطرحکرد
اشتباهوزندهیزیادبهبازاربدهی

یک تحلیلگر بازار س��رمایه، وزن دهی زیاد به بازار بدهی را اش��تباه دانست 
و گفت در نگاهی کلی بازارهای س��رمایه و بدهی به یکدیگر مرتبط بوده و از 
یکدیگر تاثیر می پذیرند، اما از آنجایی که فعاالن اصلی این دو بازار با یکدیگر 
متفاوتند نباید به اشتباه وزنی بیش از واقعیت به تأثیر این دو بازار بر هم داد. 
محس��ن س��یار با بیان اینکه صندوق های با درآمد ثابت بیشتر در بازار اوراق 
بدهی فعال هستند و خرید و فروش سهام، بخش کوچکی از فعالیت اصلی این 
نهادها را تشکیل می دهد، در گفت وگو با سنا، افزود: هرچند فعالیت آنها تاثیر 
جدی بر بازار س��هام ندارد. با این حال در بازار س��هام مشاهده می شود برخی 
س��هامداران بیش از حد بازار سهام را متأثر از بازار بدهی می دانند که رویکرد 
صحیحی به نظر نمی رسد. او نوسانات بازار سهام را متأثر از چشم انداز اقتصادی 
نیز دانست که در کنار عامل نرخ بهره بین بانکی، عواملی چون نرخ بازارهای 
جهان��ی و کامودیتی ها، روند اتفاقات سیاس��ی، ت��ورم انتظاری و هیجان های 
توده ای این چش��م انداز را شکل می دهند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره 
به لزوم پیش بینی پذیری اقتصاد ادامه داد: مخاطب پیش بینی پذیری اقتصاد، 
دولت و فعاالن اقتصادی هس��تند، اما پیش بینی پذی��ری اقتصادی به عوامل 
متعددی بستگی دارد. سیار، موضوع بودجه دولت را مهمترین عامل موثر در 
پیش بینی پذیری اقتصاد عنوان کرد و گفت: بودجه و برنامه دولت برای جبران 
کسری آن مهمترین عامل پیش بینی پذیری اقتصاد کشور است که از طریق 
افزایش مالیات، افزایش صادرات نفت، انتشار اوراق تامین مالی، فروش دارایی 
و ... قابل اجرا اس��ت. ابهام در برنامه دولت برای جبران کس��ری بودجه سبب 
سردرگمی شده و باعث می شود تا سرمایه گذاران نتوانند پیش بینی مشخص 
و دقیقی از آینده اقتصاد برای تصمیم گیری های اقتصادی خود داشته باشند. 

این موضوع در مجموع به اقتصاد کشور آسیب می زند.

طبقگزارشنهادپژوهشیمجلس
ترانزیتایراندر2سالگذشتهنصفشد

در حالی که ترانزیت کشور سالیانه تا 80میلیون تن ظرفیت داشته و می تواند 
به درآمد 8 میلیارد دالری منجر ش��ود، اما در دو سال گذشته حجم ترانزیت 
ایران با بیش از 50 درصد کاهش روبه رو بوده است. مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشی به بررسی توسعه کریدورهای ترانزیتی ایران و بررسی شرایط فعلی 
و ظرفیت های بالقوه این بخش پرداخت. براس��اس این گ��زارش با وجود قرار 
گرفتن ایران در مس��یرهای ترانزیتی مختلف از جمله کریدور ش��مال-جنوب 
)NOSTRAC(، کری��دور اقتص��ادی چین-آس��یای میانه-آس��یای غربی، 
کریدورهای حمل و نقلی تعریف شده میان کشورهای عضو سازمان همکاری 
اقتصادی )اکو( مانند کری��دور اسالم آباد-تهران-اس��تانبول )ITI(، و کریدور 
ایران-عراق-س��وریه، توجه الزم و کافی به این ظرفیت نش��ده است. عملکرد 
ترانزیتی کش��ور در بخش های ریلی و جاده ای در هشت سال اخیر در بهترین 
حالت، تنها یک بار به مرز 13 میلیون تن رسیده است که با ظرفیت های بالقوه 
کش��ور فاصله ای چش��مگیر دارد. تقریبا عمده این میزان بار هم سهم بخش 
جاده ای کش��ور بوده و بخش ریلی تقریبا س��هم چندانی در عملکرد ترانزیتی 
نداشته است. کشور در چند سال گذشته، با روند نزولی میزان ترانزیت روبه رو 
بوده به طوری که میزان کاهش در دو سال گذشته شدیدتر شده و بیش از 50 
درصد کاهش یافته است. این در حالی است که به موازات عدم برنامه ریزی برای 
فعال س��ازی این ظرفیت در کش��ور، فعالیت و سرمایه گذاری رقبای منطقه ای 
گس��ترش یافته و فعال ش��دن کریدورهای موازی ایران از جمله ایجاد مسیر 
ترانزیتی با اتصال بندر ترکمن باشی در ترکمنستان به بندر باکو در آذربایجان 
از طریق ایجاد خط کشتیرانی در عرض دریای خزر، توافقنامه الجورد و اتصال 
کشورهای افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه، اتصال ریلی 
باکو-تفلیس-قارص، سرمایه گذاری گسترده چین ذیل ابتکار کمربند و راه در 
کریدور اقتصادی چین-پاکس��تان )CPEC(، برنامه ریزی ترکیه برای تبدیل 
شدن به هاب ترانزیتی قابل تأمل هستند. طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی، 
در صورت تکمیل زیرساخت کریدورهای داخلی و پیوستن به ابتکار کمربند و 
راه چین، روانسازی رویه ها در تبادالت مرزی و بهره گیری حداکثری از ظرفیت 
دیپلماسی حمل ونقل، ظرفیت ترانزیتی کشور سالیانه به 80 میلیون تن خواهد 
رس��ید. بر این اساس، با در نظر گرفتن درآمد حداقل 100 دالری به ازای هر 
تن بار ترانزیتی، ایران می تواند س��الیانه بیش از 8 میلیارد دالر درآمد ارزی از 
ترانزیت داش��ته باشد. در این حالت، درآمد ساالنه ایران از ترانزیت، به تنهایی 
بیش��تر از یک چهارم کل صادرات غیرنفتی خواهد بود. همچنین بدون اضافه 
کردن زیرس��اخت جدید به ش��بکه حمل ونقل کش��ور و صرفا از طریق برخی 
اقدام های مدیریتی مانند تسهیل گری و روانسازی رویه ها در تشریفات گمرکی 
و تبادالت مرزی و بهره گیری از دیپلماسی حمل ونقل، می توان ظرفیت ترانزیت 
کشور را به 20 میلیون تن با درآمد ارزی بیش از 2 میلیارد دالری رساند. البته 
در مورد ظرفیت ترانزیتی ایران، ارزیابی های متفاوت دیگری از 30 میلیون تن تا 
300 میلیون تن هم در مطالعات دیگر وجود دارد که در حالت بیشینه، درآمد 

سالیانه 30 میلیارد دالری را برای کشور ایجاد می کند.

خبرنــامه

فرصت امروز: قیمت دالر در معامالت روز گذشته در بازار آزاد تهران به 
کانال 28 هزار تومان رس��ید و همین امر شارژ دالری بازارهای مالی را به 
دنبال داشت. به طوری که قیمت سکه پس از آنکه در روز یکشنبه به کانال 
12 میلیون تومان رسید، در روز دوشنبه و در ادامه روند صعودی خود به 
پیش��روی در این کانال ادامه داد و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 
جدید با رشد 80 هزار تومانی، 12 میلیون و 110 هزار تومان قیمت خورد. 
افزایش قیمت اسکناس سبز آمریکایی که در پایان معامالت دیروز نهایتا 
در رقم 28 هزار و 128 تومان ایستاد، همچنین باعث شارژ دالری شاخص 
بورس تهران شد، هرچند که این شارژ دالری چندان قوی نبود و شاخص 
کل بورس در روز پرنوس��ان بازار سرمایه به رش��د 3 هزار و 499 واحدی 

بسنده کرد تا در یک قدمی نیمه کانال 1.4 میلیون واحدی بایستد.
در جری��ان معامالت روز دوش��نبه 1۷ آبان ماه، ش��اخص کل بورس با 
افزای��ش 3 ه��زار و 499 واحدی به رقم یک میلی��ون و 434 هزار واحد و 
ش��اخص کل هم وزن با 23۷ واحد افزایش به رقم 384 هزار و 929 واحد 
رس��ید. در معامالت س��ومین روز هفته بیش از 9 میلیارد و 544 میلیون 
س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 59 ه��زار و 545 میلیارد ریال 
در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد ش��د. همچنین شاخص بازار اول، 
افزایش 3 هزار و 34۷ واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش 4 هزار و 58۷ 
واحدی را تجربه کردند. در آن س��وی بازار سرمایه نیز چراغ آیفکس سبز 
ش��د و شاخص کل فرابورس با رشد 11۷ واحدی به رقم 20 هزار و 349 

واحد رسید.
خودروییهابازهمصدرنشینشدند

بازار سرمایه دیروز روندی پرنوسان داشت و شاخص کل بورس در حالی 
که در ساعات ابتدایی معامالت تا رقم یک میلیون و 426 هزار واحد کاهش 
یافته بود، در س��اعات میانی و پایانی معامالت دوش��نبه روندی صعودی 
به خود گرفت. در معامالت روز گذش��ته بورس تهران، پتروش��یمی نوری 
)نوری( با یک هزار و 168 واحد، ایران خودرو )خودرو( با 6۷1 واحد، گروه 
مپنا )رمپنا( با 650 واحد، پتروش��یمی پردیس )ش��پدیس( با 602 واحد، 
نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با 448 واحد، پتروش��یمی شازند 
)شاراک( با 393 واحد، سایپا )خساپا( با 264 واحد، مخابرات ایران )اخابر( 

با 255 واحد و معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 225 واحد بیش��ترین 
تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

در س��وی مقابل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 461 
واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( ب��ا 314 واحد، پاالیش نفت اصفهان 
)ش��پنا( با 285 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارس��ان( با 162 
واحد، پاالیش نفت تبریز )ش��بریز( ب��ا 155 واحد، ملی صنایع مس ایران 
)فمل��ی( ب��ا 150 واحد، بورس کاالی ایران )کاال( ب��ا 14۷ واحد و صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 143 واحد با تاثیر منفی بر ش��اخص 
بورس همراه ش��دند. همچنین ایران خودرو )خودرو(، س��ایپا )خس��اپا(، 
شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(،   پاالیش نفت اصفهان 
)ش��پنا(، بورس کاالی ایران )کاال(، پتروشیمی نوری )نوری( و گروه بهمن 
)خبهمن( از جمله نمادهای پُرتراکن��ش بودند. گروه خودرو با 131 هزار 
و 819 معامله به ارزش 11 هزار و 568 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 
52 هزار و 5۷0 معامله به ارزش 4 هزار و 519 میلیارد ریال، گروه فلزات 
اساس��ی با 44 هزار و 238 معامله ب��ه ارزش 2 هزار و ۷32 میلیارد ریال، 
گروه فرآورده های نفتی با 33 هزار و 591 معامله به ارزش 2 هزار و 253 
میلیارد ریال و گروه چندرشته ای صنایع با 30 هزار و 859 معامله به ارزش 

2 هزار و 243 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با افزایش 11۷ 
واحدی تا رقم 20 هزار و 349 واحد صعود کرد. در معامالت س��ومین روز 
هفته در فرابورس ایران، بیش از 2 میلیارد و 542 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 6۷6 هزار و 639 میلیارد ریال دادوستد شد. بیمه 
پاسارگاد با 105 واحد، شرکت صنعتی مینو با 16 واحد، شرکت پلیمر آریا 
ساسول با 14 واحد، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با 9 واحد 
و شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر با پنج واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رشد شاخص فرابورس داشتند. همچنین شرکت فرابورس ایران با 14 
واحد، شرکت سرمایه گذاری مالی س��پهر صادرات با 4.08 واحد، شرکت 
فوالد هرمزگان جنوب با چهار واحد، بیمه سامان با 2.36 واحد و شرکت 
ریل س��یر کوثر با دو واحد بیش��ترین تاثیر منفی را بر ش��اخص فرابورس 

داشتند. نوسان بورس تهران ادامه دارد؟

با اینکه بازار س��رمایه به واس��طه حمایت کالمی دولت و نشس��ت وزیر 
اقتصاد با مدیران بورس��ی در چند روز متوالی س��بزپوش ش��د و شاخص 
بورس تهران در چهار روز پیاپی نزدیک به 100 هزار واحد رش��د کرد، اما 
در معامالت روز یکشنبه شاخص کل بورس بیش از 9 هزار واحد ریخت و 
چراغ این بازار دوباره قرمز شد؛ اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه دلیل 
آن را وجود ابهامات متعدد بر سر راه این بازار می داند و بر این باور است که 

نبود نقدینگی در بازار به روند کاهشی آن دامن زده است.
مجید عش��قی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دهم آبان ماه نسبت 
به مثبت شدن حرکت بازار سرمایه ابراز امیدواری کرد و گفت که وضعیت 
بازار به مرور بهتر خواهد ش��د. هرچند این اتفاق نیز رخ داد و برای حدود 
چند روز ش��اهد صعودهای چشمگیر ش��اخص کل بورس بودیم، اما عمر 
این روند بس��یار کوتاه بود و چراغ ب��ازار در دومین روز هفته مجددا قرمز 
شد. در این راستا، حسن کاظم زاده، تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه 
ش��رایط بازار سرمایه بسیار نوسانی اس��ت، به ایسنا گفت: علت اصلی این 
موضوع ابهام در متغیرهای کالنی اس��ت که روی بازار س��رمایه تاثیرگذار 
هس��تند. از جمله ای��ن متغیرها می توان به وضعیت بودجه س��ال آینده، 
وضعیت شرکت ها در این بودجه، وضعیت تامین مالی دولت و انتشار اوراق، 
حذف یارانه ها و همچنین بازارهای جهانی اشاره کرد. در واقع این ابهامات 
ش��رایطی را ایجاد کرده است که نه می توان به مثبت بودن متغیرها امید 
داشت و نه به منفی بودن آنها؛ بنابراین نه می توان گفت وضعیت سهم ها 

مثبت است و نه می توان گفت وضعیت آنها منفی و کاهشی خواهد بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بی��ان اینکه ابهامات مذک��ور با کمبود 
نقدینگی در بازار سرمایه همزمان شده است، توضیح داد: به همین دلیل 
زمانی که بازار کاهش��ی می شود شاهد بازخوردهای بسیار شدید از سوی 
س��هامداران هستیم. کاظم زاده به این سوال که ابهامات مذکور چه زمانی 
برطرف خواهد شد؟ این گونه پاسخ داد که تکلیف برخی ابهامات از جمله 
وضعیت قیمت گذاری خودرو، حذف ارز 4200 تومانی و ... زودتر مشخص 
خواهد شد، اما تکلیف برخی ابهامات تا زمان ارائه الیحه بودجه و تصویب 
آن مش��خص نمی ش��ود بعد از آن هم باید دید که تغییرات بودجه ای چه 

تاثیری روی شرکت های بورسی خواهد داشت.

شاخصبورستهراندریکقدمینیمهکانال1.4میلیونواحدیایستاد

شارژ دالری بورس

نرخ بهره بین بانکی در ش��رایطی به 20.61 درصد رس��یده اس��ت که 
فعاالن بازار س��رمایه افزایش این نرخ و انتش��ار اوراق را تهدیدی برای این 
بازار می دانند، اما کارشناسان اقتصادی این دو را ابزاری برای کنترل تورم 
می دانند و معتقدند که در شرایط فعلی اولویت دولتمردان باید کنترل تورم 
باشد و نه منافع سهامداران تا بدین منظور، نرخ بهره بین بانکی را بیش از 

این افزایش دهد و اوراق بفروشد.
به گزارش ایس��نا، روند صعودی نرخ به��ره در بازار بین بانکی همچنان 
ادامه دارد و این نرخ در حال حاضر به رقم 20.61 درصد رس��یده اس��ت. 
ن��رخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از ان��واع نرخ های بهره در بازار پول به 
نرخ های س��ود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد که در واقع این نرخ، 
قیمت ذخایر بانک هاس��ت و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه مدت 
اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کس��ری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در 
بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند. کارشناسان از افزایش 
ای��ن نرخ و س��وق دادن بانک ها برای خری��د اوراق از این طریق به عنوان 
ابزاری برای کنترل تورم یاد می کنند اما از آن طرف، فعاالن بازار س��رمایه 
انتش��ار اوراق دولت و افزایش نرخ بهره بین بانکی را تهدیدی برای صعود 

بازار سرمایه می دانند.
در شرایطی که دولت سیزدهم، خط قرمز خود را تورم اعالم کرده است، 

باید در راستای اولویت خود قدم بردارد که به منظور بررسی تاثیر افزایش 
نرخ بهره بین بانکی بر کنترل تورم و بازار س��رمایه، کامران ندری در این 
خصوص می گوید: افزایش تقاضا ب��رای ذخایر بانک مرکزی، نرخ بهره در 
بازار بین بانکی را افزایش داده و عرضه ذخایر کم شده است که دلیل آن 
نیز تورم باال در کش��ور است که بانک مرکزی صالح نمی داند پایه پولی را 
بیش از این منبس��ط کند.  به عبارت دیگ��ر، زمانی که عرضه ذخایر بانک 
مرکزی در بازار باز محدود و تقاضا برای آن نیز زیاد ش��ود، نرخ بهره بین 
بانک��ی باال می رود. ندری با بیان اینکه با وج��ود تورم باال در اقتصاد ایران 
بای��د نرخ بهره بین بانکی بیش از این افزایش یابد، ادامه داد: افزایش نرخ 
بهره بین بانکی، بانک ها را ترغیب می کند تا اوراق دولتی بخرند در حالی 
که دولت برای این هدف باید نرخ اوراق را زیاد کند. از سوی دیگر، دولت 
با کس��ری بودجه زیادی مواجه اس��ت و تورم باالیی در اقتصاد وجود دارد 
که اگر نرخ س��ود اوراق مناسب نباشد، کسی اوراق نمی خرد و در صورتی 
که می خواهند نرخ اوراق کاهش یابد، باید تورم را کنترل کنند که در حال 

حاضر، کنترل تورم در گروی افزایش نرخ هاست.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، دولتمردان باید اولویت خود را تعیین 
کنند که کدامیک از بخش های اقتصاد چون اقتصاد کالن یا بازار سرمایه 
اولویت آنهاس��ت و در صورتی که اولویت اول مسئوالن کنترل تورم باشد، 

بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. افزایش نرخ بهره بین بانکی در کوتاه 
مدت می تواند بر بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد اما دیگر این بازار همانند 

سال گذشته از این طریق ریزش قابل توجهی نخواهد داشت. 
ندری در ادامه صحبت هایش می گوید که اگر رشد تورم ادامه پیدا کند، 
قیمت سهام نیز افزایش می یابد، اما این افزایش به درد سهامدار نمی خورد 
زیرا تورم هزینه های زندگی را نیز افزایش می دهد. اگر نرخ بهره بین بانکی 
افزایش پیدا نکند، اوراق دولت فروخته نمی ش��ود و کسری بودجه باید از 
محل چاپ پول تامین شود که افزایش حجم پول، نرخ بهره بین بانکی را 
پایین و تورم را باال می برد که خوش به حال سهامدار می شود اما در شرایط 

فعلی، اولویت باید کنترل تورم باشد.
ای��ن اقتصاددان در پایان گفته هایش با تاکید بر اینکه کنترل تورم باید 
اولویت باشد و نه منافع سهامداران می افزاید: فعاالن بازار سرمایه با مخالفت 
ک��ردن با افزایش نرخ بهره بین بانکی و انتش��ار اوراق دولتی، تنها به فکر 
منافع خود هس��تند تا از افزایش تورم س��ود ببرند و اقشار ضعیف جامعه 
متضرر ش��وند که در این بین، بانک مرکزی نباید حافظ منافع سهامداران 
باشد بلکه وظیفه اصلی آن همانا کنترل تورم است. در شرایط تورمی، بانک 
مرکزی باید به صورت انقباضی عمل کند و نرخ بهره بین بانکی باال برود تا 
اوراق دولت به فروش برسد که در بازه زمانی بلندمدت تورم کنترل شود.

یککارشناساقتصادیمطرحکرد
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پیشنهادتداوم3سالهممنوعیتواردات
30درصدبازاردراختیارقاچاق

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به برآورد30 تا 35 درصدی 
سهم کاالی قاچاق در بازار لوازم خانگی، گفت پیشنهاد من این است 
که ممنوعیت واردات حداقل برای س��ه س��ال، همزمان با ارائه برنامه 
زمانبن��دی برای ارتقای کیفی، فناوری نوین و ... تولیدات داخلی اجرا 

شود و بعد آزادسازی واردات با حمایت تعرفه ای انجام شود.
به گزارش ایس��نا، روز دوشنبه عباس هاشمی در نشستی خبری، با 
اش��اره به افزایش 94.۷ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در بخش 
صنع��ت و افزایش ۷8.5 درص��دی تورم تولیدکنن��ده در محصوالت 
صنعتی در س��ال جاری، اظهار کرد: این شرایط نشان می دهد فضای 
مناس��بی ب��رای فعالیت های تولیدی حاکم نیس��ت و نی��از به تغییر 

مولفه های کالن اقتصادی و تثبیت اوضاع اقتصادی کشور است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب شاخص های بانک جهانی 
در کشور، اظهار کرد: گردش مالی صنعت لوازم خانگی در ایران حدود 
6 میلیارد دالر برآورد می شود. بعد از بازگشت تحریم ها تولیدکنندگان 
داخلی به سمت بومی سازی قطعات، کاهش وابستگی به خارج و تغییر 

تراز تجاری در این صنعت حرکت کردند.
به گفته دبیرکل انجمن صنایع ل��وازم خانگی ایران در حال حاضر 
ص��ادرات لوازم خانگی حدود 300 میلیون دالر اس��ت و طبق برنامه 
وزارت صمت تا سال 1404 تراز صنعت لوازم خانگی باید مثبت شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه ارز مورد نیاز صنعت ل��وازم خانگی برای میزان 
تولیدی که در س��ال جاری هدف گذاری شده 1.4 میلیارد دالر است، 
تصری��ح کرد: از این میزان 300 میلی��ون دالر صادرات و حدود 230 
میلی��ون دالر نیز تعمیق س��اخت داخل و صرفه جوی��ی ارزی صورت 

گرفته است.
هاش��می درباره وضعیت قیمت محصوالت لوازم خانگی نیز گفت: 
افزایش قیمت محصوالت مربوط به سیاست های درون بنگاهی می شود 
و هر بنگاهی می تواند با توجه به هزینه های خود درخواس��ت افزایش 
قیمت بدهد، اما از طریق انجمن برای محصوالت قدیمی درخواس��ت 
افزایش قیمتی ارسال نش��ده و فقط برای  محصوالت جدید که قبال 
قیمت گذاری نشده بودند، درخواست قیمت گذاری داده شده است. به 
ه��ر حال با توجه به افزایش هزینه های تولید، افزایش نرخ مواد اولیه، 
نرخ تورم، هزینه حمل و نقل، مالیات و ... افزایش قیمت اجتناب ناپذیر 
اس��ت. وی افزود: تا زمانی که مؤلفه های کالن اقتصادی کشور اصالح 
نش��ود، نمی توان انتظار داش��ت ک��ه افزایش قیمت��ی رخ ندهد. باید 
م��واد اولیه و ... به ص��ورت متعارف برای تولیدکننده تأمین ش��ود تا 
تولیدکننده نیز با درصد سود متعارفی که مورد تایید سازمان حمایت 
اس��ت، محصول را ارائه کند؛ س��رکوب قیمتی ب��ه نفع تولیدکننده و 
مصرف کننده نیست. سیاست سرکوب قیمت، سیگنالی برای فعالیت 
نکردن بخش های تولیدی اس��ت و منج��ر به از بین رفتن خالقیت را 
در تولید خواهد ش��د. هاشمی همچنین با اش��اره به رکود در بازار به 
دلیل کاهش قدرت خرید مردم، تاکید کرد که دولت برای حمایت از 
مصرف کننده و تولیدکننده باید کارت های اعتباری ارائه کند. همچنین 
دولت باید مقابله جدی با قاچاق را در دستور کار قرار دهد که برآورد 

می شود 30 تا 35 درصد بازار را در اختیار دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت نصب شده در کشور ساالنه بیش 
از 20 میلیون دس��تگاه لوازم خانگی است، در مورد وضعیت تولید در 
نیمه اول سال گفت: طی نیمه نخست امسال یک میلیون و 1۷0 هزار 
یخچال فریزر تولید ش��د که نسبت به مدت مشابه پارسال 10  درصد 
افزایش داش��ته است. همچنین تولید ماشین لباسشویی با 35 درصد 
افزایش به ۷30 هزار دس��تگاه رس��ید و تولید تلویزیون با کاهش 11 

درصدی به 630 هزار دستگاه رسیده است.

پیشنهادممنوعیتترددخودروها
ازساعت24

اس��تاندار تهران با اش��اره به اینکه طرح تردد ش��بانه از ساعت 22 
هر ش��ب اجرا می شود، گفت پیشنهاد مشخص ما به ستاد ملی کرونا 

اجرای آن از ساعت 24 است.
ب��ه گزارش خبرگزاری صدا و س��یما؛ آقای محس��ن منصوری روز 
دوشنبه در جلسه شورای ترافیک افزود: در مورد طرح تردد شبانه نظر 
کارشناس��ی به ستاد ملی کرونا مطرح ش��ده و پرهیز از عادی انگاری، 

دلیل استمرار این طرح است.
وی گفت: چند پیش��نهاد برای کاهش ترافیک مطرح است که یک 
پیشنهاد آیین نامه ای و کوتاه مدت و پیشنهاد دیگر بلندمدت است که 

نیاز به کار کارشناسی دارد.
منص��وری تاکید کرد: بای��د اقدام های خالقانه و ناظ��ر به اقدامات 
عملیاتی در حوزه مترو، حمل و نقل ریلی، ورود و خروج خودرو ها و ... 

جهت کنترل ترافیک اعمال شود.
منصوری گفت: تبلور ترافیک بیش��تر در ش��هر تهران است، البته 
بخشی از مسئله تهران، استانی است چراکه از شهرستان ها به صورت 
روزان��ه تردد زیادی به تهران دارند. وی همچنین از بازگش��ت اعمال 

طرح ترافیک در تهران به زمان قبل از کرونا خبر داد.

نماگربازارسهام

رئیس اتحادیه فروش��ندگان خ��ودرو از افزایش قیمت خودرو طی دو 
هفته گذش��ته به دلیل کاهش عرضه از س��وی شرکت های تولیدکننده 

خبر داد.
آقای س��عید موتمنی در گفت وگ��وی تلفنی با خبرن��گار خبرگزاری 
صداوس��یما، با اشاره به اینکه افزایش قیمت روی کاغذ است و تقاضایی 
در بازار وجود ندارد افزود: کاهش عرضه از س��وی خودروس��ازان، سبب 
فراهم ش��دن زمینه سوءاس��تفاده واسطه ها و دالالن شده و همین رویه 

افزایش کاذب قیمت را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه خودروس��ازان تاکنون قیمت تمام شده خودرو های 
داخلی را اعالم نکرده اند، گفت: شرکت های خودروساز با تاکید بر اینکه 
قیمت تمام ش��ده خودرو ب��ا توجه به تورم موجود در کش��ور از قیمت 

فروش کمتر است درخواست افزایش قیمت را دارند.
رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان خ��ودرو با بی��ان اینکه طب��ق اعالم 
س��ازمان های ناظر، ه��م اکنون ح��دود 150 هزار دس��تگاه خودرو در 
پارکینگ ها رس��وب کرده است، گفت: ش��رکت های خودروساز به بهانه 
کمبود قطعه، این خودرو ها را در پارکینگ نگه داشته اند، اما دلیل اصلی 

آن انتظار خودروسازان برای افزایش قیمت است.
موتمن��ی با بیان اینکه 150 هزار خودرو باید تا آبان ماه به مش��تری 
تحویل داده می ش��د، افزود: اجرای طرح قرعه کشی برای عرضه خودرو 

هم یک رانت است و تغییری در شرایط بازار ندارد.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه تولیدکنن��دگان داخلی توان تامی��ن بازار را 
ندارن��د، گفت: باید واردات خ��ودرو برای تامین نیاز بازار آزاد ش��ده تا 

بازار از بالتکلیفی فعلی خارج ش��ود. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
با اش��اره به تاثیر ش��بکه های اجتماعی در افزایش قیمت خودرو گفت: 
ب��ا کاهش عرضه، دالالن خودروهای ش��ان را با قیمت م��ورد نظر خود 

عرضه می کنند.
موتمنی با اش��اره به افزایش 3 ت��ا 10 میلیون تومانی انواع خودرو در 
دو هفته گذش��ته گفت: کوئیک از 1۷3 میلیون به 1۷8 میلیون تومان، 
پرای��د 111 از 152 میلیون به 160 میلیون تومان، پراید 131 از 138 
میلیون به 143 میلیون تومان، س��مند از 245 میلیون به 255 میلیون 
توم��ان. 20۷ دنده ای از 330 میلیون به 339 میلیون تومان. 206 تیپ 
2 از 24۷ میلیون به 25۷ میلیون تومان و 206 تیپ 5 از 290 میلیون 

به 301 میلیون تومان افزایش یافته است.

افزایش قیمت خودرو به دلیل کاهش عرضه

دبی��ر انجمن قطعه س��ازان ای��ران از اس��تقبال باال و حض��ور قدرتمند 
قطعه سازان در شانزدهمین نمایشگاه قطعات خودرو تهران خبرداد و گفت 
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو 
عالوه بر مش��ارکت 500 قطعه س��از داخلی، تمام بازیگران اصلی و بزرگ 

صنعت قطعه سازی کشور حضور چشمگیری به نمایش گذاشتند.
رفع معضل نقدینگی قطعه سازان و حل موضوع قیمت گذاری خودرو

دبی��ر انجمن قطعه س��ازان ای��ران از اس��تقبال باال و حض��ور قدرتمند 
قطعه سازان در شانزدهمین نمایشگاه قطعات خودرو تهران خبرداد و گفت: 
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو 
عالوه بر مش��ارکت 500 قطعه س��از داخلی، تمام بازیگران اصلی و بزرگ 

صنعت قطعه سازی کشور حضور چشمگیری به نمایش گذاشتند.
ب��ه گزارش مردم س��االری آنالین، مازی��ار بیگلو، در حاش��یه  برگزاری 
ش��انزدهمین نمایش��گاه قطعات خودرو تهران، اظهار داشت: در این دوره 

از نمایش��گاه عالوه بر حضور گسترده قطعه سازان داخلی، شرکت هایی از 
کشورهای ایتالیا، آلمان و چین نیز در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

وی با اش��اره به اس��تقبال غیرقابل انتظار قطعه س��ازان از شانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تاکید کرد: انتظار 
می رود با توجه به اس��تقبال باالی قطعه سازان از این دوره از نمایشگاه، در 
بازدیدهایی که مسئوالن از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو 
تهران خواهند داشت شاهد نتایج و ثمرات خوبی برای صنعت قطعه سازی 

کشور باشیم.
دبی��ر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خ��ودرو ایران حل دو 
مش��کل اصلی را از مهمترین انتظارات قطعه سازان اعالم کرد و گفت: رفع 
معضل نقدینگی قطعه سازان که ناش��ی از عدم توان پرداخت مطالبات از 
سوی خودروسازان است و همچنین حل موضوع قیمت گذاری خودرو، دو 
مش��کل اساسی اس��ت که چنانچه راهکاری برای آن در نظرگرفته شده و 

حل ش��ود به طور قطع گام بزرگی به منظور رفع مشکل صنعت خودرو و 
قطعه سازی خواهد بود.

بیگلو در پایان خاطرنش��ان کرد: در صورتی که مش��کل قیمت خودرو 
حل ش��ود مس��ئله نقدینگی نیز در این صنعت حل خواهد شد؛ انتظاری 
که پیش بینی می ش��ود با حضور وزیر صنعت و مس��ئوالن در این دوره از 
نمایش��گاه قطعات و حل آن، بهترین خروجی نمایش��گاه امسال قطعات 

خودرو باشد.
 براس��اس این گزارش انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
کش��ور در سالن خلیج فارس ش��ماره 44 غرفه 21 شانزدهمین نمایشگاه 

بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو حضور دارد.
یادآور می ش��ود که نمایش��گاه مذکور از دو روز گذش��ته آغ��از و تا 19 
آب��ان ماه جاری از س��اعت 10 صب��ح تا 18 عضر پذی��رای عالقه مندان و 

بازدیدکنندگان خواهد بود.

عضو هیأت رئیس��ه ش��ورای ملی زعفران ضمن انتقاد از افزایش قیمت 
بی رویه زعفران در یک ماه اخیر گفت از این افزایش قیمت ها سود ناچیزی 
به کش��اورزان می رس��د و منافع کالن آن به جیب کس��انی می رود که در 

انبارهای چندتنی، زعفران ها را دپو کرده اند.
علی حسینی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قیمت زعفران نسبت به 
یک ماه گذش��ته دو برابر شده است، گفت: بهتر است علت افزایش قیمت 
این محصول از کسانی پرسیده شود که نقش اساسی در این گرانی دارند و 

سود چند برابری از موجودی انبارشان می برند.
وی ادام��ه داد: زعف��ران کاالی گرانبهای��ی اس��ت و ارزش باالیی دارد 

ول��ی افزایش قیمت آن باید منطقی باش��د و ضمن در نظر گرفتن حقوق 
تولیدکننده، حق مصرف کننده را نیز در نظر داش��ته باش��ند. متاسفانه در 
زعف��ران قیمت ها به نحوی باال می رود که انگار مصرف کننده داخلی هیچ 

حقی ندارد.
عضو هیأت رئیس��ه ش��ورای ملی زعفران با بیان اینکه این شورا نقشی 
در تعیین و تکلیف زعفران ها در کش��ور ندارد، گفت: موضوع گرانی لجام 
گس��یخته فعلی علی رغم اینکه هنوز تا پایان برداشت زعفران حدود یک 
م��اه باقی مانده و از طرفی مقدار قابل توجهی زعفران س��ال گذش��ته که 
با قیمت های بس��یار پایین و در حد یک س��وم قیمت فعلی از کشاورزان 

خریداری شده و در انبارهای مشخصی وجود دارد، قابل درک نیست.
به گفته وی ش��رایط فعلی سود ناچیزی برای کش��اورزان دارد و منافع 

کالن آن برای انبارهای چندتنی است.
عضو هیأت رئیس��ه ش��ورای ملی زعفران در پایان با بیان اینکه اگر به 
همین شیوه جلو برویم پنج سال آینده جایگاهی که در تولید زعفران در 
دنیا داریم  را از دست خواهیم داد، گفت: تصور می کنیم که تنها تولیدکننده 
زعفران در دنیا هستیم، در حالی که اینطور نیست. کشت های گلخانه ای و 
منطقه ای به سرعت پیش می رود و اگر سیاست های کشت، تولید، عرضه و 

صادرات خود را اصالح نکنیم در آینده جایگاهی نخواهیم داشت.

رفعمعضلنقدینگیقطعهسازانوحلموضوعقیمتگذاریخودرو

حضورپررنگبازیگراناصلیصنعتقطعهسازیدررویدادبینالمللیتهران

ردپایدالالندرگرانیدوبارهزعفران

۵تولید و صنعت سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
18 آبان 1400

شماره 1896



جدیدترینآمارهادرزمینهبازاریابیپیامکی

بهقلم:هیچرکمپبل/خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

آیا شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که تصور می کنید بازاریابی پیامکی 
یک استراتژی منسوخ شده محسوب می شود؟ اگرچه همواره شایعات متعددی در 
رابطه با موارد مختلف وجود دارد با این حال تنها منبع قابل اعتماد، آمارها هستند 
که خالف این ادعا را به اثبات می رس��اند. درواقع اگرچه تاثیر این اقدام به نسبت 
چند سال قبل، کاهش پیدا کرده است. با این حال هنوز هم بسیاری از برندها از 
این طریق، نتایج فوق العاده را به دس��ت می آورند. درواقع یک استراتژی تضعیف 
شده را می توان با اندکی تغییر به یک برگ برنده تبدیل کرد. با این حال سنجش 
تغییرات، اقدامی ساده نبوده و الزم است تا به ترندها توجه داشته باشید. در این 
راستا جدیدترین ترندهای حوزه بازاریابی پیامکی در سال را بررسی خواهیم کرد. 
1-98درصدکاربرانپیامکهایارسالیرادرهمانروز

مشاهدهمیکنند
می��زان توجه به پیامک های تبلیغاتی در مقایس��ه با س��ایر روش ها، بی رقیب 
محسوب می شود. درواقع در این روش شما می توانید کامال اطمینان داشته باشید 
که تقریبا تمامی جامعه هدف ش��ما، تبلیغ را مش��اهده خواهند کرد. با این حال 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که مشاهده کردن با تاثیر 
پذیرفتن تفاوت دارد. درواقع افراد در طول روز بارها با بیلبوردهای تبلیغاتی مواجه 
می ش��وند که علی رغم مشاهده آنها، کمترین توجهی را نشان نمی دهد. این امر 
در حالی است که برند مذکور، هزینه های گزافی برای حتی یک بیلبورد، پرداخت 
می کند. به همین خاطر اس��ت که بس��یاری از تحلیلگران بر این باور هستند که 
تبلیغات دیگر تاثیرگذاری سابق را ندارد. با این حال منظور آنها تبلیغ مستقیم بوده 
و شما با تبلیغات غیرمستقیم و تولید محتوا، می توانید پیامک هایی را داشته باشید 
که کامال مورد توجه قرار می گیرد. در این میان مهمترین دلیلی که باعث می شود 
تا بس��یاری از افراد تبلیغات پیامکی را عاملی مزاحم تلقی کنند این است که به 
صورت مداوم، متن هایی تکراری ارسال می شود و عمال حرف جدیدی وجود ندارد. 

با رفع این مشکل، حتی ارسال هر روز یک پیامک، مزاحمت تلقی نخواهد شد. 
2-بازاریابیپیامکیبرایکسبوکارهایمحلیبیشترین

تاثیررادارد
درواق��ع کس��ب و کارهای محلی می توانند از تبلیغات پیامکی برای کس��ب 
مشتریان بیشتر استفاده کنند. با این حال این موضوع برای برندهای بزرگ تر، 
کم��ی متفاوت اس��ت. درواقع عدم توجه به این امر ک��ه آیا مخاطب مورد نظر، 
فردی مناسب اس��ت، از جمله معضالت موجود محسوب می شود. درواقع اکثر 
برندها اقدام به ارس��ال گسترده پیام هایی می کنند که حتی نسبت به صاحبان 
شماره ها آگاهی نداشته و این امر باعث می شود تا درصد تاثیر اقدام آنها، کمتر از 
20 درصد باشد. درواقع امروزه دیگر ارسال گسترده پیام مدنظر نبوده و شما باید 
اطمینان داشته باشید که برای افرادی که به برند شما نیاز دارند، پیام را ارسال 
می کنید. نمونه س��اده این موضوع، ارسال پیام تبلیغاتی در رابطه با محصوالت 
آرایشی بانوان برای مشترکان آقا است. نکته جالب این است که آمارها نیز بیانگر 

تمایل جامعه به دریافت پیامک از سوی برندهای محلی خود هستند. 
3-استفادهازشبکههایارتباطیالزامیشدهاست

درواقع تا قبل از دسترس��ی جهانی به اینترنت و گس��ترش شبکه های ارتباطی 
و اجتماعی، این موضوع بس��یار طبیعی بوده اس��ت که ارسال پیامک، تنها راهکار 
موجود باش��د. با این حال امروزه ش��بکه های دیگری نظیر واتس اپ وجود دارد که 
می توانید از آنها برای اقدامات خود استفاده کنید. این اقدام نه تنها مقرون به صرفه تر 
محسوب می شود، بلکه زمینه ارتباط را نیز به همراه دارد. درواقع براساس جدیدترین 
نظرسنجی ها، بیش از 80 درصد افراد از سراسر جهان اعالم کرده اند که در صورت 
امکان ارتباط دو طرفه، ارس��ال پیام توسط برندها را جذاب و کاربردی می دانند. به 
همین خاطر ش��ما باید به این آمارها توجه ویژه داشته و در تالش برای ایجاد یک 
ارتباط دو طرفه باشید. همچنین ارتباط پیامکی برای مخاطبان، به مراتب راحت تر از 

زمانی است که شما اقدام به بازاریابی مستقیم و یا برقراری تماس می کنید. 
4-رباتیبودنهمهچیزراخرابمیکند

با مشاهده اکثر پیام های تبلیغاتی، حالت رباتی آنها کامال مشهود است. درواقع اوج 
خالقیت رایج این است که در پیام ها، افراد را با اسم صدا می کنند. نکته جالب این 
است که همین اقدام ناکافی، باعث می شود تا تاثیر پیام به مراتب بیشتر شود و با این 
حال برای ارتباط واقعی، ش��ما باید به دنبال سطح باالتری باشید. درواقع شما باید 
پیام های شخصی س��ازی شده به صورت حرفه ای ارسال کنید و از افراد نظرسنجی 
داشته باشید و برای اقدامات آنها، جوایزی را در نظر بگیرید. برای مثال مطرح کردن 
این پرس��ش که مهمترین خواسته ش��ما از یک برند چه چیزی است؟ خود باعث 
می شود تا به درک بهتری از جامعه مخاطبان خود دست پیدا کرده و بدانید که اقدام 
شما تا چه اندازه با واکنش مواجه شده است. درواقع در زمان ارسال پیامک، مخاطب 
این فرصت را دارد تا به خوبی فکر کند و در زمان مناس��ب، پیام ش��ما را مشاهده 
نماید. این امر در حالی است که در اقداماتی نظیر تماس مستقیم، مشتری به یک 

باره دستپاچه می شود و طبیعی است که واکنش تدافعی داشته باشد.  
۵-درحالحاضربازاریابیپیامکیحوزهایکمرقیب

محسوبمیشود
درواقع امروزه بس��یاری از برندها س��رگرم فعالیت در شبکه های اجتماعی 
مختلف و سایت اصلی هستند. تحت این شرایط استفاده از بازاریابی پیامکی، 
به معنای تمرکز بر روی اس��تراتژی اقیانوس آبی اس��ت و این موضوع شانس 
رش��د باالیی را دارد. با این حال ش��ما باید به جای تبلیغات تکراری، به دنبال 
ترفندهایی باشید که در کنار جذاب کردن اقدام شما، برند را به اهداف تجاری 
نیز برس��اند. برای مثال یکی از ایده های بسیار جذاب در این زمینه، متعلق به 
یک برند تولیدکننده انواع چتر اس��ت که روزهای بارانی در کشورهای مختلف 
را شناس��ایی می کند و از قبل، اطالع رسانی الزم را به مشتری می دهد و اعالم 
می کن��د ک��ه در آن روز، تخفیف ویژه در نظر گرفته ش��ده اس��ت و می توانند 
با مراجعه به س��ایت، خرید خود را ب��دون پرداخت هزینه پیک دریافت کنند. 
درواقع در این زمینه شما می توانید خالقیت بسیار باالیی را از خود نشان دهید. 

6-استانداردجهانیارسالپیامکیکباردرهفتهاست
ب��ا 26 درصد آرا، ارس��ال هفت��ه ای یک پیامک باالترین می��زان طرفدار را به 
خود اختصاص داده اس��ت. با این حال این موضوع برای تبلیغات رایج است و با 
خالقیت هایی که در آن تولید محتوا نیز به چش��م می خورد، می توانید آمارهای 
جدیدی را مشاهده کنید. در این زمینه فراموش نکنید که شما باید گزینه عدم 
ارس��ال مجدد پیام را داش��ته باش��ید. درواقع حتی در بهترین شرایط نیز شما 
نمی توانید رضایت تمامی افراد را به دس��ت آورید و طبیعی اس��ت که اقدام شما 
مورد توجه همگان قرار نگیرد. تحت این شرایط نباید با ادامه دادن به فعالیت های 
خ��ود، چهره برند را مخ��دوش نمایید. در این زمینه هم��واره باید گزینه توقف 
اقدامات برای مخاطبان وجود داش��ته باشد. در این رابطه می توانید از شبکه های 
ارتباطی برای تکمیل اقدامات خود استفاده نمایید. برای مثال هر ماه، از مشتری 
نظرس��نجی کنید تا نس��بت به نقاط قوت و ضعف اقدامات خود و س��لیقه های 

موجود، به درک بهتری دست پیدا کرده و تغییرات الزم را اعمال نمایید.
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در دنیای کسب و کار امروز که سرعت تغییرات بسیار زیاد است، برندها 
باید همیش��ه آماده واکنش به تغییرات باش��ند، در غیر این صورت شاید 
خیلی زود توانایی ش��ان برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را از دس��ت 
بدهند. در این میان یکی از نکات مهم برای جلب نظر مش��تریان مربوط 
به مدیریت بهینه کارمندان است. وقتی شرایط همکاری در درون شرکت 
مناسب باشد، کیفیت نهایی کار برند به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا 

خواهد کرد. 
ارتباطات مناس��ب در عرصه کس��ب و کار مثل همیش��ه دارای اهمیت 
باالیی اس��ت. اگر برند شما سرمایه گذاری مناس��بی در این حوزه نداشته 
باش��د، خیلی زود توانایی تاثیرگذاری تان بر روی مش��تریان را از دس��ت 
خواهید داد. این نکته به طور ویژه ای در ش��رایط کرونایی کنونی مصداق 
دارد. بنابراین استفاده از ابزارهای ارتباطی مناسب برای تیم کارمندان امری 
ضروری خواهد بود. هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین 
ابزارهای مدیریت تیم کارمندان اس��ت. این امر به شما برای مدیریت تیم 
کارمندان به بهترین شکل ممکن، حتی در شرایط دورکاری، کمک خواهد 

کرد. 
)Teamwork(ابزاراول:تیمورک

تیم ورک یکی از ابزارهای کاربردی در حوزه کسب و کار است. این ابزار 
ام��کان اتصال چندین کارمند به یکدیگر و کار ب��ر روی پروژه ای واحد را 
می دهد. بدون تردید استفاده از پیام رسان های معمولی برای ارتباط میان 
اعضای شرکت همیشه گزینه ای ارزان محسوب می شود، اما نکته مهم در 
این میان حواس پرتی های رایج است. اگر شما در میانه تماس تصویری با 
همکاران یک پیام خصوصی دریافت کنید، به احتمال زیاد دست کم برای 
چند ثانیه حواس تان پرت خواهد شد. به همین خاطر استفاده از ابزارهایی 

نظیر تیم ورک بهترین گزینه خواهد بود. 
یکی از نکات هیجان انگیز درباره تیم ورک س��طح قیمت های به شدت 
انعطاف پذیرش است. شما به این ترتیب نیازی برای صرف هزینه های باال 
در زمینه فراهم سازی ابزار ارتباطی مناسب نخواهید داشت. چنین امری 
بس��یاری از برندها را به سوی تیم ورک جذب کرده است. اگر شما هم به 
دنبال ابزاری ساده، کاربردی و البته ارزان هستید، تیم ورک پیشنهاد عالی 

خواهد بود.
)Monday.com(ابزاردوم:ماندی

ماندی یکی از ابزارهای کاربردی در زمینه تصویرس��ازی است. این ابزار 
به کارآفرینان در راستای تبدیل اطالعات خام به طرح های گرافیکی کمک 
می کند. به این ترتیب شما در جلسات کاری به جای اینکه حجم وسیعی 
از اطالع��ات را به مخاطب تان منتقل کنید، یک نمودار س��اده و کاربردی 

پیش رویش قرار خواهید داد. 
مان��دی به غیر از یک ابزار برای تصویرس��ازی در عرصه کس��ب و کار، 
کاربردهایی نظی��ر ایجاد ارتباط پایدار میان کارمندان ش��رکت را هم در 
خودش دارد. این امر برای تمام کسب و کارها در شرایط دورکاری حیاتی 
است. نکته جالب اینکه ابزار مورد نظر امکان کار مشترک بر روی پروژه های 
مختلف را نیز فراهم کرده اس��ت. در کنار این موارد اگر به آموزش دقیق 
و مرحل��ه به مرحله کار با این ابزار نیز توجه کنید، دیگر هیچ جایی برای 

نگرانی نخواهد بود. 
امروزه بس��یاری از برندها برای کار با ابزارهای ارتباطی نیاز به دوره های 
آموزش��ی دارند. طراح های ماندی در این میان ب��ا طراحی ویدئوهایی در 
کمترین زمان ممکن کار با ماندی را به کاربران یاد می دهند. با این حساب 
ابزار ماندی نیز یکی دیگر از گزینه هایی است که باید در فهرست تان داشته 

باشید. 
)ClickUp(ابزارسوم:کلیکآپ

کلیک آپ یک ابزار حرفه ای س��ازمانی اس��ت. طراحی این ابزار به طور 
تخصصی برای س��ازمان های بزرگ صورت گرفته است. با این حساب اگر 
ش��ما تعداد کارمندان بسیار زیادی دارید، اس��تفاده از کلیک آپ بهترین 
گزینه خواهد بود. این ابزار نه تنها امکان پوشش دامنه وسیعی از کارمندان 
را فراهم می کند، بلکه امکان دسته بندی کارمندان و تیم های کاری را نیز 

در خودش دارد. 
اغلب اوقات مدیران مایل به نظارت دائمی بر روی نحوه فعالیت تیم های 
کاری هس��تند. کلیک آپ در این میان فکری برای چنین خواسته ای هم 
کرده اس��ت. بر این اساس شما به عنوان مدیر یک کسب و کار دسترسی 

یکپارچه ب��ه اطالعات مربوط به تمام تیم ه��ای کاری را دارید. همچنین 
امکان ارس��ال گزارش های کاری از طریق این ابزار نیز کامال فراهم است. 

با این حساب نیازی به استفاده از ابزار دیگری در این میان نخواهد بود. 
از آنجایی که ابزار کلیک آپ به طور تخصصی برای س��ازمان های بزرگ 
طراحی شده است، هزینه استفاده از آن بسیار زیاد است. بنابراین اگر شما 

کسب و کار کوچکی دارید، استفاده از آن چندان منطقی نخواهد بود. 
)Asana(ابزارچهارم:آسانا

آسانا عملکرد بسیار عالی در زمینه رهگیری کارهای روزمره کارآفرینان 
و کمک به آنها برای پیگیری برنامه کاری ش��ان دارد. بس��یاری از افراد در 
فرآیند دورکاری به طور مداوم از برنامه کاری شان عقب می مانند. این امر 
نه تنها به دلیل حضور در خانه و عوامل متعدد حواس پرتی، بلکه به خاطر 
دوری از محیط کار نیز هست. با این حساب شما باید فکری به حال کاهش 
عوامل مزاحم در فرآیند دورکاری باشید. ابزار آسانا با یادآوری های مداوم به 

شما برای تجربه ای مشابه حضور در دفتر کار را می دهد. 
یکی از ویژگی های مهم آس��انا امکان شخصی سازی اش براساس سلیقه 
و نیازهای هر کاربر اس��ت. به این ترتیب شما امکان کسب تجربه ای لذت 
بخش از کار با آسانا را خواهید داشت. پشتیبانی این ابزار از انواع فرمت های 
محتوایی نظیر متن، صوت و ویدئو نیز کار ارتباط میان کارمندان با یکدیگر 

را ساده تر از هر زمانی کرده است. 
بسیاری از کارمندان در زمینه استفاده از ابزارهای ارتباطی همیشه رابط 
کاربری دشوار آنها را مهمترین نقطه ضعف ممکن تلقی می کنند. اگر شما 
هم چنین مشکلی دارید، آسانا تجربه ای کامال متفاوت برای شما به ارمغان 
می آورد. رابط کاربری این ابزار در عین س��ادگی طراحی ش��ده و به شما 

امکان پیگیری سریع کارهای تان را می دهد. 
)Google Tasks(ابزارپنجم:گوگلتسکس

بدون تردید هر ابزاری که گوگل طراحی کرده باشد، بهترین تجربه را 
به کاربران ارائه می دهد. این امر درباره گوگل تسکس نیز مصداق دارد. 
ه��دف اصلی گوگل از طراحی این ابزار ایجاد ارتباط میان کارمندان در 

سراسر دنیا، بدون توجه به محدودیت های جغرافیایی و زمانی، است. با 
این حساب اگر شما کارمندانی با فاصله جغرافیایی بسیار زیادی دارید، 
اس��تفاده از گوگل تسکس گزینه ای جذاب برای حفظ ارتباط میان شان 

خواهد بود. 
مهمترین مزیت گوگل تس��کس هماهنگی باالی آن با دیگر ابزارهای 
گوگل اس��ت. درس��ت به همین خاطر برندهای بس��یار زیادی در بازار 
به دنبال اس��تفاده از چنین ابزار حرفه ای هس��تند. اگر ش��ما هم مایل 
به تجرب��ه ای منحصر به فرد در مدیریت کارمن��دان و کارهای خودتان 
هس��تید، هرگز گوگل تسکس را فراموش نکنید. این ابزار به شما امکان 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی وضعیت شرکت و پیگیری تمام کارهای تان 

با دقت باال را می دهد. 
بسیاری از کارآفرینان وقتی نوبت به انتخاب یک ابزار می رسد، همیشه 
دغدغه سطح قیمتش را دارند. خبر خوش برای چنین کارآفرینانی عرصه 
گوگل تس��کس به طور رایگان اس��ت. با این حس��اب ش��ما بدون نیاز به 
پرداخ��ت هزینه اضافی امکان بهره مندی از خدم��ات این ابزار را خواهید 
داش��ت. البته در صورت تمایل برای بهره گی��ری از خدمات حرفه ای این 
ابزار باید نسخه پولی اش را تهیه کنید. از آنجایی که نسخه پولی این ابزار 
بس��یار حرفه ای است، به احتمال زیاد نیازهای شما با نسخه عادی آن نیز 

به خوبی رفع می شود.
بدون تردید ش��رایط کار در دوره کنونی هیچ شباهتی به گذشته ندارد. 
بس��یاری از کارمندان و مدیران در پی دورکاری با افت محسوس کیفیت 
کاری مواجه شده اند. مهمترین نکته در این میان تالش برای رفع مشکالت 
مربوط به دورکاری با اس��تفاده از ابزارهای حرفه ای است. چنین امری به 
شما برای تاثیرگذاری مناسب بر روی وضعیت شرکت و جلوگیری از افت 
قاب��ل مالحظه کیفی��ت کاری تان کمک می کند. بنابرای��ن پیش از اینکه 
فرصت طالیی برای فعالیت مناس��ب را از دست بدهید، از میان ابزارهای 

مورد بحث در این مقاله دست کم یکی را انتخاب نمایید.  
entrepreneur.com:منبع

بهترین ابزارهای مدیریت تیم کارمندان

سه شنبه
18 آبان 1400

شماره 1896
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اخبار

شهرستان قدس - غالمرضا جباری: هشتاد و دومین نشست 
شورای فرهنگ عمومی با حضور حجت االسالم والمسلمین جوکار 
امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی، نیکخواه معاون سیاسی 
امنیتی فرمانداری، غالمرضا آبکار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بعنوان دبیر این شــورا، رئیس دادگستری، شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهرستان، روسای ادارات و نماینده اصحاب رسانه در دفتر 
امام جمعه شهرستان قدس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان قدس، هشتاد و دومین جلسه 
شورای فرهنگ عمومی هشــتم آبان ماه با حضور اعضای این شورا 
در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد. غالمرضا آبکار رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر جلسه ضمن خوش آمد گویی 
به اعضای حاضر در جلسه، به تشریح برنامه های فرهنگی به مناسبت 
روز نوجوان و دانش آموز و همینطور روز شــورای فرهنگ عمومی 
پرداخت. وی در ادامه ضمن یاد آوری برگزاری هفته کتاب و کتاب 
خوانی در آخر آبان ماه دســتور جلســه را قرائت  نمودند و سپس 
گزارش اقدامات انجام شــده  در خصوص مصوبات قبلی نشســت 
شــورای فرهنگ عمومی ارائه نمودند. حجت االســالم والمسلمین 
جوکار امام جمعه و رئیس شــورای فرهنگ عمومی در هشــتاد و 

دومین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس، از تشکیل 
منظم جلسات شورا و از حضور اعضای حاضر در این نشست تقدیر 
و تشکر کردند و همچنین از همراهی و بصیرت مردم، صدا و سیما، 
وزارت نفت و رئیس جمهور محترم و همچنین از هوشیاری و آگاهی 
نیروهای مسلح و امنیتی در خنثی سازی حمله سایبری دشمن نیز 
تشــکر کردند. وی در ادامه افزود: برای تحقق شعار سال، ما هنوز به 
جمع بندی کامل نرســیدیم و تا پایان سال این موضوع در نشست 
های شــورا، حتما ادامه پیدا کند و موضوع تولیــد،  کار، اقتصاد و 
معیشت مردم در این نشست ها تحت عنوان شعار سال تکرار شود. 
در ادامه اعضای حاضر در نشست، در خصوص راهکارهای عملیاتی 

نمودن شعار سال نقطه نظرات و پیشنهاداتی را ارائه نمودند.
 برخی از مصوبات شــورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس بشرح 

ذیل می باشد.
پیگیری و ادامه طرح پدافند غیر عامل برای حصول نتایج مورد نیاز 
شهرستان/ تشــکیل کارگروه تولید محتوای نوجوانان ذیل شورای 
فرهنگ عمومی/ ایجاد تریبون آزاد در مساجد/ تشکیل کارگروه تولید 
محتوای نوجوانان ذیل شورای فرهنگ عمومی شهرستان/ برگزاری 

دوره های سواد رسانه ای

اهواز- شبنم قجاوند: به منظور ارزیابی و ایجاد چالش برای نیروهای 
امداد و عملیات گاز خوزستان، مانور مقابله با بحران سیل در خط لوله 8 
اینچ خروجی ایستگاه جسانیه برگزار شد. علی مونسی رییس اداره گاز 
منطقه سه اهواز گفت: این منطقه به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، 
هم ســطح بودن با رود خانه و در معرض انواع خطرات طبیعی از جمله 
ســیل قرار دارد و کســب میزان آمادگی الزم در این خصوص و مبارزه 
بــا این تهدید ها به عنوان یکی از رکــن های اصلی مربوط به تامین و 
نگهداری ایستگاه ها و خطوط لوله گاز محسوب می شود.  وی در ادامه 
گفت: این مانور با هماهنگی تمامی دستگاه های دولتی، انتظامی و با ارائه 
یک سناریوی کاربردی و چند منظوره در مرحله آمادگی قبل از بحران 
و مقابله با شرایط اضطراری در سطوح مختلف با در نظر گرفتن اقدامات 
موثر و امکانات برنامه ریزی، عملیاتی و زیرساخت های ارتباطی و امنیتی 
تدوین شــد تا نقاط قوت و قابل بهبود منطقه مورد بررسی قرار گیرد.  

مونســی یکی از اهداف مهم این مانور را شناسایی و تشخیص خألهای 
موجود در برنامه های واکنش سریع و اضطراری در سطح منطقه و سایر 
نیروهای امداد رسان و کمک رسانی دانست و افزود: بر اساس سناریوی 

مانور، با بارش شــدید باران و طغیان رودخانه بخشــی از ایستگاه دچار 
آبگرفتگی شده و بیل مکانیکی که درحال ایجاد خاکریز جهت جلوگیری 
از ورود آب به ایستگاه بود با خط لوله 8 اینچ خروجی ایستگاه برخورد 
کرده و  در نهایت منجر به نشــت شدید شــد. راننده بیل مکانیکی با 
امداد گاز به شــماره 194 تماس گرفته و رییس امداد منطقه 3 اهواز با 
استفاده از بیسیم بحران که تمامی اورگانهای خدمات رسان)آتش نشانی، 
نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، اورژانس و دیگر دستگاه ها( به آن 
دسترســی دارند اطالع رسانی شد و در کمترین زمان ممکن نیروهای 
امداد و ماشین آالت در محل حاظر شدند.  رییس اداره گاز منطقه سه 
اهواز در پایان با اشاره به رونمایی خودرو بحران که به تازگی و به همین 
منظور تهیه شده است، اظهار داشت: همانطور که انتظار می رفت از تجربه 
هایی که گاز خوزستان در سیل سال 98 با آن مواجه شده بود، نتایج قابل 

قبولی از این مانور به دست آمد.

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز:  استاندار بوشهر با بیان اینکه این 
اســتان از ظرفیت های مهم اقتصادی برخوردار است خواستار مشارکت 
ســازمان اوقاف و امور خیریه برای سرمایه گذاری در عرصه های پرورش 
آبزیان، سد سازی، توسعه طرح های کشاورزی شد. به گزارش خبرنگار 
افتخاری روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان بوشهر، احمد 
محمدی زاده در نشست با مسئوالن اوقاف و امور خیریه استان  های بوشهر 
و تهران یکی از مهمترین ظرفیت  های استان در عرصه سرمایه گذاری را 
پرورش آبزیان دانســت و اظهار داشت: پرورش میگو در استان بوشهر با 
توجه به همجواری با خلیج فارس ظرفیت های مهمی را فراهم کرده که 

اکنون طرح هایی در نقاط ساحلی استان در حال اجرا است.
وی از افزایش اراضی پرورش میگو اســتان خبر داد و بیان کرد: برای 
فصل جدید پرورش میگو اراضی ســاحلی دیگری شناســایی شده که 

واگذاری آن به سرمایه گذاران مورد توجه قرار دارد.
استاندار بوشهر منطقه ســاحلی رمله در شهرستان گناوه را یکی از 
ظرفیت های جدید شناســایی شده برای پرورش میگو دانست و خاطر 
نشان کرد: این منطقه ساحلی در جوار خلیج فارس قابلیت مهمی برای 
پرورش میگو به سرمایه گذاران فراهم کرده است. محمدی زاده از واگذاری 
اراضی منطقه ساحلی رمله گناوه به سرمایه گذاران پرورش میگو خبر داد 
و افزود: در نخســتین توافق و تفاهم نامه ۲۰۰ هکتار از اراضی ساحلی 
رمله به ســازمان اوقاف و امور خیریه برای فعالیت اقتصادی و پرورش 
میگو واگذار می شــود. وی پرورش میگو بــه روش فوق متراکم را یکی 
از برنامه های مهم اســتان بوشهر دانست و تأکید کرد: پرورش میگو به 
روش متراکم تا فوق متراکم در برنامه های مهم شیالت استان بوشهر قرار 
دارد چراکه این روش، تولید میگو را به چند برابر با کیفیت باال افزایش 

می دهد. استاندار بوشهر روش مشارکت سرمایه گذاری در پرورش میگو 
را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: در عرصه سرمایه گذاری پرورش 
میگو سهم مردم استان بوشهر در عرصه اشتغال و واگذاری سهام در نظر 
گرفته شود. محمدی زاده تکمیل زنجیره پرورش آبزیان از تولید بچه میگو 
تا فرآوری، بسته بندی و طبخ را از سیاست های مهم دانست و بیان کرد: 
نیروی انسانی مورد نیاز در اراضی پرورشی باید از نیروهای بومی استان 

بوشهر تأمین شود.

رشت- خبرنگار فرصت امروز:  جلسه کمیته بحران شهرستان 
فومن به ریاست مهندس محمدرضا محسنی فرماندار و با حضور دکتر 
بهروزی فر نماینده مردم شهرســتانهای فومن و شــفت، دکتر برزگر 
سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، مدیران کل شرکت گاز، 
راهداری، آب منطقه ای و جمعی از مدیران شهرســتانی برگزار شــد. 
محســنی در این جلسه با اشــاره به این که می توان با برنامه ریزی و 
تصمیم گیری عملیاتی درست، جلوی خسارات را گرفت و تدبیر صحیح 

نمود، تأکید کرد: ادارات نســبت به شناسایی نقاط حادثه خیر در حوزه 
کاری خــود اقدام کنند. وی اظهار کرد: شــرکت آب منطقه ای گیالن 
به عنوان متولی رودخانه ها به شناسایی نقاط حادثه خیز سه رودخانه 
خروشان شهرســتان پرداخته و در نتیجه، 1۶ نقطه بحرانی شناسایی 
شده که نیازمند ساماندهی است. فرماندار شهرستان با بیان این که باید 
با مدیریت نقاط آسیب پذیر، جلوی خســارات بیشتر را گرفت، افزود: 
دستگاه های راهداری و آب منطقه ای سریعا پیش از آن که این نقاط به 
بحران برسند با به کارگیری پیمانکاران، اقدام به ساماندهی مناطق بحران 
زا نمایند. وی با اشاره به بارش باران و طغیان رودخانه های شهرستان، 
اظهار کرد: بنیاد مســکن به منظور رفع مشکالت مناطق آسیب دیده 
اهتمام الزم را داشته باشد. نماینده فومن و شفت در مجلس با تأکید بر 
ضرورت توجه به آموزش های عمومی در زمینه مقابله با بحران، گفت: 
ضعف ها و کمبودها در حوزه مدیریت بحران فومن شناسایی شوند. خلیل 
بهروزی فر در این جلسه با تأکید بر پیگیری حقوق مردم این شهرستان 

در سطح ملی خواهیم بود، اظهار کرد: امروز برای ارائه بهترین خدمات به 
مردم نیازمند وجود همدلی و اتحاد در میان دستگاه های مختلف هستیم. 
وی با بیان اینکه استان گیالن از استان های حادثه خیز کشور محسوب 
می شود لذا توجه به مدیریت بحران یکی از مهم ترین مواردی است که 
باید به آن توجه شود، افزود: برای مقابله با بحران نیازمند مشارکت مردم 
و مسئوالن هستیم. نماینده فومن و شفت در مجلس با اشاره به اینکه 
باید در این زمینه به آموزش شهروندان توجه بیشتری شود، گفت: ارائه 
آموزش های عمومی یکی از بهترین راهکارهای مقابله با هر بحرانی است. 
وی در ادامه بر همگرایی و هم افزایی دســتگاه های و مسئوالن تأکید و 
بیان کرد: حضور تشــکل های مردمی و گروه های جهادی برای کمک 
به دســتگاه ها در مدیریت بحران بســیار تأثیرگذار است باید از توان و 
ظرفیت این حوزه ها استفاده شود. بهروزی فر تأکید کرد نظارت بر اجرای 
پروژه های از سوی دستگاه های اجرایی الزم است و پیمانکاران متخلف و 

کم کار باید پاسخگو باشند.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  مانور مشترکت پدافند غیر عامل 
بین مخابرات و شــرکت ارتباطات زیرساخت استان گلستان برگزارشد. 
مانــور پدافند غیر عامل مشــترکا بین مخابرات و شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت با هدف ارتقاء ســطح آمادگی در هنگام قطعی ارتباطات 
مخابراتی وزیرساختی با حضور مقدم مدیرکل پدافند غیر عامل استان 

گلســتان برگزار شد.دکتر غالمعلی شهمرادی با اعالم این خبر افزود: با 
اجرای این مانور در بخش های سوئیچ و دیتا از عملکرد مناسب امکانات 
مخابراتی در هنگام قطعی های احتمالی مطمئن شــده و برای تقویت 
آن نیز برنامه ریزی شده است.وی گفت : با قطع کردن لینک های بین 
اســتانی در بخش دیتا ، ترافیک از مسیر جایگزین منتقل و هیچگونه 

خللی در ارتباطات مخابراتی ایجاد نشــد . همچنین با قطع pc گنبد 
ترافیک شهرســتان گنبد و حومه کماکان رد وبدل شده و مشکلی در 
این زمینه مشاهده نشده اســت.مدیر مخابرات منطقه گلستان اجرای 
مانورهای مستمر را در آمادگی بیش از پیش ضروری دانست و براجرای 

آن در تمام بخشهای فنی تاکید کرد.

برگزاری مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس

رییس اداره گاز منطقه سه اهواز خبرداد:

برگزاری مانور مقابله با بحران سیل در منطقه سه شهرستان اهواز

استاندار بوشهرخواستار مشاركت سازمان اوقاف وامورخیریه 
در طرحهاي اقتصادي بوشهر شد

جلسه مدیریت بحران شهرستان فومن برگزار شد

مانور مشتركت پدافند غیر عامل در مخابرات منطقه گلستان

تاكید بر تامین پایدار آب شرب مردم در شرایط خشک آب و هوایی اصفهان
اصفهان- قاسم اسد:  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بر 
تامین پایدار آب شرب مردم در شرایط خشک آب و هوایی این استان تاکید کرد.

هاشــم امینی در دومین نشست شورای مدیران این شرکت در سال 14۰۰ 
گفت: با توجه به استمرار سال های خشک و کاهش شدید منابع آبی، راهکارهای 
تامین پایدار آب شرب در سطح استان باید بیش از پیش تحلیل و بررسی شود.  
وی با اشاره به گذر ازکم آبی تابستان امسال گفت: تابستان امسال هر قطره از 
منابع آبی به منظور توزیع عادالنه آب با استفاده از فناوری های نوین مدیریت 
شد. مدیرعامل آبفای استان اصفهان افزود: برای دسترسی پایدار مردم شهرها و 
روستاها به آب، شرب  تحلیل و بررسی منابع از لحاظ کمی و کیفی باید بیش از پیش در دستور کار متخصصان آبفا قرار گیرد. امینی در 
خصوص  سامانه تله متری و هوشمند سازی شبکه آب بیان کرد: با استفاده از فن آوری های نوین، نظارت بر تمام منابع و مخازن آبی در 

سطح استان و پارامترهای انرژی و کیفی با دقت بیشتری انجام می شود .

  هویت یکی از شهدای گمنام مدفون در قم شناسایی شد
قم- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس استان قم از احراز هویت یکی از شهدای گمنام مدفون در استان به نام 
شهید واالمقام »خسرو اصالنی« خبر داد. بر اساس نتایج آزمایش دی ان ای، پیکر 
یکی از دو شهید گمنام مدفون در مسجد اهل بیت )ع(، واقع در عوارضی اتوبان 
قم - تهران، شناسایی شــد. این شهید واالمقام به نام بسیجی شهید »خسرو 
اصالنی« متولد سال 134۵ در اصفهان است که سال 13۶۶ در عملیات کربالی 
پنج در شلمچه به شهادت رسیده است. لقمانپور عنوان کرد: به زودی مقدمات 
حضور خانواده معظم شهید بر سر مزار این شهید عزیز برنامه ریزی خواهد شد. 
این شهید واالمقام، جزء هفت شهیدی است که اوایل آذرماه سال گذشته، همزمان با هفته بسیج و ایام رحلت حضرت معصومه )س( در 
بوستان کودک، پردیسان، پادگان 19 دی و مسجد اهل بیت )ع( خاکسپاری شدند. پیش از این نیز هویت یکی از شهدای گمنام دانشگاه 

قم و یک شهید گمنام پردیسان قم شناسایی شده بود.

با حضور مهندس دقیق صورت گرفت؛
افتتاح مدرسه خّیری دیگر در استان گیالن

رشت- خبرنگار فرصت امروز:  مدرسه خّیری دیگر در استان گیالن با 
حضور مهندس علی دقیق مدیرکل نوسازی مدارس گیالن و برخی از مسئولین 
استانی و شهرستانی افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی، مدرسه خّیرساز حاج 
علی طالع متوسطه دوره ی اول شهدای دریاسر لنگرود روز شنبه 1۵/۰8/14۰۰  
با حضور مهندس علی دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیالن، 
دکتر پرویز محمدنژاد نماینده مردم شریف لنگرود در مجلس شورای اسالمی،  
مهندس هادی جعفرزاده فهیم سرپرست فرمانداری شهرستان، میرمسعودی و 
یعقوبی رئیس و مدیرعامل مجمع خیرین مدرســه ساز گیالن و برخی دیگر از 
مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد. مهندس علی دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیالن در آئین افتتاح این مدرسه 
خّیری ضمن تشکر از خیر ارجمند حاج علی طالع افزود: خیرین و نیکوکاران با بذل عنایت و همت خود به ارتقای ایران عزیز می اندیشند 
و امروز گیالن بار دیگر شاهد افتتاح یکی دیگر از پروژه های خّیری در شهرستان لنگرود می باشد. وی با بیان اینکه خیرین نسبت به آینده 
دانش آموزان این مرز و بوم  عاشقانه خود را متعهد می دانند، تصریح نمود: تحقق رویاهای به حق دانش آموزان و شکفتن استعدادهای 
آنان در این فضاهای آموزشــی ممکن شــده و نهایتا آینده ای زیبا را برای ایران عزیز رقم خواهد زد.  مدیرکل نوسازی مدارس گیالن در 
ادامه با اشاره به اینکه جامعه هرگز خدمات ارزشمند خیرین را فراموش نخواهد کرد، افزود: اقدامات ماندگار خیرین مدرسه ساز به عنوان 
فرهنگی ارزشمند در جامعه ماندگار و به نسل های بعدی انتقال داده خواهد شد.  وی با پرداختن به مشخصات پروژه ، اظهارداشت: این 
مدرسه خّیری در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع، شامل ۶ کالس درس، کتابخانه، نمازخانه و آزمایشگاه است با هزینه ای بالغ 
بر ۵۰ میلیارد ریال به همت خّیرنیکوکار علی طالع و با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس احداث و امروز تقدیم دانش آموزان این دیار 
عزیز گردید. مهندس دقیق با بیان اینکه در 4 سال اخیر ۶۰ درصد فضاهای آموزشی با مشارکت خیرین احداث شده، افزود: این رقم در 

سال 14۰۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته است.

مدیرمخابرات منطقه گلستان: 
سرقت تجهیزات مخابراتی خدمت رسانی را مختل كرده است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرمخابرات منطقه گلستان سرقت تجهیزات مخابراتی را موجب مختل شدن خدمت رسانی دانست.
دکترغالمعلی شهمرادی با ابراز نگرانی از میزان سرقت تجهیزات مخابراتی انجام شده ، تعریف اقدامات جدید و اجرای ضرب العجل آنرا از 
حاضرین در جلسه خواستار شد.مدیرمخابرات منطقه گلستان با اشاره به این مسئله که سرقت مستمرتجهیزات مخابراتی ،خدمت رسانی را 
مختل کرده و عالوه بر به چالش کشیدن مخابرات در ارتباط رسانی به مشترکین ، نارضایتی مردم را در پی داشته است.وی دستور تشکیل 
کمیته سه گانه فنی ، اطالع رسانی و حقوقی را صادرکرد و براجرای مصوبات این کمیته ها در کوتاهترین زمان تاکید داشت.دکتر غالمعلی 
شهمرادی بازسازی شبکه ، برگزاری جلسات مستمر با دستگاه قضایی استان ، ایجاد تعامالت با سازمان های مرتبط ، استفاده حداکثری از 
ظرفیت رسانه ها ،تقویت گشت ها و اطالع رسانی گسترده را از عوامل موثر در کاهش و پیشگیری از سرقت دانست افزود : سرقت تجهیزات 
موجب بحران در مخابرات شده و گذر از این بحران نیازمند همت و همکاری تمام دستگاههای قضایی ، انتظامی و مجموعه مخابرات است .

   در هفته پدافند غیرعامل برگزار شد؛
مانور "زلزله و روش پناه گیری" در شركت توزیع نیروی برق استان ایالم

ایالم- منصوری: مانور "زلزله و روش پناه گیری" جهت آموزش روش پناه گیری درست و خروج ایمن کارکنان شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان در هنگام زلزله، در محیط اداره برگزار شــد. این مانور با حضور جمعیت هالل احمر، پدافند غیر عامل استانداری، حوادث و 
فوریت های پزشکی، آتش نشانی، نیروی انتظامی، سپاه امیرالمؤمنین، آب و فاضالب استان، و آب منطقه ای در محل شرکت توزیع نیروی 
برق استان برگزار شد. قبل از اجرای مانور؛ توسط نیروهای امدادی هالل احمر آموزش های مرتبط با پناه گیری صحیح در محیط مسقف 
و شیوه های صحیح خروج از ساختمان به پرسنل شرکت برق نیز داده شد. “حسین همتی” – کارشناس پدافند غیرعامل استانداری ایالم 
نیز از مزیت های برگزاری مانور را آمادگی بیشــتر در مواجهه با ســوانح و تهدیدات عنوان و اظهار کرد: آموزش های این چنینی  یکی از 
راههای پیشگیری از بروز یا حداقل کم کردن خسارات است. ایشان به اهمیت پدافندغیرعامل و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر فلسفه 
پدافندغیرعامل و نقطه قوت آن که مسیر پیشگیرانه دارد نه درمان، گفت: پدافندغیرعامل به معنای داشتن آمادگی نیروهای عملیاتی در 
برخورد با حوادث است و در حال حاضر شرکت برق در این مانور آموزش های الزم را برای به حداقل رساندن خسارت های جانی دیده است. 
در ادامه مهندس "خالد جلیلیان" گفت: صنعت برق ماهیتی بحران محور دارد و با تالش و اهمیت موضوع در شرکت توزیع نیروی برق 
استان ایالم؛ خوشبختانه برای مدیریت بحران و مواجهه با بحران های احتمالی، آمادگی کامل دارد و از ضروری ترین موضوعات پدافند 
غیرعامل شــامل تسهیل  مدیریت بحران وتداوم فعالیتهای ضروری را سرلوحه خود قرار داده است. رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل شرکت توزیع با بیان اینکه کشور ما جزو 1۰ کشور بالخیز جهان است و مدیریت کردن در زمان وقوع بحران را باید بیش از پیش 
جدی  گرفت، ادامه داد: این شرکت تجهیزات لجستیکی در قالب انبار مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را جهت مقابله با بحران دارد و 

همچنین در بخش پدافندغیرعامل و در مقابله با حوادث غیرمترقبه و حتی دشمن ساز آمادگی کامل را دارد.

مدیركل دامپزشکی استان مركزی:
تزریق 2 میلیون دز واكسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان مركزی 
اراک- فرناز امیدی: مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: ۲ میلیون و 
۶۲ هزار دز واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در راستای مقابله با شیوع این 
بیماری امسال تزریق شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان 
مرکزی، محســن شانقی افزود: به  منظور پیشگیری و مقابله با آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در ســال جاری هشــت هزار و 144 مورد بازدید و ۲1 هزار مورد 
نمونه برداری در استان مرکزی انجام شده و تاکنون موردی از این بیماری گزارش 
نشده است. وی ادامه داد: 19 میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی امسال در 
واحدهای پرورش طیور استان مرکزی انجام شده و 1۲۷ میلیون دز واکسن برای 
مقابله و پیشــگیری از شیوع احتمالی بیماری طیور استان تزریق شده  است. مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: با توجه مشاهده 
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در یکی از استان های کشور و مهاجرت پرندگان مهاجر به تاالب میقان اراک نیاز است برای مقابله 
با شیوع احتمالی این بیماری در استان فعاالن این بخش باید از حمل و نقل طیور بومی از شهرها، مرغداری ها و انتقال آن ها به روستاها، 
خرید مرغ رنگی از دوره گرد و دست فروشان و نگهداری طیور در حیاط منزل و محوطه باز تا اطالع ثانوی خودداری کنند. شانقی ادامه 
داد: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از جمله بیماری های واگیردار و مشترک بین انسان و طیور است که شیوع احتمالی آن با شروع ناگهانی 
و تلفات، انتشار وسیع در در گله پرندگان، کاهش شدید مصرف دان، عالیم تنفسی پرنده ها همراه است. وی افت ناگهانی و شدید تولید 
تخم مرغ، سیاه شدن و خونریزی تاج، ریش و ساق پا و عالیم عصبی شامل لرزش سر و گردن و پیچ گردن در طیور را از جمله تظاهرات 

بالینی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان عنوان کرد.

ساری – دهقان : سرپرست شــرکت گاز مازندران با اعالم این که 
تاکنون به ۵9 شهر و ۲ هزار و 44۷ روستای استان گازرسانی شده است 
، گفت: گازرســانی به ۲ شــهر گزنک و بلده و همچنین ۵۲3 روستای 
دیگر استان که واجد شــرایط گازرسانی هستند در برنامه این شرکت 
می باشــند و تالش بر این اســت که طبق برنامه، گازرسانی به ۲ شهر 
باقیمانده مذکور تا دو سال آتی اجرایی شود. به گزارش خبرنگار مازندران 
به نقل روابط عمومی، "مقدم بیگلریان" در نشســت خبری با اصحاب 
رســانه مازندران در آستانه فصل سرما با تاکید بر ضرورت رعایت نکات 
ایمنی در مصرف گاز از سوی مشترکین، اظهار کرد: طبیعتا هیچ خدمت 
دهنده ای انتظار ندارد که نتیجه خدمتش، حادثه و اتفاق ناگواری برای 
مصرف کننده از خدمات باشــد. وی افزود: برای ما بسیار مهم است که 
مشترکین با رعایت اصول ایمنی و استفاده از وسایل گازسوز استاندارد، 

شاهد هیچگونه حوادثی نباشیم.
سرپرست شرکت گاز مازندران، با اشاره به اهمیت مصرف بهینه گاز از 
سوی مشترکین، خاطرنشان کرد: صرفه جویی در مصرف انرژی بایستی 

بعنوان یک امر عمومی باشد و تقاضا می کنم که مشترکین دمای رفاه 
یعنی تنظیم وسایل گازسوز روی دمای 18 تا ۲1 درجه را رعایت نمایند 

تا کمک شایانی به مصرف بهینه گاز شود.
سرپرست شــرکت گاز مازندران با اعالم اینکه سهم مصرف خانگی 
اســتان نسبت به خیلی از استان ها بیشتر اســت، افزود: نزدیک به ۷3 

درصد مصرف استان در بخش خانگی بوده و به همین دلیل رعایت الگوی 
مصرف بسیار مهم و کمک کننده می باشد.

بیگلریان اضافه کرد: از ۲هزار و 9۷۰ روســتای اســتان که قابلیت 
گازرســانی دارند ۲هزار و 44۷ روستا گازرسانی شده و مابقی در دست 
اجرا و طراحی قرار دارند و تعداد خانوارهای بهره مند از گاز استان ۶۲۵ 

هزار خانوار شهری و بیش از 4۰۰ هزار خانوار روستایی هستند
وی ادامه داد: در حال حاضر یک میلیون و 41۶ هزار و 9۲۵ اشتراک 
خانگی، 1۰3 هزار و 4۰3 اشــتراک عمومی و 13 هزار و ۷۷8 اشتراک 
صنعتی که بالغ بر 13هزار و ۵8 اشتراک آن جزء صنایع عمده، نیروگاهی 
و شهرک صنعتی داریم. سرپرست شرکت گاز مازندران، خاطرنشان کرد: 
مشــترکین گاز طبیعی به موضوع تشویقی در مصرف بهینه و افزایش 
هزینه برای پر مصرف ها توجه نمایند تا انشاء ا... با رعایت دمای رفاه و 
استفاده از وسایل حرارتی استاندارد و همچنین استقبال از بهینه سازی 
موتورخانه ها که هزینه آن توسط شرکت گاز پرداخت خواهد شد ما را 

در انجام وظایف مان یاری نمایند.

سرپرست شركت گاز مازندران ؛

2 هزار و ۴۴۷ روستای مازندران به شبکه گاز سراسری وصل هستند

شماره 1897
سه شنبه
18 آبان 1400
سه شنبه
18 آبان 1400

شماره 1896



تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

 صفحه8 شماره1896 18آبان1400 سهشنبه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
www.forsatnet.ir   info@forsatnet.irدفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه: 
www.forsatnet.ir/regulations

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

ترندهایتولیدمحتوادرسال2022

بهقلم:جاگراگروال / نویسنده حوزه کسب و کار - مترجم: امیر آل علی

تولید محتوا طی هفت سال اخیر خود را به عنوان مهمترین روش بازاریابی مطرح کرده است. این امر در حالی است که تا 
قبل از آن، از تبلیغات به عنوان تنها روش ارتقای سطح کسب و کار و افزایش فروش نام برده می شد. با این حال حوزه کسب 
و کار تغییرات زیادی را پیدا کرده و اکنون اکثر روش های تبلیغاتی در مسیر منسوخ شدن به سر می برند. در این رابطه تولید 
محتوا حوزه ای بسیار متنوع بوده و در این زمینه نیاز است تا دقت عمل باالیی را داشته باشید. درواقع از زمان شیوع پاندمی 
کرونا، با توجه به اینکه شاهد قرنطینه خانگی بوده ایم، تنها برندهایی بدون مشکل به کار خود ادامه دادند که در زمینه تولید 
محتوا به صورت حرفه ای کار کرده و از این طریق فروش اینترنتی خوبی را داشته اند. با این حال در هر حوزه ای همواره فضا 
برای رشد بیشتر وجود دارد و می توانید سطح خود را بهبود بخشید. در این رابطه شناسایی ترندها اقدامی بسیار مهم بوده 
و می تواند مس��یر کار ش��ما را دگرگون کند. با این حال شناسایی این موارد قبل از شروع سال جدید، به شما این امکان را 
می دهد که قادر به آماده کردن خود برای بهبود بیشتر باشید. بدون شک هر فردی می تواند ترندهایی را پیش بینی نماید. با 
این حال هنگامی که بهترین های حوزه تولید محتوا بر روی یکسری موارد اتفاق نظر داشته باشند طبیعی است که می توان 

به آن اعتماد باالیی را داشت. در این راستا شش ترند احتمالی در سال آینده را بررسی خواهیم کرد.
1-محتوایمخصوصبرایمشتریاناصلیداشتهباشید

اگرچه بس��یاری از برندها از تولید محتوا به عنوان ابزاری برای تبلیغات و فروش بیش��تر اس��تفاده می کنند. با این حال آیا 
تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که از همین اقدام خود نیز کس��ب درآمد داش��ته باشید. این موضوع کمک خواهد کرد تا 
صرف بودجه باالتر برای اقدامات حرفه ای تر نیز به وجود آید. با این حال این امر به معنای دریافت پول مستقیم نیز نخواهد بود. 
درواقع وجود آموزش ها و محتواهای رایگان متفاوت، این توقع را به وجود آورده است که برای محتوا پولی پرداخت نشود. در 
این زمینه شما نمی توانید این نگاه را به یکباره تغییر دهید. با این حال می توانید محتوای مخصوص برای مشتریان خود داشته 
باشید. این امر باعث خواهد شد تا افراد بیشتری تمایل به خرید از شما و دریافت امکانات را پیدا خواهند کرد. با این حال به 
صورت کلی شما می توانید با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، درآمد مستقیم هم داشته باشید. با این حال بهتر است که 
در ابتدا، توانایی های خود را به اثبات رسانده باشید و با آگاهی بخشی، نیاز به آموزش حرفه ای شکل گیرد. تحت این شرایط تیم 
تولید محتوا می تواند بدون نیاز به بودجه شما، درآمد الزم را داشته باشد. با توجه به این امر که محتوا انواع مختلفی دارد، فضا 
برای کار بسیاری وجود دارد. در این زمینه می توانید گروه بندی های مختلفی را هم داشته باشید. برای مثال براساس زمان نیز 
می توانید این اقدام را انجام دهید. در این زمینه مشتری هایی که بیش از یک سال در شرکت شما حضور دارند، طبیعی است 
که به سطوح باالتری نیز دسترسی پیدا کنند. با این اقدام شما خصوصا در درازمدت بهترین نتایج را به دست خواهید آورد. این 
نکته را نیز به خاطر داشته باشید که کرونا، احتماال شروع پاندمی های جهانی جدید خواهد بود. به همین خاطر الزم است تا 

فروش اینترنتی را اولویت اصلی خود قرار دهید. با این اقدام در هر شرایطی شما توانایی الزم را خواهید داشت. 
2-فناوریARنیازضروریخواهدبود

استفاده از تکنولوژی های جدید یک ترند همیشگی محسوب می شود. در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که در چند سال اخیر واقعیت افزوده باعث شده است تا اعتمادسازی در مرحله خرید اینترنتی به مراتب 
ساده تر شود. درواقع با این اقدام افراد می توانند محصول را به صورت کامل مشاهده کرده و شرایط امتحان کردن آن را داشته 
باشند. به همین خاطر نیز توصیه می شود که حتما در این زمینه فعالیت کرده و تا قبل از پایان تعطیالت سال نو، مقدمات 
آن را شروع نمایید. آمارها در این زمینه حاکی از آن است که نزدیک به 69 میلیون نفر در سال 2019 از این فناوری برای 
خریدهای خود استفاده کرده اند و رشد دو سال اخیر آن بیش از 200 درصد بود است. به همین خاطر شما دیگر زمانی برای 
از دست دادن نخواهید داشت. خوشبختانه این تکنولوژی در هر زمینه ای قابل اجرا بوده و می توانید خالقیت های بسیاری را 

در آن اعمال نمایید. با این حال بهتر است که در ابتدا نمونه های موفق را مورد ارزیابی قرار دهید. 
3-استفادهازهوشمصنوعیافزایشمییابد

هوش مصنوعی یکی از مهمترین تحوالت در زمینه تکنولوژی محسوب می شود که انجام بسیاری از اقدامات را ساده تر 
کرده و سرعت آنها را چندین برابر کرده است. با این حال هنوز هم بسیاری از برندها از این حوزه استفاده الزم را ندارند. به 
همین خاطز نیاز است که سطح اطالعات خود را در این زمینه افزایش داده و به دنبال استفاده حداکثری از این ابزار مفید 
باشید. برای درک بهتر این موضوع بهتر است که به عملکرد برندهای برتر خصوصا در زمینه چت بات ها توجه داشته باشید. 

4-پادکستهاباالترینمیزانرشدراخواهدداشت
اگرچه در چند س��ال اخیر محتواهای ویدئویی باالترین میزان رش��د را داش��ته و همین امر باعث شده است تا بتواند به 
سلطه چند ساله وبالگ نویسی پایان دهند. با این حال به نظر می رسد که با توجه به آمارها، بیشترین رشد در سال آینده به 
پادکست اختصاص پیدا می کند. همین امر باعث شده تا توجهات به آن افزایش پیدا کند و از این حوزه به عنوان ترند جدید 
نام برده شود. تحت این شرایط در اختیار داشتن یک کانال تخصصی در حوزه کسب و کار شما بدون شک نتایج بسیار خوبی 
را به همراه خواهد داشت. نکته بسیار جالب این است که تولید پادکست اقدامی بسیار ساده بوده و به حداقل امکانات نیاز 
دارد. در این زمینه نیز تحلیل کانال های مختلف به شما کمک خواهد کرد با ایده های بسیار خوبی وارد کار شوید. با این حال 
فراموش نکنید که شما حداقل به یک اقدام نوآورانه نیاز دارید تا از دایره تقلید خارج شده و مورد توجه جدی قرار بگیرید. 

۵-معیارهایسئوتغییراتگستردهایراخواهدداشت
اکر تا به امروزه برای سئو سایت خود و قرار گرفتن در رتبه های باالتر موتورهای جست و جو از یکسری روش های تکراری 
اس��تفاده می کردید. نکته جالب آن اس��ت که احتماال در سال 2022 دیگر نمی توانید توصیه های عمومی را داشته باشید. 
درواقع این موضوع کامال به منطقه، نوع فعالیت ش��ما و معیارهای مختلف دیگری وابس��ته خواهد بود و عمر تاثیرگذاری 
روش ها نیز به مراتب کمتر خواهد شد. تحت این شرایط در طول یک سال ممکن است شما به تغییر چندباره تکنیک های 
خود نیاز داشته باشید. اگرچه این شرایط در ظاهر ترسناک به نظر می رسد با این حال واقعیت این است که چنین موضوعی 

کمک خواهد کرد تا برندها بهتر بتوانند براساس نیاز خود اقدام کرده و نتایج بهتری را هم به دست آورند. 
6-اکثراستراتژیهایتولیدمحتواکنارگذاشتهخواهدشد

در دو س��ال اخیر پاندمی کرونا باعث ش��ده است تا رشد اس��تفاده از اینترنت، به رقمی باورنکردنی نزدیک شود. درواقع 
براس��اس تحلیل ها س��طح حال را باید 5 س��ال بعد مش��اهده می کردیم. تحت این شرایط طبیعی اس��ت که بسیاری از 
استراتژی های رایج، دیگر کاربرد الزم را نداشته باشد. در این راستا به نظر می رسد که برندهایی موفق خواهند بود که بتوانند 
خود در زمینه استراتژی س��ازی فعالیت نمایند و اقدامات جدید را در دس��تور کار خود قرار دهند. درواقع در بازار به شدت 
رقابتی حال حاضر، تنها برندهایی می توانند به موفقیت دست پیدا کنند که تفاوت هایی را ایجاد کرده باشند. در این راستا 

بدون شک استفاده از استراتژی های رایج، شما را به این هدف نمی رساند. 
7-براینخستینبارشاهدبیشترینمیزانمحتوایشخصیسازیشدهخواهیمبود

بدون شک یک محتوا برای همه افراد کاربرد الزم را ندارد. در این زمینه برندی موفق است که بتواند سلیقه های مختلف 
را مورد توجه قرار دهد. با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که برای تک تک افراد محتوای مخصوصی داشته 
باشید؟ این موضوع در ابتدا یک چالش بیش از حد بزرگ و یا حتی اقدامی باورنکردنی تلقی می شود. با این حال واقعیت 
این است که مخاطب امروز باید به سریع ترین روش ممکن به پاسخ سواالت خود دست پیدا کند. در این زمینه شما باید 
خود را برای تولید محتواهای مخصوص یک گروه هرچند کوچک و یا حتی محتواهای مخصوص یک شخص آماده نمایید. 
همچنین نیاز اس��ت که هر برندی، محتواهایی را در دس��تور کار خود قرار دهد که مختص به خودشان است. این موضوع 
کمک خواهد کرد تا شما به عنوان مرجع شناخته شوید و طبیعتا تاثیر بسزایی در کسب نتایج فوق العاده دارد. اگرچه این 
اقدامات به صورت محدود توس��ط برخی از برندها مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت، با این حال در سال آینده  باید شاهد 

انقالبی در این رابطه باشیم. 
8-جستوجویصوتیموردتوجهبیشتریقرارمیگیرد

یکی از ویژگی های ذاتی انسان این است که به دنبال روش های راحت تر می باشد. در این رابطه گفتن به مراتب ساده تر 
از تایپ کردن بوده و الزم است تا به آن به عنوان یک ترند بسیار مهم توجه داشته باشید. در این زمینه بسترهای این اقدام 
کامال مهیا است و اکثر افراد جست و جوهای خود در اینترنت را از طریق گوشی های هوشمند خود انجام می دهند. تحت 
این شرایط تنها کافی است تا شما نیز ابزارهای الزم را در سایت و اپلیکیشن خود داشته باشید تا افراد بتوانند از آن استفاده 
کنند. برای مثال این امر که افراد به جای سرچ کردن محصول مورد نظر خود و گشتن در دسته بندی های مختلف، با بیان 
یک عبارت بتوانند به محصول موردنظر دست پیدا کنند، بدون شک امری بسیار جذاب است. نکته جالب دیگر این است 
که چنین اقدامی می تواند در زمینه فروشگاه های آنالین جهانی نظیر آمازون نیز کاربرد باالیی را داشته باشد و شما از بین 

تعداد باالی محصوالت مشابه، شانس دیده شدن باالتری را به دست آورید. 
jeffbullas.com:منبع

بهقلم:لوسیفاگل
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

دریافت ایمیل در طول روز جزئی از زندگی روزمره بس��یاری 
از مردم محس��وب می شود. شما الزم نیست کارآفرین باشید تا 
اهمیت س��رویس های ایمیلی را درک کنید. امروزه بس��یاری 
از مردم روزش��ان را با چک کردن صندوق دریافت ایمیل ش��ان 
شروع می کنند. درست به همین خاطر اغلب کسب و کارها به 
دنبال ارسال ایمیل های بازاریابی یا دست کم تعامل با مخاطب 
هدف شان در این فضا هستند. این امر به آنها امکان تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف با هزینه ای بسیار اندک را می دهد. 
اگرچه بس��یاری از برندها در تالش برای ارس��ال ایمیل های 
بازاریابی برای مخاطب هدف ش��ان هس��تند، ام��ا در این میان 
فقط تعداد اندکی از برندها در عمل توانایی تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب شان را پیدا می کنند. تفاوت اصلی میان برندها در این 
میان بیشتر مربوط به تکنیک هایی است که برای طراحی ایمیل 
و تاثیرگذاری بر روی مخاطب شان مورد استفاده قرار می دهند. 
با این حساب شما باید همیشه از بهترین راهکارهای ممکن در 
عرصه بازاریابی ایمیلی استفاده کنید، در غیر این صورت میزان 

تعامل تان با مخاطب هدف به شدت سقوط خواهد کرد. 
هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از مهمترین نکات برای 
افزایش تعامل با مخاطب هدف در قالب بازاریابی ایمیلی است. 
اگر شما هم در عرصه کسب و کار با مشکالت بسیار زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان رو به رو هس��تید، نکات 
مورد بحث در این مقاله مخصوص شماس��ت. در ادامه برخی از 

مهمترین نکات در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
ارسالهمیشگیایمیلهایخوشآمدگویی

اولین ایمیلی که مش��تریان پس از خرید باید دریافت کنند، 
خوش آمدگویی شما به آنهاست. این امر یک رفتار کامال حرفه ای 
در عرصه کس��ب و کار محسوب می ش��ود. به این ترتیب شما 
امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن 
را پیدا خواهید کرد. متاس��فانه بسیاری از برندها پس از فروش 
محصوالت شان دیگر کاری با مش��تریان ندارند. این امر میزان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت کاهش می دهد. 

اغلب کارب��ران پس از اینکه در خبرنام��ه یک برند ثبت نام 
می کنند، حتما ایمیل اول دریافتی ش��ان را ب��از خواهند کرد. 
براساس مطالعه همکاران ما در موسسه هاب اسپات، نزدیک به 
۷6 درصد از ایمیل های ابتدایی خبرنامه ها برای اعضای جدید 
باز و مطالعه می شود. با این حساب چنین ایمیل هایی اهمیت 
زیادی برای بازاریاب ها خواهد داشت. شما باید توانایی جلب نظر 
مخاطب و ادامه تعامل با وی در قالب این ایمیل را داشته باشید، 
در غیر این صورت هرگز فرصتی برای تعامل مناسب با مشتریان 
پیدا نخواهید کرد. این امر تاثیرگذاری بر روی کاربران را بدل به 

چالشی تمام عیار می سازد. 
وقتی ش��ما ایمیل خوش آمدگویی ب��رای مخاطب هدف تان 
ارسال می کنید، باید برخی از توصیه ها یا دست کم نمای کلی 
برندت��ان را هم برای آنها توضیح دهید. این امر نقش مهمی در 
جلب نظر مخاطب هدف به شیوه ای کاربردی دارد. به هر حال 
وقتی کس��ی در خبرنامه برندتان عضو می ش��ود، بدون تردید 
مایل به اس��تفاده از خدمات برندتان است. با این حساب هرچه 
توضیحات ش��ما، به ویژه در ایمیل اول که بیش��تر مورد توجه 
مشتریان است، بهتر باشد توانایی بیشتری برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان خواهید داشت. 
بهینهسازینوارعنوانایمیل

عنوان هر ایمیل باید کامال دقیق انتخاب ش��ود، در غیر این 
صورت نرخ تعامل با کاربران به شدت افت خواهد داشت. امروزه 
بس��یاری از برندها به قدری درگیر طراحی محتوای مناس��ب 
هس��تند که دس��ت آخر به طور کامل طراحی یک نوار عنوان 

مناسب را از یاد می برند. 
امروزه در دنیای بازاریابی ایمیلی نوار عنوانی استاندارد محسوب 
می شود که کلیت محتوای ایمیل را برای مخاطب بازگو نماید. 
فقط در این صورت ش��ما امکان تاثیرگذاری مناس��ب بر روی 
مخاطب تان را خواهید داش��ت، در غیر این صورت شاید حتی 
ایمیل تان از سوی کاربران باز هم نشود. این یعنی هزینه ایمیل 

مارکتینگ شما بدون هیچ نتیجه و سودی خواهد بود. 
استفاده از عنصر شوخ طبعی و همچنین ترس از دست دادن 
فرص��ت )FOMO( بهترین توصیه ها برای بهینه س��ازی نوار 
عنوان یک ایمیل محسوب می شود. این امر به شما امکان تعامل 
مناسب با مخاطب هدف و جلب نظرش به محتوای بازاریابی تان 
را می دهد. با این حس��اب شما باید همیشه به دنبال استفاده از 
تکنیک های این ش��یوه در عرصه بازاریابی باشید. شوخ طبعی 
اغلب اوقات شیوه ای ساده برای طراحی محتوا محسوب می شود. 
درباره ترس از دست دادن فرصت هم تاکید بر روی زمان پایان 
جشنواره و دوره های تخفیف برند امر مهمی محسوب می شود. 

مشتریان با مش��اهده نوار عنوان یک ایمیل که شامل تاکید 
ب��ر روی مدت زمان محدود ب��رای خرید همراه با تخفیف یک 
محصول است، تمایل شان برای خرید دوچندان می شود. دقیقا به 
همین خاطر بسیاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف همیش��ه از تکنیک ترس از دست دادن فرصت 
استفاده می کنند. اگر شما هم سرمایه گذاری خوبی بر روی این 
حوزه داشته باشید، شانس تان برای جلب نظر مشتریان چند برابر 

خواهد شد. 
توجهبهخطابتداییایمیل

امروزه وقتی ش��ما برای کس��ی ایمیل ارسال می کنید، خط 
ابتدای��ی متن ت��ان در قالب پیش نمایش ب��رای آنها به نمایش 
درمی آید. ش��اید این امر بسیار ساده به نظر برسد، اما اگر شما 
توانایی بهینه سازی خط ابتدایی ایمیل تان را داشته باشید بسیاری 
از کاربران پیش از مطالعه آن به باز کردن ایمیل ترغیب خواهند 
شد. اینطوری شما دست کم توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان و نمایش کلیت ایمیل تان به آنها را خواهید داشت. 
براساس گزارش موسسه کمپین مانیتور، بازاریاب هایی که در 
تولید محتوا و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بهینه سازی 
خط ابتدایی ایمیل استفاده می کنند، به طور معمول 30 درصد 

بیشتر موفق به افزایش نرخ تعامل شان با کاربران می شوند. این امر 
به خوبی اهمیت شروع قدرتمندانه ایمیل های بازاریابی را نشان 
می دهد. بنابراین ش��ما همیشه باید با نگاه به سلیقه و نیازهای 
احتمالی مشتریان خط ابتدایی ایمیل تان را شروع نمایید، در غیر 
این صورت هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان 

پیدا نخواهید کرد. 
اولویتبندیدعوتبهعملدرایمیلها

دعوت به عمل یا CTA یکی از مهمترین بخش ها در هر 
ایمیل بازاریابی محسوب می شود. بدون تردید هدف اصلی از 
تولید محتوای بازاریاب��ی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اس��ت. در کنار این امر فروش محصوالت نیز همیش��ه هدف 
مهمی محسوب می شود. درست به همین خاطر برندها باید 
همیشه در تالش برای فراهم سازی شرایط به منظور فروش 
بیش��تر باش��ند. یکی از راهکارها برای تحق��ق این هدف در 
زمینه بازاریابی ایمیلی مربوط به استفاده از دعوت به عمل در 

انتهای هر ایمیل است. 

اگر ایمیل شما تاثیرگذاری مناسبی بر روی مخاطب هدف 
داش��ته باشد، ش��ما به راحتی پس از تعامل اولیه با مخاطب 
هدف امکان جلب نظرش به محصول تان را خواهید داش��ت. 
درس��ت به همین خاطر باید همیش��ه دعوت به عمل را در 
بخ��ش پایانی ایمیل قرار دهید. اش��تباه برخی از بازاریاب ها 
اس��تفاده از این گزینه در ابتدا یا میانه ایمیل اس��ت. شما به 
این ترتیب هرگز شانس��ی برای جلب نظر مخاطب هدف تان 

پیدا نخواهید کرد. 
بی شک گاهی اوقات برندها در یک ایمیل چند پیشنهاد برای 
مشتریان دارند. این امر CTA های متعددی برای آنها به همراه 
خواهد داشت. اگر شما در ایمیل تان چند CTA دارید، باید اول 
از همه نس��بت به اولویت بندی شان اقدام نمایید. این امر شامل 
رتبه بندی دعوت به عمل ها براساس اهمیت شان برای مخاطب 
هدف است. شما فقط در این صورت شانسی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان خواهید داش��ت، در غیر این صورت 
کاربران در عمل با انبوهی از ایمیل هایی که دعوت به عمل های 

متعدد دارند، رو به رو می شوند. 
اگر شما به دنبال طراحی دعوت به عمل های تاثیرگذار بر 
روی مخاطب هدف تان هس��تید، باید به غیر از اولویت بندی 
آنها به فکر کوتاه کردن ش��ان هم باشید. امروزه پیشنهادهای 
طوالنی برای مشتریان هیچ انگیزه ای در آنها ایجاد نمی کند. 
بنابراین ش��ما باید به جای تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف براساس پیشنهادهای طوالنی تا جای ممکن 
آنها را خالصه کنید. ش��اید در ابتدا چنین کاری برای ش��ما 
بسیار سخت باشد، اما به مرور زمان مهارت تان برای خالصه 
کردن CTA هر ایمیل به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا 
خواهد کرد. به این ترتیب دیگر تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف امر سختی برای شما نخواهد بود. 
طراحیایمیلهایمعمولیوطنز

هیچ کس در دنیا از اندکی شوخی و سرگرمی متنفر نیست. 
بسیاری از کاربران به هنگام باز کردن ایمیل های بازاریابی به 
دنبال محتوای حرفه ای یا عجیبی نیس��تند. تنها انتظار آنها 
از ایمیل ه��ای بازاریابی اندکی س��رگرمی و در صورت امکان 
نکات آموزنده اس��ت. بنابراین ش��ما با اضافه کردن محتوای 
آموزشی به ایمیل تان باید نیم نگاهی هم به بخش سرگرمی 

داشته باشید. 
دریاف��ت ایمیل هایی با لحن های بس��یار ج��دی برای هر 
کاربری خسته کننده محس��وب می شود. چنین ایمیل هایی 
توانای��ی تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف را به طور قابل 
مالحظ��ه ای کاه��ش می ده��د. بنابراین اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای هس��تید، 
باید همیشه شوخی و طنز را هم به کارتان اضافه کنید. البته 
منظور ما در این میان ش��وخی های عجیب و غریب نیست. 
شما فقط باید از لحن بسیار خشک فاصله گرفته و در تالش 
برای تعامل مناسب با مخاطب هدف تان باشید. چنین امری 
اس��تقبال دوباره کاربران از ایمیل های بازاریابی تان را به طور 

قابل مالحظه ای افزایش می دهد. 
یکی از بهترین نمونه ها در زمینه ارس��ال ایمیل های دارای 
ماهیت طنز مربوط به برند اوبر اس��ت. ای��ن برند در یکی از 
ایمیل ه��ای جذابش با یادآوری اهمیت صرفه جویی در زمان 
به مش��تریانش برای همگام سازی برنامه روزانه شان با اوبر به 
منظور رزرو هرچه دقیق تر خودرو در زمان های مورد نیازشان 
کرد. نکته جالب در این بین استفاده اوبر از یک متن طوالنی 
ب��ا هایالیت کلمات مهم برای بیان ای��ن پیام بود. این امر به 
خوب��ی اهمی��ت صرفه جویی در زمان را نش��ان داده و نوعی 
ش��وخی مناس��ب در رابطه با این امر نیز محسوب می شود. 

با این حس��اب هر وقت ش��ما تمایل به تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف براس��اس این الگو داش��تید، باید نمونه های 
برجس��ته ای مثل اوبر یا دیگر برندهای بزرگ دنیا را مد نظر 

قرار دهید. 
ارسالایمیلهایهمراهباپیشنهادخرید

پس از ایمیل ه��ای خوش آمدگویی یکی از پرطرفدارترین 
گونه های ایمیل مربوط به پیشنهادهای خرید است. این نوع 
ایمیل ها تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب هدف دارد، 
به ویژه اگر همراه با تخفیف های مناسب نیز باشد. امروزه هر 
مش��تریان در تالش برای خرید با تخفیف و صرفه جویی در 
هزینه هاست. بنابراین ش��ما هم باید در تالش برای استفاده 
از این شیوه به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
باش��ید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی ب��رای جلب نظر 

مشتریان نخواهید داشت. 
معرف��ی محصوالت برند به مش��تریان همیش��ه گزینه ای 
جذاب محسوب می شود. شاید شما بهترین محصول بازار را 
هم داش��ته باش��ید، اما تا وقتی که بهترین پیشنهاد ممکن 
را به مشتریان عرضه نکنید، هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری 
بر روی آنها و فروش محصوالت تان نخواهید داش��ت. همین 
امر موجب تمایل باالی برندها به ارس��ال ایمیل های معرفی 

محصوالت و دعوت به فروش می شود. 
اگر شما شرایط نظرخواهی از مشتریان را دارید، باید همیشه 
محصوالتی را به آنها توصیه کنید که مورد عالقه شان است، در 
غیر این صورت به احتمال زیاد پیشنهادهای شما تاثیر زیادی 
بر روی مخاطب هدف نخواهد داشت. خوشبختانه اغلب برندها 
دارای رابطه خوبی با مشتریان شان هستند. همین امر می تواند 
نقطه شروع مناسبی برای درک سلیقه مشتریان و سپس عمل 
براس��اس آن باشد. در غیر این صورت شما هرگز فرصتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان پیدا نخواهید کرد. 
استفادهازآزمونآ/ب

آزمون آ/ب یا دو مرحله ای اهمیت بس��یار زی��ادی در حوزه 
بازاریابی دارد. شما با استفاده از چنین تکنیکی به بهترین شکل 
ممکن ام��کان انتخاب از میان دو ایده ب��رای طراحی محتوا را 
خواهید داشت. به عنوان مثال، اگر شما برای انتخاب تیتر اصلی 
ایمیل تان شک و تردید دارید، باید اول از همه آزمون آ/ب را برای 
انتخاب بهترین مورد مدنظر قرار دهید. این امر به ش��ما امکان 

تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را می دهد. 
روش اجرای آزموت آ/ب شامل انتخاب دو ایده برای تولید 
محتوا و اجرایی کردن هر دو ایده به طور همزمان اس��ت. در 
نهایت ایده ای که بازخورد بهتری از س��وی مشتریان دریافت 
کند، بهتری��ن گزینه ممکن برای تولید محت��وا خواهد بود. 
این امر به شما فرصت بسیار خوبی به منظور تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف می شود. بنابراین باید همیشه از آن برای 

طراحی و اجرای محتوای بازاریابی استفاده نمایید. 
ش��ناخت مشتریان در بازارهای کنونی امر ساده ای نیست. 
درس��ت به همین خاطر اس��تفاده از آزمون آ/ب نکته مهمی 
برای تیم های بازاریابی محس��وب می شود. شما با استفاده از 
چنین شیوه ای به راحتی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف براساس سلیقه شان و حتی شخصی سازی 

ایمیل ها با دسته بندی آنها را خواهید داشت. 
توجهبهسازگاریایمیلهاباتجربهکاربری

گوشیهایهوشمند
امروزه بس��یاری از مردم برای چک کردن ایمیل های شان 
از گوشی های هوش��مند استفاده می کنند. دلیل این امر نیز 
س��هولت کاربرد چنین گوش��ی هایی در عمل است. اگر شما 
به دنبال تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف هس��تید، 
باید ب��ه خوبی اهمیت بهینه س��ازی ایمیل های تان با تجربه 
گوش��ی های هوش��مند را نیز مد نظر قرار دهید، در غیر این 
صورت هیچ شانسی برای جلب نظر مشتریان نخواهید داشت. 
بازاریاب ها پیش از ارس��ال ایمیل های بازاریابی ش��ان باید 
نس��بت به س��ازگاری ایمیل های ش��ان با تجرب��ه کاربردی 
گوش��ی های هوش��مند مطمئن ش��وند، در غیر این صورت 
ش��اید در میان��ه اجرای ی��ک کمپین با ایرادات اساس��ی در 
زمینه نمایش محتوا برای کاربران گوش��ی مواجه شوند. این 
ام��ر تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را ب��دل به یکی از 

سخت ترین کارهای دنیا خواهد کرد. 
شخصیسازیایمیلها

شخصی س��ازی ایمیل ها همیش��ه نظر هر کارب��ری را به 
خودش جلب خواهد کرد. درست به همین خاطر بازاریاب ها 
باید همیش��ه این تکنیک را مد نظر قرار دهند. خوشبختانه 
امروزه بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف از این ش��یوه سود می برند. ش��ما برای استفاده از این 
ش��یوه، مانند بسیاری از برندهای بزرگ، کافی است مواردی 
نظیر دسته بندی مشتریان و ارسال ایمیل های شخصی سازی 
ش��ده برای هر گروه از آنها براس��اس سلیقه شان و همچنین 
استفاده از نام خانوادگی هر کاربر در ایمیلش توجه کنید. این 
نکات به خوبی ش��ما را بدل به برندی جذاب برای مشتریان 
خواهد کرد.  امروزه دیگر دوره بازاریابی با ارس��ال یک ایمیل 
برای تمام کاربران به س��ر رسیده اس��ت. با این حساب شما 
بای��د به خوبی توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
با شخصی سازی ایمیل ها را داشته باشید، در غیر این صورت 
همیش��ه با مش��کالت اساس��ی برای تعامل با آنه��ا رو به رو 
خواهید ش��د. توصیه ما در این بخ��ش ارزیابی وضعیت رقبا 
در زمینه شخصی س��ازی ایمیل های شان است. چنین امری 
درست مانند یک کالس درست حرفه ای به شما امکان جلب 

نظر مشتریان را خواهد داد. 
ب��دون تردید امروزه بازاریابی ایمیلی هنوز هم ابزاری مهم 
برای تعامل با مش��تریان محسوب می شود. نکته مهم در این 
میان اس��تفاده از این الگوی بازاریاب��ی همراه با تکنیک های 
کارب��ردی به منظور افزایش می��زان تعامل با مخاطب هدف 
اس��ت. توصیه های مورد بحث در این مقاله مقدمه مناسبی 
برای ورود به این حوزه خواهد بود. نکته مهم اینکه شما باید 
تم��ام این توصیه ها را در کنار هم مد نظر قرار دهید، در غیر 

این صورت نتیجه دلخواه تان را مشاهده نخواهید کرد. 
منبع:هاباسپات

بازاریابی ایمیلی و چالش افزایش تعامل با مخاطب هدف


