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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

نمایندگان مجلس با فوریت الیحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند

 ارز 4200 تومانی
در دوراهی دولت و مجلس

فرصت امروز: مجلس با فوریت الیحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و بدین ترتیب، این الیحه به صورت عادی 
در دس��تور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، نمایندگان به بررسی تقاضای دو 
فوریت الیحه »تامین مطمئن کاالهای اساسی، نهاده های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای 
حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر« پرداختند. پس از توضیحات مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
و صحبت های موافقان و مخالفان، دو فوریت الیحه به رأی مجلس گذاشته شد و نهایتا نمایندگان با ۹۹ رأی موافق، 

۱۲۷ رأی مخالفت و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با تقاضای دو فوریت الیحه مخالفت کردند...

کسی نه خودرو می خرد نه خودرو می فروشد
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اقتصاد جهانی در سال آینده به وضعیت عادی بازخواهد گشت؟

دنیای پیش روی 2022
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مدیریتوکسبوکار
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 فرصـت امـروز: بازار سـرمایه دیروز روندی پرنوسـان داشـت و در حالی که شـاخص بـورس تهران
در ساعات میانی معامالت یکشنبه توانست تا ارتفاع یک میلیون و 44۶ هزار واحد افزایش یابد، اما در 

ساعات پایانی، روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت با ایستادن در رقم یک میلیون و 442 
هزار واحد به رشد 3هزار واحدی بسنده کرد. به نظر می رسد ریزش قیمت دالر تاثیر خود را...

شاخص بورس تهران به رشد 3 هزار واحدی بسنده کرد

بورس بازی روی موج نوسان

یادداشت

معادالت حذف ارز 
4200 تومانی

مهدی معصومی
 عضو هیأت نمایندگان

اتاق تهران

چن��د روز پی��ش، دول��ت 
الیح��ه ح��ذف ارز ترجیحی 
۴۲00 تومان��ی را ب��ا اعتبار 
۲۷ ه��زار میلی��ارد تومان��ی 
ب��ه مجلس ارائ��ه داد. دیروز 
هم فوری��ت الیحه حذف ارز 
ترجیحی در مجلس تصویب 
نش��د، ام��ا تاثیر ای��ن الیحه 
در ت��ورم و قیم��ت کاالهای 
اساسی چیست؟ ما به عنوان 
مصرف کنن��ده نهاده هایی که 
ب��ا دالر ۴۲00 تومان��ی وارد 
می شود، حدود دو سال است 
که از دولت درخواست کردیم 
ت��ا آن را حذف کن��د، یعنی 
روش دادن سوبسید به مردم 
را از دوش تولیدکننده بردارد 
و س��پس به هر روش��ی که 
صالح دید، به مردم سوبسید 
دهد، چراکه در این ش��رایط 
به دلی��ل اختالف��ات زیادی 
که وجود دارد، این نرخ تنها 
باعث سوءاستفاده و بهره وری 
پایین و رانت و فس��اد ش��ده 
است، اما اگر قیمت ها واقعی 
پیدا  افزایش  بهره وری  باشد، 
می کن��د و رقاب��ت ه��م در 

میدانی سالم صورت 
3خواهد گرفت...

۹ ربیع الثانی ۱۴۴3 - س�ال هفتم
شماره   ۱۹00

8 صفحه - 5000 تومان

Mon.15 Nov 2021

فرص��ت امروز: نظام تامین اجتماعی چند الیه، رویکرد نس��بتا 
جدیدی در نظام های تامین اجتماعی جهان است و مطالعات نشان 
می ده��د یک نظام چندالیه در جوامع مختلف به ویژه در جوامع 
توسعه   یافته به دالیل مختلف باعث بهبود سطح زندگی سالمندان 
ش��ده است. نخست اینکه در یک نظام چندالیه ایده آل به نکاتی 
از جمله بهداش��ت و درمان، س��بک زندگی، درآمد و دیگر نکات 
زندگی یک س��المند توجه می ش��ود و برای آن برنامه ای در نظر 
گرفته می شود. همچنین در یک نظام چندالیه تالش می شود تا 
منابع مختلفی برای پایداری این خدمات ارائه ش��ود، به   طوری که 
در الیه   ه��ای پایه، دولت منابع مال��ی را تامین    کند و در الیه   های 
شغلی اجباری و اختیاری، این خود افراد هستند که منابع را تامین 
می کنند )البته در برخی موارد نیز دولت کمک می کند(. بنابراین 
ه��ر    کدام از این الیه   ها  درصدی از مس��تمری )نس��بت به حقوق 
متوس��ط نیروی کار( را تامین می کند که هم س��بب برخورداری 
س��المندان از مس��تمری با ارقام منطقی می شود و هم مشکالت 
تامین مالی را حل می کند. نهایتا اینکه در نظام چندالیه به    دلیل 
تامین مالی دقیق تر این صندوق ها و نظارت کافی بر آنها، تقسیم 
برخی حمایت   ها در قالب   های متفاوت و همچنین عادالنه ش��دن 
نظام رفاهی عالوه بر گس��ترش افراد تحت پوش��ش، فشار مالی 

کمتری به بودجه کشور تحمیل می شود.
در مجموع، طرح های بازنشس��تگي چندالیه با استقبال زیادی 
در جهان مواجه ش��ده و از سوی نهادهای مختلفی نظیر سازمان 
جهاني کار و بانک جهاني به عنوان رویکرد مناس��ب اصالحات در 
نظام بازنشس��تگي معرفي شده اس��ت. در این راستا، بسیاری از 
کشورها به نظام های چندالیه روی آورده اند که به علت دارا بودن 
الیه های مختلف مي توانند اهداف متنوعي را در قالب یک برنامه 

جامع دنبال کنند.
بازوی کارشناسی مجلس در گزارش تازه خود به بررسی ساختار 
نظام چندالیه تامین اجتماعی و نظام فراگیر بیمه با مطالعه موردی 
کشورهای منتخب پرداخته است. در بخش نخست این گزارش به 
اهمیت و ضرورت نظام اجتماعی اشاره شده است. در مقطع کنونی 
نظام تامین اجتماعی نقش بس��زایی در تامین امنیت مالی افراد 
مسن ایفا می کند که این مسئله با توجه به بهبود سیستم بهداشت 

و درم��ان و در نتیج��ه افزایش طول عمر افراد اهمیت بیش��تری 
یافته است؛ چراکه نس��بت به نسل های پیشین، نسل های فعلی 
و آتی زمان بیشتری از عمر خود را در دوران بازنشستگی سپری 
می کنند. از همین رو تبیین و استفاده از نظام درآمدی بازنشستگی 
کارآمد که بتواند نیاز گروه های فعلی و آینده مس��تمری بگیران را 
به صورت قابل قبولی تامین کند، مسئله ای بسیار مهم محسوب 
می ش��ود. در قانون اساسی کش��ور ما به مسئله تامین اجتماعی 
پرداخته ش��ده اس��ت. براس��اس اصل بیس��ت ونهم )۲۹( قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز برخورداری از تامین اجتماعی 
از نظر بازنشس��تگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، 
درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی 
و مراقبت پزشکی به صورت بیمه و...، حقی همگانی در نظر گرفته 
شده است که دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای 
عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمت و حمایت های 

مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
بررسی های رسمی نش��ان می دهد که پاسخ منحصر به فردی 
را ب��رای نظام کارآمد تامین اجتماع��ی نمی توان یافت و مطمئنا 
بسته به ویژگی ها و شرایط مختلف، کشورها راهکارهای متفاوتی 
را برای تامین نیازهای گروه های مختلف افراد جامعه ارائه می کنند.  
بنا بر گزارش های رس��می به طور کلی نظام تامین اجتماعی در 
بس��یاری از کش��ورها، دارای چارچوب دقی��ق در تامین منابع و 
مخارج است و با سیاس��ت گذاری دقیق تالش شده ضمن فراهم 
کردن مس��تمری کافی به پایداری مالی نیز توجه ش��ود. از میان 
انواع رایج اصالحات سیستماتیک، طرح های بازنشستگی چندالیه 
در کش��ورهای مختلف جهان با استقبال زیادی مواجه شده اند و 
از س��وی مراجع مختلف بین المللی نظیر س��ازمان همکاری های 
اقتصادی و توسعه، س��ازمان جهانی کار و بانک جهانی به عنوان 
رویکرد مناس��ب اصالحات در نظام بازنشستگی معرفی شده اند و 
بسیاری از کشورها به سیستم هایی متشکل از برنامه های مختلف 
با هدف های متنوع موسوم به نظام های چندالیه روی آورده اند که 
به سبب دارابودن الیه های مختلف می توانند اهداف متنوعی را در 

قالب یک برنامه جامع دنبال کنند.
در بخش دیگری از گزارش بازوی پژوهش��ی مجلس به تشریح 

الیه های مختلف نظام های مستمری چندالیه پرداخته شده است. 
بنا بر گزارش های رس��می، س��اده ترین نوع نظام های مس��تمری 

چندالیه شامل سه الیه حمایتی، بیمه ای و تکمیلی می شوند.
الیه اول )بازتوزیع اجباری( اغلب به  منظور کاهش فقر )با تاکید 
بر کاهش فقر مطلق(، عواید و منافع عمومی برای افراد با ویژگی 
خاص یا تمام افراد جامعه در نظر می گیرد. این عایدی ها به طور 
عمده در زمان افزایش بیکاری یا زمانی که عواید مستمری عمومی 
کاهش یابد، نقش مهم تری ایفا می کنند. در جامعه ای که جمعیت 
پیر رو به افزایش اس��ت، نقش این الیه حمایتی می تواند بیش��تر 
آشکار ش��ود. در رویکرد سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 
این الیه می تواند شامل مواردی نظیر کمک های اجتماعی )شامل 
همه کمک ه��ای اجتماعی غیربازنشس��تگی(، برنامه های پایه ای 
بازنشستگی و در نهایت، برنامه های درآمد-بازنشستگی هدفمند 
اس��ت. در برنامه های پایه ای بازنشس��تگی مزایا یا به صورت نرخ 
ثابت است )به همه بازنشستگان مبلغ یکسان پرداخت می شود( 
یا تنها به س��ال های اش��تغال )و نه درآمد قبلی( بس��تگی دارد و 
در برنامه های درآمد-بازنشس��تگی هدفمند، مزایای بیشتری به 
بازنشس��تگان فقی��ر پرداخت می کنند و مزایای بازنشس��تگان با 
وضعیت بهتر به مقدار کمتری پرداخت می شود. دیگر اینکه همه 
این موارد را بخش دولتی اداره می کند و به صورت اجباری است.

الی��ه دوم مرتبط با مش��ارکت نیروی کار در طرح مس��تمری 
خصوصی یا دولتی اجباری یا ش��به اجباری اس��ت و متمرکز بر 
جایگزین��ی درآم��د در دوران بازنشس��تگی اس��ت. در این الیه 
صندوق های بیمه بازنشس��تگی وجود دارند ک��ه با دریافت حق 
بیمه از افراد )مش��ارکت کارگر و کارفرما(، مزایای��ی را در دوران 
بازنشس��تگی به آنه��ا پرداخت می کند. ه��دف در این الیه ایجاد 
س��ازوکاری مطمئن اس��ت ب��رای آنکه اف��راد بازنشس��ته از نرخ 
جایگزینی مناسب )درآمد بازنشس��تگی نسبت به درآمد قبل از 
بازنشس��تگی( برخوردار باش��ند. در نهایت الیه س��وم را می توان 
پس ان��داز داوطلبانه برای دوران بازنشس��تگی و یک الیه بیمه ای 
اختیاری و همچنین تکمیل کننده دو الیه اول دانست. هدف ایجاد 
این الیه نیز ایجاد بسترهایی برای پس انداز بیشتر افراد برای دوران 

بازنشستگی است.

از منظر پذیرش نظام های چندالیه در ایران، در برنامه پنج ساله 
پنجم توس��عه به نظام جامع تأمی��ن اجتماعی چندالیه پرداخته 
ش��ده است. چنانکه در ماده )۲۷( برنامه پنجم توسعه گفته شده 
اس��ت: دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع 
تأمین اجتماعی چند الیه با لحاظ حداقل سه الیه »مساعدت های 
اجتماعی ش��امل خدمات حمایتی و توانمندسازی«، »بیمه های 
اجتماعی پایه شامل مستمری های پایه و بیمه های درمانی پایه« 
و »بیمه های مکمل بازنشس��تگی و درمان« با رعایت یکپارچگی، 
انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این الیه ها در کشور 

اقدام کند.
در بخ��ش پایانی این گزارش به بررس��ی تجربیات دو کش��ور 
اس��ترالیا و هلند پرداخته شده است. بررس��ی های رسمی نشان 
می دهد که هر کدام از این کشورها دارای سه الیه نظام مستمری 
هستند و به موجب حمایت حاکم در الیه اول این سیستم، مبالغ 
مشخصی به صورت هفتگی، دو هفته یک بار یا ماهانه به سالمندان 
و گروه های خاص دارای سطوح پایین درآمدی پرداخت می شود.

استرالیا دارای سه الیه حمایتی در نظام تامین اجتماعی خود 
است، به نحوی که الیه اول شامل مستمری سن، الیه دوم شامل 
ضمانت مزایای اضافه و الیه س��وم شامل پس انداز بازنشستگی 
اختیاری اس��ت. در ارتباط با الیه اول که همان مس��تمری سن 
اس��ت؛ دولت اس��ترالیا، این صندوق را برای اولین بار در س��ال 
۱۹0۹ ایجاد کرد. این صندوق یک روش غیرمشارکتی است به 
این معنا که از جانب شهروندان استرالیا مشارکتی برای پرداخت 
حق بیمه ص��ورت نمی گیرد و یک��ی از پایه ای ترین بخش های 
سیس��تم رفاه اجتماعی در استرالیاس��ت و هدف آن حمایت از 
س��المندانی اس��ت که درآمد و پس انداز کمی دارند. افرادی که 
برای عضویت این صندوق انتخاب می شوند از طریق آزمون های 
تامین اجتماعی و آزمون وسع انتخاب می شوند. معیار استفاده از 
مزایای این صندوق برای مردان و زنان 65 سال سن است که این 
معیار در س��ال ۲0۲3 باید به 6۷ سال برسد. در مورد الیه دوم؛ 
صندوق های بازنشستگی اس��ترالیا که متولی الیه دوم هستند 
شکلی از پس انداز خصوصی اجباری برای بازنشستگان هستند 
که در س��ال ۱۹۹۲ معرفی شد. مجموع سهم مشارکت افراد در 

این صندوق ۹.5 درصد از حقوق و دس��تمزد است که تمام این 
۹.5 درص��د را کارفرما تامین می کند. این صندوق ها برای همه 
کارگران در سن های ۱8 الی ۷0 سال که دریافتی بیش از ۴50 
دالر در ماه دارند، اجباری اس��ت. تعداد صندوق ها نیز در کشور 
اس��ترالیا ۲0۹ عدد اس��ت که البته این به غی��ر از صندوق های 
خویش فرماس��ت که حداکثر نفرات آنها چهار نفر است. در انتها 
الیه س��وم به عنوان یک الیه مکمل برای دو الیه دیگر اس��ت و 
همچنین این الیه به عنوان یک کمک مالیاتی برای افراد ایجاد 
شده است تا بتوانند با ذخیره پول خود در دوران بازنشستگی از 
آن بهره مند ش��وند. این نگهداری پ��ول نیز می تواند در دو قالب 
کلی مشارکت های مزایای اضافه اختیاری یا دیگر پس اندازهای 
بلندمدت شامل سهام، اوراق مالی، سرمایه گذاری های مدیریت 

شده و دارایی های کسب وکار باشد.
همچنین هدف سیستم تامین اجتماعی در هلند، تامین درآمد 
برای شهروندانی است که به دلیل بیماری، ازکارافتادگی، بیکاری 
یا پیری در روند کار ش��رکت ندارند یا دیگر مشارکت نمی کنند. 
همچنین در ش��رایط خاص، در صورتی که درآمد ش��هروندان از 
محل کار یا از مزایای بیمه اجتماعی، نسبت به هزینه های عمومی 
زندگی کافی نباش��د یا در صورت هزینه های استثنایی )کودکان، 
هزینه های پزش��کی خاص( ش��هروندان می توانند درآمد اضافه و 
تکمیلی را مطالبه کنند. الیه اول در این کش��ور، بیمه های ملی و 
خدمات اجتماعی اس��ت. این الیه شامل سه بخش قانون عمومی 
مستمری سالمندان، قانون عمومی بازماندگان و قانون هزینه های 
استثنایی پزشکی اس��ت. در الیه دوم؛ طرح های بیمه کارکنان و 
میزان مشارکت ها برای هر طرح از درآمد فرد شاغل در الیه مذکور 
آورده شده است. این طرح را کارفرما پرداخت می کند و کارمندان 
در آن مشارکتی نمی کنند. نظام مستمری در الیه سوم در کشور 
هلند ش��امل مقررات مس��تمری فردی، بیمه های مقرری فردی 
و بیمه عمر فردی اس��ت. الیه س��وم نظام مستمری هلند نسبتا 
کوچک است. افراد شاغل می توانند برای جبران کم بودن حقوق 
مس��تمری خود از عایدی این الیه استفاده کنند. عایدی این الیه 
عمدتا برای افراد دارای مشاغل آزاد و شاغالنی که طرح مستمری 

تجمیعی نداشته باشند، مورد استفاده قرار می گیرد.

بازوی پژوهش��ی بخش خصوصی در جدیدترین گزارش خود 
به بررس��ی پیامدهای ظهور طالبان بر جایگاه ایران در افغانستان 
و تجارت مش��ترک با این همسایه ش��رقی پرداخت و این سوال 
را مطرح کرد که ظهور طالبان در افغانس��تان با اقتصاد ایران چه 

می کند؟
طالبان در حالی از چند ماه قبل با تس��لط کامل بر افغانستان، 
اداره این کشور را در اختیار گرفته است که ظهور دوباره این گروه 
در جغرافیای سیاس��ی افغانستان بدون شک پیامدهای اقتصادی 
بی ش��ماری به دنبال خواهد داشت. هرچند اعضای طالبان اعالم 
کرده اند که برای تجارت مشترک و فعالیت اقتصادی در مرزهای 
ایران و افغانستان مشکلی به وجود نمی آورند، اما کنار رفتن دولت 
مس��تقر این کشور که تایید و حمایت های جهانی را داشت، قطعا 

تغییراتی در فضای اقتصادی افغانس��تان به وج��ود خواهد آورد. 
حال مرکز پژوهش ه��ای اتاق بازرگانی ایران در گزارش تازه خود 
به بررس��ی این تغییرات پرداخته و ابعاد مختلف آن را در اقتصاد 
ایران موش��کافی کرده است. بازوی پژوهشی بخش خصوصی در 
مقدمه این گزارش نوشته اس��ت: بدون شک، تغییرات شگرف و 
غیرقابل پیش بینی افغانستان، خروج نیروهای خارجی و هژمونی 
طالبان در این منطقه، س��بب ایجاد نظم سیاسی جدیدی در این 
کشور شده که درک ماهیت و مشخصات آن از اهمیت باالیی برای 
ایران برخوردار است. حضور طالبان در رأس قدرت در این کشور به 
لحاظ استراتژیک پیامدهای متعددی به دنبال خواهد داشت. قطع 
کمک ه��ای مالی بین المللی، عدم همکاری هند با طالبان، فراهم 
شدن زمینه برای حضور هرچند محدود کشورهای قطر و ترکیه 

و نامعلوم بودن موضع چین در قبال افغانستان، ازجمله مهمترین 
متغیرهای تاثیرگذاری است که روابط تجاری ایران را با افغانستان 
متأثر خواهد کرد. لذا پیگیری سیاست تنش زدایی و مذاکره ایران 
با بازیگران رقیب و باالبردن آستانه تحریک پذیری کشور و ارتباط 
منسجم و پیوسته با اقتصاد جهانی، اهمیت ویژه ای در حفظ سهم 
ایران از بازار این کش��ور پیدا می کند. از س��وی دیگر، تا زمانی که 
شرایط نااطمینانی و بی ثباتی های دوران گذار در افغانستان پابرجا 
باشد، چش��م انداز روابط تجاری ایران و افغانستان دشوار و مبهم 
خواهد بود؛ وضعیتی که نامعلوم بودن شکل و ماهیت نقش آفرینی 

چین نیز به آن دامن خواهد زد.
در بخش دیگر این گزارش به آینده ترانزیت پرداخته ش��ده و 
آمده اس��ت: اهمیت افغانس��تان برای ایران در حوزه ترانزیت، در 

پیوند با س��ه بازیگر دیگر یعنی هند، چین و پاکس��تان معنا پیدا 
می کند. چین و هند هر دو نظر ویژه ای به افغانس��تان داش��ته و 
پاکستان نیز احتماال می کوش��د تا با کمرنگ کردن نقش رقیب 
دیرینه خود یعنی هند، در رقابت با ایران قرار گیرد. لذا چشم انداز 
چنین وضعیتی در بهترین حالت، توس��عه با تأخیر بندر چابهار و 
برآیندهای نامطلوب اقتصادی آن و نیز کاهش درآمدهای گمرکی 
ایران از ترانزیت و صادرات مجدد کاالهای وارداتی به افغانس��تان 
خواهد بود؛ در حالی که پاکستان بخش عمده ای از این درآمدها را 
به خود اختصاص خواهد داد. این گزارش در پایان با اشاره به برخی 
فرصت های اقتصادی جدید افزوده اس��ت: به دلیل احتمال قطع 
صادرات برق توسط تاجیکستان در اعتراض به حضور طالبان در 
عرصه قدرت این کشور، ایران در حوزه صادرات انرژی می تواند از 

یک فرصت بالقوه برای تصاحب سهم بیشتر از بازار برق این کشور 
برخوردار ش��ود؛ اگرچه در یک چشم انداز کالن، کاهش تقاضای 
کلی افغانستان به دلیل کوچک شدن اقتصاد این کشور می تواند 
در کوتاه مدت بر صادرات انرژی ایران تأثیر منفی داشته باشد. در 
حوزه سوخت نیز برتری ایران در تأمین بنزین و گازوئیل افغانستان 
همچنان پابرجا خواهد بود که یک مزیت اس��تراتژیک برای ایران 
محس��وب می شود. در مجموع، اگرچه به دلیل پیچیدگی شرایط 
در حال گذار در افغانس��تان، دستیابی به یک ارزیابی دقیق هنوز 
ممکن نیس��ت، اما در نظر گرفتن نکات کلیدی و مشخص تر در 
وضعیت جدید افغانستان هم به لحاظ اقتصادی و هم استراتژیک، 
در سیاس��ت گذاری های کالن ایران به ویژه برای بخش خصوصی، 

یک امر بسیار ضروری خواهد بود.

حضور طالبان در افغانستان با اقتصاد ایران چه کرد؟
فرصت و تهدید ظهور طالبان

چرا کشورها از نظام تامین اجتماعی چندالیه استقبال می کنند؟

به سوی نظام سه الیه تامین اجتماعی

طراحی صدای برند با چاشنی طنز و سرگرمی
امروزه برندهای بس��یار زیادی در سراس��ر دنیا وجود دارند، اما تعداد بسیار کمی از آنها ارتباط بسیار خوبی با 
مشتریان ش��ان داش��ته و می توانند نظر آنها را به محصوالت و خدمات شان جلب کنند. برخی از برندها به طور 
طبیعی دارای توانایی تحت تاثیر قرار دادن مشتریان هستند. این امر جلوه ای جذاب و دوست داشتنی از برندهای 
مورد نظر در ذهن مشتریان می سازد. ارتباط عاطفی با مشتریان همیشه یک بحث مهم در بازاریابی و برندسازی 
محسوب می شود. در این میان برندها مسابقه بسیار نزدیکی با هم برای تعامل احساسی با مشتریان شان دارند. 

آنچه در رقابت شدید برندها برای تعامل با مشتریان به آنها کمک می کند، طراحی صدای برند به طور حرفه ای 
است. وقتی از صدای برند صحبت می کنیم، منظور اصلی جلوه انسانی برند در تعامل با مشتریان است. همانطور 
که اغلب مردم از حضور در کنار افراد خوش برخورد و دارای توانایی داستان سرایی باال لذت می برند، برند شما نیز...



فرصت امروز: نشریه »اکونومیست« در شماره این هفته خود و در ذیل 
پرونده ای تحت عنوان »دنیای پیش روی ۲0۲۲«، این پرس��ش را مطرح 
کرده اس��ت که آیا اقتصاد جهانی در سال آینده میالدی به شرایط عادی 
بازخواهد گش��ت؟ طبعا عبارت »ش��رایط عادی« در این گزاره به معنای 
شرایط قبل از پاندمی کروناست. »اکونومیست« در پاسخ به این سوال در 
زیرتیتر مطلبش می نویسد: »اگر اینطور نباشد، تعدیل اقتصادی دردناکی 
در راه اس��ت.« به اعتقاد تحلیلگران »اکونومیست«، پیش بینی می شد که 
در سال ۲0۲۱، عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی پایین و تورم باال موقتی 
باش��ند، اختالالت زنجیره عرض��ه فروکش کند و قیمت انرژی نیز کاهش 
یابد و کارگران به کار قبلی خود بازگردند، اما به نظر می رسد که با نزدیک 
شدن به روزهای پایانی سال ۲0۲۱، این باورها از نگاه بازارها، مردم و حتی 
بانک های مرکزی تغییر کرده است. »اکونومیست« در گزارش خود، شرایط 
فعلی را متفاوت از س��ال های گذشته می داند و می گوید بحران های سال 
۲0۲۱ تنها به  دلیل اختالل در زنجیره عرضه ایجاد نش��ده اند، بلکه مازاد 
تقاضا نیز وجود دارد. در این ش��رایط، قیمت کاال و خدمات در حالی رشد 
کرده که کارگران انتظار افزایش دس��تمزد را دارن��د و امکان دارد مارپیچ 
قیمت-دس��تمزد در کش��ورهای ثروتمند مجددا ش��کل بگیرد. بنابراین 
بانک های مرکزی باید با افزایش نرخ بهره از تورم بیشتر جلوگیری کنند، 
اما اگر شرایط عادی در سال ۲0۲۲ برنگردد، گزینه جایگزین همانا تعدیل 

اقتصادی دردناک است.
چشم انداز رشد و تورم در سال آینده

به گزارش »اکونومیست«، آیا رکود تورمی حاکم بر اقتصاد جهان ادامه 
خواهد یافت؟ در طول سال ۲0۲۱ بانک های مرکزی و بیشتر اقتصاددانان 
گفته ان��د عواملی که تورم را افزایش و س��رعت رش��د اقتصادی را کاهش 
داده اند، موقتی خواهند بود. اختالالت زنجیره عرضه فروکش خواهد کرد، 
قیمت های ان��رژی کاهش خواهد یافت و کارگ��ران جهان ثروتمند که از 
محیط ه��ای کاری دور مانده اند، به کار بازخواهند گش��ت. ولی با نزدیک 
ش��دن س��ال ۲0۲۱ به روزهای پایانی خود، بازارهای مالی، عموم مردم و 

حتی خود بانک های مرکزی، باور خود را از دست می دهند.
سیاست گذاران با شرایط سختی روبه رو هستند. جواب کتاب های درسی 

به تورمی که بر اثر اختالل در عرضه ایجاد شده، این است که به آن اهمیت 
ندهید و بگذارید راه خود را برود. چرا اقتصادهای آسیب دیده بر اثر نرخ های 
بهره باالتر، در فک��ر عرضه جدید گاز طبیعی یا پایان دادن به همه گیری 
کرونا هستند؟ در س��ال ۲0۱۱، تورم در انگلستان به دلیل افزایش قیمت 
کامودیتی ها تا 5.۲ درصد افزایش یافت؛ ولی بانک انگلستان نرخ های بهره 
را پایین نگه داش��ت. در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا، نرخ های بهره را 
افزای��ش داد که باعث ش��د اقتصاد به رکود بازگردد و ب��ا تورمی پایین تر 
از هدف��ش روبه رو ش��ود. برخی بر این باورند ک��ه مانند همان زمان، تورم 
ناشی از افزایش قیمت های انرژی در سال ۲0۲۲ نیز کاهش خواهد یافت. 
با این وجود، مقایس��ه امروز با ش��رایط اوایل دهه ۲0۱0، مقایسه دقیقی 
نیس��ت. مصیبت های تجارت جهانی در سال ۲0۲۱ تنها به دنبال اختالل 
در زنجیره عرضه ایجاد نش��ده اند، بلکه امروز م��ازاد تقاضا نیز وجود دارد. 
محرک ه��ای بزرگ پولی و مالی به هم��راه فاصله گذاری اجتماعی موجب 
شده است مصرف کنندگان نس��بت به کاالها، از کنسول های بازی گرفته 
تا کفش های تنیس حریص ش��وند. در تابستان ۲0۲۱ هزینه آمریکایی ها 
برای کاالهای فیزیکی ۷درصد باالتر از دوران قبل از کرونا بوده اس��ت. در 
کشورهای دیگر هم کمبود کاالها ناشی از افزایش تقاضای غیرعادی برای 
آنها ایجاد شده است. برای اینکه اقتصاد جهان به چیزی شبیه به شرایط 
عادی بازگردد، مصرف کنندگان باید بیش��تر پول نقد خود را برای دریافت 

خدمات همچون رستوران و سفر خرج کنند.
اما متاس��فانه اقتصادها ب��ا کمبود کارگرانی مواجه هس��تند که بخش 
خدمات برای رشد به آنها نیاز دارد. دستمزدها در بخش مربوط به فراغت 
و پذیرایی در حال افزایش اس��ت. بسیاری از اقتصاددانان امیدوار هستند 
ک��ه با پای��ان حمایت ها از ب��ازار کار، کارگران به س��ر کار بازگردند، اما تا 
امروز نش��انه های بس��یار کمی از این اتفاق وجود دارد. برای موقتی بودن 
تورم، رشد دس��تمزدها و همچنین رشد قیمت ها باید کاهش پیدا کنند. 
گزینه های جایگزین هم افزایش بهره وری یا کاهش حاشیه سود است که 

برای کسب وکارهایی نظیر رستوران ها همین حاال هم بسیار پایین است.
تجربه دوباره مارپیچ قیمت-دستمزد؟

اما برخی از سیاست گذاران از معکوس شدن شرایط هراس پیدا کرده اند. 

با افزایش انتظارات نیروهای کار از رش��د تورم، رشد دستمزدها همچنان 
ادامه دارد. جهان ثروتمند از دهه ۱۹۷0 مارپیچ قیمت-دستمزد را تجربه 
نکرده اس��ت؛ ولی در صورتی که افزایش انتظارات تورمی اتفاق بیفتد، کار 
بانک های مرکزی دشوارتر خواهد شد. آنها نمی توانند بدون قربانی کردن 
مشاغل تورم را بر روی نرخ هدف گذاری شده حفظ کنند. بازارهای نوظهور 
با این بده بس��تان دردناک میان تورم و رش��د آشنا هستند، ولی این اتفاق 

دهه هاست که در جهان ثروتمند به  طور جدی رخ نداده است.
در میان کشورهای بزرگ ثروتمند، بانک انگلستان نسبت به سایرین، به 
سیاس��ت های انقباضی نزدیک تر است؛ تنها به این دلیل که اعتبار اهداف 
تورم��ی خود را حف��ظ کند. تصور اینکه سیاس��ت گذاران نرخ های بهره را 
افزایش می دهند و بعد از آن پش��یمان می ش��وند، آسان است. با وجودی 
ک��ه تورم همچنان در ماه های ابتدایی س��ال ۲0۲۲ باال باقی خواهد ماند، 
بانک ه��ای مرکزی فکر می کنند که یک  س��ال و نیم زمان نیاز اس��ت تا 
نرخ ه��ای بهره باالتر اثر کامل خود را بر اقتصاد برجای بگذارند. نیروهایی 
چ��ون تغییرات جمعیتی، نابرابری و تقاضای جهانی برای دارایی های امن 
که س��ابقا نرخ های بهره جه��ان و تورم را پایین نگه می داش��تند، ممکن 
اس��ت تا آن زمان مجددا خود را نشان دهند. تعدیل مالی قریب الوقوع در 
بس��یاری از کشورها می تواند به آرام کردن اقتصادها کمک کند. انگلستان 
افزایش هایی برای مالیات اعالم کرده و جو بایدن نیز تایید کنگره را برای 
الیحه هزینه های ۱.۲ هزار میلیارد دالری اش گرفته است و کاهش سرعت 

رشد اقتصادی چین می تواند تاثیرات جهانی داشته باشد.
از همه مهمتر اینکه همه گیری کرونا هنوز به پایان نرس��یده اس��ت. در 
صورت کاهش س��طح ایمنی و ظهور سویه های جدید که می توانند از سد 
واکس��ن ها عبور کنند، گس��ترش ویروس همچنان می توان��د اقتصادها را 
مخت��ل کند، اما با وجود محدودیت های عرض��ه، جهان دیگر نمی تواند از 
ترفند استفاده از محرک هایی که مخارج مصرف کنندگان را به سمت کاالها 
تغییر می دهند، اس��تفاده کند. در مقابل، بانک های مرکزی باید با افزایش 
نرخ های بهره، از رشد هزینه کرد و تورم بیشتر جلوگیری کنند. در صورتی 
که ش��رایط عادی در س��ال ۲0۲۲ بازنگردد، گزینه جایگزین، یک تعدیل 

اقتصادی دردناک خواهد بود.

اقتصاد جهانی در سال آینده به وضعیت عادی بازخواهد گشت؟

دنیای پیش روی 2022

این روزها یافتن خانه های ارزان برای خرید در کالنش��هرها، کار بس��یار 
سختی شده و به ندرت می توان واحدهای متوسط متراژ را با قیمتی کمتر 
از یک میلیارد تومان پیدا کرد. البته در پایتخت هنوز آپارتمان های کمتر از 
یک میلیارد تومان برای خرید می توان یافت، اما معموال دارای ویژگی هایی 
مانند متراژهای پایین و فاقد امکاناتی همچون آسانسور و پارکینگ هستند. 
با اینکه قیمت اغلب خانه های شهر تهران میلیاردی شده است همچنان در 
محالتی از جنوب پایتخت مثل یافت آباد، خلیج فارس، شهر ری، بریانک، 
مشیریه، مسعودیه، خاک سفید، اتابک، یاخچی آباد، جوادیه و برخی دیگر 
از مناطق می توان آپارتمان های کمتر از ۷00 میلیون تومان خریداری کرد.

به گزارش ایسنا، متوسط قیمت یک آپارتمان 50 متری در شهر تهران 
براساس معامالت مهرماه امسال به حدود ۱.5 میلیارد تومان می رسد، اما 
هنوز آپارتمان هایی در محدوده ۷00 میلیون تومان و کمتر در پایتخت به 
وفور وجود دارد. البته این خانه ها اغلب در مناطق جنوبی هس��تند و بعضا 
امکانات کافی ندارند. اکثرا هم قدیمی ساز هستند. با این حال گزارش های 
میدانی نش��ان می دهد بازار ای��ن نوع واحدها به نس��بت دیگر گروه های 
قیمتی، گرم تر است. مهرماه امسال ۲0 درصد از کل معامالت شهر تهران 
ب��ه واحدهای 500 میلیون تا یک میلیارد تومان اختصاص یافت که رتبه 
اول از نظر ارزش هر واحد مس��کونی را به خود اختصاص دادند. همچنین 
هن��وز خانه هایی با قیمت کمتر از 500 میلیون تومان وجود دارد که 3.۱ 

درصد کل معامالت شهر تهران را دربر گرفتند.
گش��تی در آگهی های ملکی نشان می دهد که در جنوب تهران می توان 
با نقدینگی 500 تا ۷00 میلیون تومان صاحب خانه شد. یافت آباد، خلیج 
فارس، جیحون، بریانک، افسریه، مسعودیه، مشیریه، آذربایجان، سی متری 
جی، هفت چنار، آهنگ، خاک س��فید، ش��هر ری، نازی آباد، یاخچی آباد، 
علی آباد، اتابک، عالئین، س��نگلج، جوادیه و حس��ن آباد از جمله محالتی 

هستند که می توان در آنجا آپارتمان کمتر از ۷00 میلیون تومان خریداری 
ک��رد. البته اغلب فاق��د امکانات کافی مثل آسانس��ور، انباری و پارکینگ 
هس��تند. جهش قیمت مسکن در سال های اخیر، بس��یاری از خانوارها را 
از مسکن مناس��ب دور کرده است؛ چرا که طی حدود چهار سال گذشته 
هزینه های خرید و اجاره مس��کن به ش��دت باال رفت. جابه جایی بسیاری 
از تهرانی ه��ا به محله های کم برخوردارتر، خانه ه��ای کوچک و قدیمی تر، 
وضعیتی اس��ت که از رشد سنگین قیمت مسکن نشأت گرفته است. طی 
هفت سال گذشته سهم معامالت واحدهای باالی پنج سال در یک فرآیند 
افزایش��ی از ۴۲ درصد به 6۷ درصد از کل معامالت رسیده است. این نرخ 
حتی اردیبهش��ت امس��ال نیز 6۴ درصد بود که در مهرماه به 6۷ درصد 
افزایش یافت. با توجه به میانگین 3۱.6 میلیون تومان قیمت هر متر خانه 
در تهران طبق معامالت مهرماه امسال، یک آپارتمان 50 متری در پایتخت 
به طور متوسط حدود ۱.5 میلیارد تومان ارزش دارد. بنابراین واضح است 
که در مناطق شمالی و حتی میانی تهران نمی توان با نقدینگی حدود ۷00 
میلیون تومان خانه دار ش��د و باید به سراغ محالت جنوبی رفت. البته در 
این محالت نیز واحدهای نوساز با نرخ های میلیاردی عرضه می شوند و اکثر 
خانه های در محدوده قیمتی ۷00 تا 800 میلیون تومان را واحدهای باالی 

۱0 سال تشکیل می دهند.
منطق��ه ۱0 ش��امل محله هایی همچ��ون جیحون، زنجان، س��لیمانی، 
تیموری، کارون، هاشمی، کمیل، رودکی، بریانک، شمشیری، مالک اشتر 
و هفت چنار از متراکم ترین مناطق تهران اس��ت که شواهد نشان می دهد 
هنوز می توان در این محالت صاحب مسکن حداقلی شد. بدین معنا که اگر 
نقدینگی شما کمتر از ۷00 میلیون تومان است باید قید امکاناتی همچون 
آسانسور، پارکینگ و حتی انباری را بزنید که واضح است عمدتا واحدهای 
قدیمی فاقد این امکانات هستند. در جنوب شرقی تهران شامل محله های 

افسریه، مسعودیه، مش��یریه، خاوران و شهرک کاروان و همچنین شمال 
شرق پایتخت در محالتی مثل خاک سفید و شمیران نو می توان خانه هایی 

با قیمت 600 تا ۷00 میلیون تومان پیدا کرد.
به طور کلی، بازار مسکن شهر تهران در رکود به سر می برد و در مهرماه 
امس��ال فقط 5۴۷۱ معامله در پایتخت منعقد ش��د. کاهش قدرت خرید، 
اثرگ��ذاری عوامل سیاس��ی و انتظار انجام مذاکرات هس��ته ای، رکود بازار 
مسکن را تشدید کرده است. همین مسئله به کاهش نرخ های پیشنهادی 
منجر شد. آخرین گزارش ها حاکی از آن است که در 30 روز منتهی به ۱5 
آبان ماه ۱۴00، نرخ های پیشنهادی مسکن در تهران ۱.3 درصد نسبت به 
30 روز قبل از آن کاهش یافته است. قیمت های قطعی براساس معامالت 

انجام شده در مهرماه نیز 0.۲ درصد نسبت به شهریورماه پایین آمد.
قیمت مسکن در مناطق یک تا شش و منطقه ۲۲ باالتر از متوسط شهر 
)متری 3۱.6 میلیون تومان( و در ۱5 منطقه دیگر پایین تر از متوسط است. 
منطقه ۱ با متوسط قیمت 6۹.6 میلیون تومان در هر متر مربع گران ترین 
و منطقه ۱8 با متری ۱5.۱ میلیون تومان ارزان ترین مناطق تهران هستند. 
این نشان می دهد برای خرید مسکن در محالتی از منطقه ۱8 مثل خلیج 
فارس، شادآباد، سعیدآباد، تولیددارو، شهرک ولیعصر، یافت آباد، ابراهیم آباد 

و بهداشت باید به طور متوسط ۷55 میلیون تومان هزینه کرد.
طبق گزارش بانک مرکزی، در مهرماه امسال رشد قیمت خانه در شهر 
تهران کم شد، به طوری که متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر 
تهران 3۱ میلیون و 63۱ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 0.۲ درصد 
کاهش و در مقایسه مدت مشابه سال قبل ۱8.۴ درصد افزایش یافته است. 
همچنین تعداد معامالت انجام ش��ده در این ماه حدود 5.5 هزار فقره بود 
که نس��بت به ماه قبل ۲۹.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 36.8 

درصد کاهش را نشان می دهد.

کجا می توان خانه های کمتر از یک میلیارد تومان خرید؟

آپارتمان های 700 میلیونی در جنوب تهران

نگـــاه

فرونشست زمین در ایران 5 برابر متوسط جهانی
تهران سالی 21 سانتیمتر نشست می کند

پدیده فرونشست زمین که پیامد استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی 
اس��ت، امروزه گریبانگیر اغلب کش��ورهای جهان ش��ده و ش��وربختانه 
وضعیت ایران در این میان بدتر از وضعیت جهانی اس��ت، چنانکه آمار 
فرونشس��ت زمین در ایران، پنج برابر بیش��تر از متوسط جهانی است و 
در نتیجه باید الگوی برون رفت از این بحران هرچه زودتر ترس��یم شود. 
معضل فرونشست زمین همچنین در نشست اخیر مرکز  ملی مطالعات  
راهبردی کش��اورزی اتاق  ایران بررس��ی شد و س��یدعبدالرضا سعادت، 
مدیرکل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور 
در این نشس��ت، گزارشی از شرایط فرونشست زمین در ایران ارائه کرد، 

که خالصه ای از آن را در ادامه می خوانید.
تغییرات پوس��ته زمین می تواند ناش��ی از حرکات تکتونیکی، افقی و 
مسطحاتی؛ تغییرات دانسیته و چگالی پوسته و یا حرکت قائم، کوهزایی 
و پدیده فرونشس��ت باشد. نتیجه مطالعاتی که در بیش از ۲۹0 منطقه 
در ۴۱ کش��ور دنیا انجام ش��ده، نش��ان می دهد که بس��اری از مناطق 
آمری��کا، اروپا و آفریقا درگیر پدیده فرونشس��ت هس��تند. قدیمی ترین 
فرونشس��ت های گزارش ش��ده مربوط به ایالت آالبامای آمریکا در سال 
۱۹00 ب��وده اس��ت. برای اولین ب��ار به صورت علمی در س��ال ۱۹۲۱ 
تحقیقاتی در شانگهای چین روی این پدیده انجام شده است. ۴5 ایالت 
آمریکا و بیش از ۹5 شهر چین به ترتیب با پهنه ای بیش از ۱۷ هزار و 
۷۹ هزار کیلومتر مربع دچار مخاطره فرونشس��ت هستند. در ایران هم 
پدیده فرونشست زمین مشاهده شده و گزارش های اولیه آن هم در سال 
۱380 از طریق سازمان نقشه برداری برای بحث تغییرات ارتفاع پوسته 

در اختیار مسئوالن مدیریت بحران کشور قرار گرفته است.
ح��دود 3 درصد از فرونشس��ت های دنی��ا دارای نرخ بیش��تر از ۲0 
س��انتی متر در سال اس��ت و در ایران این عدد حدود ۱6درصد و بیش 
از پنج برابر متوس��ط جهانی اس��ت. طبق گزارش سازمان نقشه برداری 
کش��ور که در اختیار مسئوالن نیز قرار گرفته است، نرخ های ۱۱ تا ۲0 
سانتی متر در سال حدود 35 درصد مناطق ایران را دربر می گیرد. آیا این 
اندازه گیری قابل اعتماد است؟ در رابطه با قابل اعتماد بودن این مقادیر 
بای��د گفت پنج روش ب��رای اندازه گیری در دنیا وجود دارد که ش��امل 
روش های تصاویر راداری، اندازه زمین شناسی، ترازیابی دقیق، مدل سازی 
و مشاهدات جی پی اس است که در ایران سازمان نقشه برداری کشور با 
ابزاره��ای دقیقی به صورت دوره ای فرونشس��ت زمین را با چهار روش 
مختلف پایش می کند تا از صحت نتایج، اطمینان بیشتری حاصل شود.
تغییرات ارتفاعی در منطقه تهران اولین بار در شمال بزرگراه آزادگان 
در س��ال ۱380 اتفاق افتاد که در مقایس��ه با سال ۱3۷۱، فرونشستی 
معادل ۱.۲ متر در یک بازه ۱0س��اله مشاهده شد. پس از آن با بررسی 
مشاهدات و اندازه گیری های دوره ای شبکه های ارتفاعی و ترازیابی دقیق 
در سطح کشور، مشخص ش��د حداقل ۴۴ منطقه از کشور تحت تأثیر 
پدیده فرونشس��ت قرار دارند. در حال حاضر بسیاری از مناطق حساس 
در شهرها و کالنشهرها تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته اند. طبق آخرین 
پردازش ها، بیشترین نرخ س��االنه فرونشست در مناطق جنوبی استان 
تهران در حدود ۲۱ سانتی متر در سال، در استان البرز ۲۹ سانتی متر در 
س��ال، در استان گلستان ۲۲ سانتی متر در سال، در استان اصفهان ۱3 
سانتی متر در س��ال و در قزوین ۱8 سانتی متر در سال و استان کرمان 

۱۹ سانتی متر در سال است.
از جمله خسارت های فرونشست می توان به برگشت ناپذیرشدن تمام 
یا بخشی از آبخوان در اثر از بین رفتن تخلخل مفید آن، تخریب بافت 
خاک های حاصلخیز، آسیب به سازه های شهری و روستایی و شریان های 
حیاتی کشور و آسیب پذیری سازه ها در برابر زلزله های با قدرت پایین، 
تغییر شیب زمین و ایجاد مشکالت در جریان طبیعی آب و بیالن آب، 
شکست یا بیرون زدگی لوله جدار چاه ها و ایجاد اختالل در بهره برداری 
از منابع آب و پیش��روی آب دریا اش��اره کرد. در تمام بررسی ها، نقش 
تخلی��ه آب های زیرزمینی یکی از نکاتی بوده که مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. در دنیا حدود ۷۷ درصد فرونشست به علت عوامل انسانی است 
که 60 درصد از این عوامل مربوط به برداشت آب های زیرزمینی است. 
البته این نسبت در ایران باالتر است و مطابق مطالعات حدود ۹0 درصد 
پدیده های فرونشس��ت به دلیل برداش��ت آب زیرزمینی است. براساس 
نموداره��ای جهانی، ه��ر میلیون مترمکعب برداش��ت از آب زیرزمینی 
می تواند ۲0 تا 30 س��انتی متر باعث فرونشس��ت در یک منطقه بشود. 
البت��ه عوامل دیگری همچون ضخامت آبخوان هم در میزان فرونش��ت 
اثرگذار است، یعنی هرچه ضخامت آبخوان کمتر باشد، میزان فرونشست 
افزای��ش پیدا می کند. هرچند میزان فرونشس��ت بس��تگی نزدیکی به 
دانه بندی خاک دارد، یعنی در بعضی مناطق ممکن است برداشت آب را 
داشته باشیم و فرونشست رخ ندهد. بنابراین علت اصلی فرونشست در 
بس��یاری از مناطق ایران، برداشت بی رویه آب زیرزمینی است. البته در 
برخی موارد کاهش نرخ فرونشست مشاهده شده که این پدیده همیشه 

نمی تواند مناسب ارزیابی شود و می تواند نشان از مرگ آبخوان باشد.
وابستگی ش��دید اغلب مناطق کش��ور به منابع آب زیرزمینی، رشد 
جمعی��ت و نیاز روزافزون به مناب��ع آبی از یک طرف و وضعیت اقلیمی 
و جغرافیایی ایران و وقوع خشکس��الی از طرف دیگر، موجب ش��ده تا 
برداش��ت بی رویه از منابع آب و عدم رعایت حریم کمی و کیفی منابع 
آب در دهه های اخیر، صدمات جبران ناپذیری به این منابع حیاتی وارد 
ش��ود. در حال حاضر از 60۹ دش��ت، ۴۱0 دش��ت ممنوعه و ممنوعه 
بحرانی شناخته شده اند و بیش از ۱30 میلیارد مترمکعب از منابع آب 

تجدیدپذیر در آبخوان های کشور برداشت شده است.
با توجه به روشن بودن ابعاد مختلف فاجعه تخلیه آبخوان ها و خطرات 
آن از جمله فرونشست زمین برای کارشناسان و مسئوالن، پس چرا در 
این زمینه چاره جویی نمی شود؟ به نظر می رسد طرح احیا و تعادل بخشی 
آب های زیرزمینی )مصوب پانزدهمین جلس��ه ش��ورای عالی آب( تنها 
راهکار دولت برای مواجهه با بحران آب زیرزمینی است. حال آنکه پس 
از گذش��ت بیش از پنج س��ال از ش��روع این طرح، اثربخشی آن )برای 
جبران کسری مخازن آبخوان ها( با ابهامات جدی مواجه شده است. به 
 طور کلی می توان گفت که در طرح احیا و تعادل بخشی، به  دلیل وجود 
ساختار تمرکزگرا و نگرش حاکمیتی باال به پایین و غلبه رویکرد فرمان- 
کنترل در مدیریت آب زیرزمینی کشور، اغلب پروژه ها در زمره اقدامات 
س��لبی و نظارتی )از نوع نظارت اقدام- محور و نه نتیجه- محور( نظیر 
انسداد چاه های غیرمجاز، ایجاد گروه های گشت و بازرسی و نصب کنتور 
قرار گرفته اند. فقدان بس��ترهای نه��ادی و قانونی، عدم هماهنگی بین 
دستگاه ها و همچنین عدم وجود مشوق های اجتماعی و اقتصادی الزم 
هم موجب ش��ده تا برخی از پروژه های مهم طرح نظیر ایجاد و تقویت 

تشکل های آب بران، از پیشرفت مناسبی برخوردار نباشند.
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فرص��ت امروز: مجلس با فوریت الیحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد 
و بدین ترتیب، این الیحه به صورت عادی در دس��تور کار نمایندگان قرار 
خواهد گرفت. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، نمایندگان به بررسی 
تقاضای دو فوریت الیحه »تامین مطمئن کاالهای اساسی، نهاده های دائمی، 
دارو و تجهیزات پزش��کی و سیاست های جبرانی برای حمایت از معیشت 
اقشار آسیب پذیر« پرداختند. پس از توضیحات مسعود میرکاظمی، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و صحبت های موافقان و مخالفان، دو فوریت الیحه 
به رأی مجلس گذاشته شد و نهایتا نمایندگان با ۹۹ رأی موافق، ۱۲۷ رأی 
مخالفت و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با تقاضای دو 
فوریت الیحه مخالفت کردند. سپس تقاضای یک فوریت این الیحه به رأی 
گذاشته شد که این بار هم نمایندگان با ۱0۲ رأی موافق، ۱۱۹ رأی مخالف 
و ۱0 رأی ممتنع از مجموع ۲50 نماینده حاضر با بررس��ی این الیحه به 
صورت یک فوریت هم مخالفت کردند. در نهایت محمدباقر قالیباف، رئیس 

مجلس گفت که این الیحه به صورت عادی اعالم وصول می شود.
انتهای هفته گذشته )چهارشنبه ۱۹ آبان ماه( بود که دولت الیحه اصالح 
نظ��ام تخصیص ارز دولتی را ب��ا اعتبار ۲۷ هزار میلیارد تومانی به مجلس 
فرس��تاد و این امر به معنای مسیریابی جدید برای پرداخت بخش مهمی 
از یارانه کاالهای اساس��ی است که البته موافقان و منتقدان بسیاری دارد. 
گروهی از کارشناسان، حذف ارز ۴۲00 تومانی را در راستای اجرای عدالت 
اقتصادی و کاهش شکاف طبقانی می دانند و در سوی مقابل، عده دیگری 
معتقدند که حذف ارز ترجیحی به تورم کاالها دامن می زند. حاال با تصمیم 
مجل��س، فوری��ت الیحه حذف ارز ۴۲00 تومانی رد ش��د تا این الیحه به 

صورت عادی در دستور کار بهارستان قرار گیرد.
سرگذشت پرحاشیه ارز 4200 تومانی

با خ��روج آمریکا از برجام ب��ود که ارز ۴۲00 تومان��ی در اقتصاد ایران 
متولد ش��د و در سه سال و نیم گذش��ته با تخصیص ارز ۴۲00 تومان به 
کااله��ای اساس��ی، دولت دوازدهم تالش کرد از تالطم قیمتی در س��فره 
مردم جلوگیری کند. با پایان دوره هش��ت س��اله دولت حس��ن روحانی و 
روی کار آمدن دولت س��یزدهم، انتقاده��ا از عملکرد مخرب ارز ترجیحی 
به اوج رس��ید و سه شنبه هفته گذشته س��یدابراهیم رئیسی برای دومین 

بار میزبان اقتصاددانانی از نحله های مختلف فکری بود تا درباره مهمترین 
مسائل اقتصادی کشور و در صدر آن، چگونگی ساماندهی ارز۴۲00 تومانی 
هم اندیشی کنند. رئیسی در این نشست با طرح چند سوال از اقتصاددانان 
پرسید: »چرا شاخص های کالن اقتصاد کشور مطلوب نیست؟ چرا تورمی 
که قرار بود تک رقمی ش��ود اتفاق نیفتاده اس��ت؟ چرا ده ها میلیارد دالر 
یارانه پنهانی که دولت پرداخت می کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی 
خود نمی بینند؟ چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در 
هش��ت سال گذشته، رش��د اقتصادی کمتر از یک درصد داشته ایم؟ اینها 
سؤاالتی است که در جامعه وجود دارد، اما طبق نظر اقتصاددانان در درون 
و بیرون دولت تغییر ش��رایط اقتصادی کشور امکانپذیر است. درخصوص 
مناسب نبودن شیوه فعلی پرداخت یارانه ارزی همه اتفاق  نظر دارند، لکن 
معتقدم که باید در زمینه ارز ترجیحی کامال مدبرانه و حساب ش��ده عمل 

شود.«
فردای این نشس��ت بود که معاون پارلمانی رئیس جمهور از ارائه الیحه 
»تأمین مطمئن کاالهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی 
و سیاس��ت های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر« با قید 
دوفوریت به مجلس خبر داد و با اینکه به نظر می رسید دولت و مجلس در 
چگونگی س��اماندهی ارز ۴۲00 تومان هم نظر هستند، حاال با رد فوریت 
این الیحه از سوی نمایندگان مردم، ارز ۴۲00 تومانی در دوراهی پاستور 

و بهارستان قرار گرفته است.
هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدای نشست دیروز از جانب 
دولت خواس��تار بررس��ی این الیحه به صورت فوری در مجلس بود، اما با 
وج��ود چند ماه بحث و جدل و چهار روز پ��س از ارائه الیحه دولت برای 
حذف ارز ۴۲00 تومانی، نمایندگان به دو فوریت بررسی الیحه رأی ندادند 

و مقرر شد این الیحه به صورت عادی بررسی شود.
اگر مجلس به الیحه پیش��نهادی دولت رأی مثبت بدهد )البته پس از 
بررس��ی به صورت عادی(، دولت اجازه خواهد داشت در صورت تغییر نرخ 
ارز نهاده های دامی و کاالهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر 
نرخ کاالهایی که با ارز ترجیحی تامین می شود، تا سقف ۲۷0هزار میلیارد 
ریال به  حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز کند که این مبلغ تا آخر 

س��ال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت 
یارانه کاالهای اساس��ی مصوب سال ۹۹ می شود. البته با توجه به برداشته 
ش��دن قید فوریت در بررسی مشخص نیست که این الیحه چه زمانی به 
صحن علنی می رس��د و احتماال اجرای آن ش��اید تا انتهای س��ال ممکن 

نباشد.
عملکرد ارز 4200 تومان در آینه آمار

سرانجام بعد از چند ماه بحث و بررسی درباره احتمال حذف ارز ۴۲00 
تومانی و چند روز بعد از ارائه الیحه دولت برای حذف این ارز به مجلس، 
نمایندگان مردم به فوریت بررس��ی الیحه رأی ندادند تا درخواست دولت 
برای بررسی فوری این الیحه رد شود. محاسبات سازمان برنامه و بودجه، 
مرکز پژوهش ه��ای مجلس و همچنین واقعیت های اقتصاد ایران نش��ان 
می دهد که با وج��ود هزاران میلیارد تومان یاران��ه ارزی )۴۲00 تومانی( 
برای تامین کاالهای اساس��ی و جلوگیری از رش��د قیمت این کاالها، اما 
مصرف کنندگان شاهد رشد بی منطق قیمت کاالهای اساسی و تورم باالی 
آن بوده ان��د و عمال تخصیص ارز ۴۲00 تومانی به جز رانت و فس��اد برای 
ع��ده ای خاص، هیچ حاصلی برای مردم عادی نداش��ته اس��ت. کما اینکه 
در نشس��ت اخیر رئیس جمهور با اقتصاددانان نیز اغلب آنها با اصل حذف 
ارز ۴۲00 تومانی موافق بودند، اما در عین حال نس��بت به تبعات تورمی 
این اقدام نگران بودند و ش��رایط کنونی را زمان مناسبی برای اجرای این 
الیحه ندانستند. در نشست روز گذشته مجلس نیز محمدحسین فرهنگی، 
نماینده مردم تبریز از جمله کسانی بود که در مخالفت با دو فوریت الیحه 
دولت سخن گفت و افزود: »اداره جامعه موضوع پیچیده ای است. در بودجه 
۱۴00 نیز تصمیم به حذف ارز ۴۲00 تومانی گرفتیم، اما در پایان به این 
نتیجه رسیدیم که در ش��رایط حاضر امکان اجرای این طرح وجود ندارد. 
آمار بانک مرکزی نشان می دهد که اقالمی که مشمول ارز ۴۲00 تومانی 
بودند از اسفندماه ۹6 تا تیرماه ۱۴00 تورم ۱۹0 درصدی را تجربه کردند، 
اما اقالمی که مشمول ارز ۴۲00 تومانی نبودند، ۴33 درصد تورم را شاهد 
بودند. این آمار نشان می دهد که علی رغم تمام فشارها و مفاسد موجود، ارز 
۴۲00 تومانی در جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت کاالهای اساسی 

تأثیرگذار بوده است.«

نمایندگان مجلس با فوریت الیحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند

ارز 4200 تومانی در دوراهی دولت و مجلس

در حالی که انتشار اوراق موجب اختالف نظر میان فعاالن بازار سرمایه 
و بازار پول ش��ده اس��ت، دولت پس از مدتی وقفه در فروش اوراق و قول 
حمایت از بازار سرمایه، با تشکیل کمیته مشترک بین بانک مرکزی و بازار 

سرمایه، یک روز دیگر فروش اوراق را آغاز می کند.
 به گزارش ایس��نا، در ش��رایط حضور تورم باال در اقتصاد ایران و تبعات 
منفی استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار 
اوراق تنها راه دولت برای تامین کس��ری 300 هزار میلیارد تومانی بودجه 
س��ال جاری اس��ت تا از این طریق به تورم دامن نزند. با وجود انتقادات بر 
عملکرد ضعیف دولت در فروش اوراق برای سال جاری، تا پایان ۱8 مرحله 
حراج معادل 3۲ هزار و 356 میلیارد تومان اوراق بدهی و ۱0 هزار و 8۹0 

میلیارد تومان اوراق سلف نفتی فروخته شد.
در حالی که اعداد متفاوتی از فروش اوراق مطرح می شود، گزارش جدید 
بانک مرکزی از وضعیت فروش اوراق تا پایان ش��هریورماه امسال حاکی از 
آن اس��ت که دولت در این مدت معادل ۱۴0 هزار و ۲00 میلیارد تومان 
اوراق فروخت��ه که ۱۲۱ هزار و 500 میلیارد توم��ان آن اوراق بدهی، ۷6 
هزار میلیارد تومان اسناد خزانه، ۱۱ هزار و 500 میلیارد تومان اوراق سلف 
موازی اس��تاندارد، 3۴ هزار میلیارد توم��ان اوراق مرابحه، 8 هزار میلیارد 
تومان اوراق مشارکت و بدهی شهرداری و ۱0 هزار و 600 میلیارد تومان 
نیز اوراق بدهی ش��رکتی اس��ت . همچنین دولت در شش ماهه اول سال 
معادل ۲38 هزار و ۲00 میلیارد تومان از بازار س��رمایه تامین مالی کرده 

است .
پ��س از آخرین مرحله فروش اوراق دولت، صدای فعاالن بازار س��رمایه 
درآمد که انتش��ار اوراق موجب افت ش��اخص شده و دولت در مهرماه نیز 
حجم باالیی اوراق فروخته است ، اما وزارت اقتصاد در پاسخ اعالم کرد که 
از ابتدای مهرماه امسال نه تنها هیچ اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه 
نشده، بلکه در هفت ماهه امسال در ازای دریافت ۴۴ هزار و ۴8۱ میلیارد 
تومان بابت فروش ش��ش ماهه اول س��ال جاری اوراق مالی اسالمی، مبلغ 
۴6 هزار و ۷۹8 میلیارد تومان برای تس��ویه اصل و س��ود اوراق مذکور از 
س��وی خزانه داری کل کشور پرداخت شده است. بنابراین طبق اعالم این 
وزارتخانه، دولت تاکنون مبلغ آنچنانی از فروش اوراق برای تامین کسری 
بودج��ه دریافت نکرده و مبلغ حاصل از فروش آنها صرف بازپرداخت اصل 

و سود اوراق شده است.
پس از این موضوع، دولت تمرکز خود را بر حمایت از بازار س��رمایه قرار 
داد و قول تشکیل کمیته ای مشترک بین بانک مرکزی و بازار سرمایه برای 
هماهنگی سیاست های پولی و مالی در جهت تثبیت بورس مطرح شد که 
با واکنش  مثبت و منفی فعاالن بازار سرمایه و اقتصاددانان مواجه شد، زیرا 
فع��االن بازار پول معتقدند که لزوم��ی بر تمرکز بانک مرکزی به یک بازار 
خاص با وجود اولویت اصلی این نهاد یعنی کنترل تورم نیس��ت و احتمال 
اینکه منفعت بورس��ی ها از رش��د تورم موجب کنار گذاشتن سیاست های 

مهار تورم چون انتشار اوراق و سود بین بانکی شود، وجود دارد.

در این میان در حالی که هفته گذشته، برگزاری نوزدهمین حراج اوراق 
دولت لغو ش��د، روز شنبه این هفته بانک مرکزی اعالم کرد که حراج ۱0 
هزار میلیارد تومان اوراق دولت در روز سه شنبه این هفته برگزار می شود. 
این در حالی اس��ت که همچنان تکلیف تاثیر انتشار اوراق بر بازار سرمایه 
مش��خص نشده است و دو نگاه متفاوت به این موضوع مطرح می شود که 
یکی به دلیل تفاوت بازیگران بازار اوراق با بازیگران بازار س��هام، بازدهی و 

ریسک اوراق و سهام ارتباطی بین افت شاخص و انتشار اوراق نمی بیند. 
از نظ��ر دی��دگاه دیگر نیز فروش اوراق بر بازار س��رمایه تاثیر می گذارد، 
ام��ا این تاثیر کوتاه مدت اس��ت و باید به جای توقف و یا کاهش انتش��ار 
اوراق، س��اختار بیمار اقتصاد و تورم باال اصالح کرد، زیرا در اقتصاد بیمار، 
بازار س��رمایه آن هم بیمار اس��ت و حمایت های دول��ت از آن برای مدت 
کوتاه و حباب گونه موجب رش��د آن می ش��ود، اما در آینده س��هامداران 
را متض��رر می کنند. بنابرای��ن فروش اوراق دولت در حالی از س��ر گرفته 
می ش��ود که دولت طبق گفت��ه وزیر اقتصاد، قصد انتش��ار حداقلی آن را 
دارد و س��ایر روش های تامین مالی همچون ف��روش اموال مازاد، مالیات، 
افزایش صادرات نفت و... به دلیل س��اختار معیوب اقتصادی و عدم اعتماد 
مردم به سیاست های دولت، کارساز نیستند و عبور نقدینگی از مرز ۴000 
هزار میلیارد تومان، خبر از س��یل تورم ش��دید را می دهد که دولت باید 
اهتمام جدی بر کنترل تورم و تامین کس��ری بودجه بدون تش��دید تورم 

داشته باشد.

اختالف نظر فعاالن بازار پول و سرمایه ادامه دارد

دوگانگی اوراق و سهام

یادداشت

معادالت حذف ارز 4200 تومانی

مهدی معصومی
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

چند روز پیش، دولت الیحه حذف ارز ترجیحی ۴۲00 تومانی 
را ب��ا اعتبار ۲۷ هزار میلی��ارد تومانی به مجلس ارائه داد. دیروز 
هم فوریت الیحه حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب نش��د، 
اما تاثیر این الیحه در تورم و قیمت کاالهای اساسی چیست؟ ما 
به عنوان مصرف کننده نهاده هایی که با دالر ۴۲00 تومانی وارد 
می ش��ود، حدود دو سال است که از دولت درخواست کردیم تا 
آن را حذف کند، یعنی روش دادن سوبسید به مردم را از دوش 
تولیدکننده بردارد و سپس به هر روشی که صالح دید، به مردم 
سوبس��ید دهد، چراکه در این شرایط به دلیل اختالفات زیادی 
که وجود دارد، این نرخ تنها باعث سوءاستفاده و بهره وری پایین 
و رانت و فساد شده است، اما اگر قیمت ها واقعی باشد، بهره وری 
افزایش پیدا می کند و رقابت هم در میدانی سالم صورت خواهد 
گرف��ت. دولت هم مجب��ور نخواهد بود این می��زان هزینه کند، 
در حالی که هزینه هایش به دس��ت مصرف کننده و گروه هدف 

نمی رسد.
حذف ارز ۴۲00 تومانی در دو بخش بررس��ی می ش��ود؛ اول 
اینک��ه ما به عنوان تولیدکننده چه مس��ائلی داریم و دوم اینکه 
چه اتفاقاتی در سطح جامعه و مصرف کننده رخ خواهد داد. اگر 
قیمت ارز 6 یا ۷ برابر ش��ود، قیمت تخم مرغ به نس��بت قیمت 
امروز 50 درصد گران می ش��ود و قیمت مرغ ۱00 درصد گران 
خواهد شد. در واقع قیمت این دو محصول به اندازه رشد قیمت 
دالر، افزای��ش پیدا نخواهد کرد. از س��وی دیگر، میزان مصرف 
هم مطرح اس��ت، کما اینکه مقدار مصرف تخم مرغ در کش��ور 
آنقدر کم اس��ت که اثر آنچنانی روی هزینه خانوارها نمی گذارد. 
در ای��ران به ازای هر نفر در ماه ۱5 تخم مرغ مصرف می ش��ود 
که اگر 50 درصد گران ش��ود، حدود ماه��ی ۱0 هزار تومان به 
هزینه ه��ا اضافه می کند. در مورد مرغ هم همین موضوع مطرح 
است. متوسط مصرف مرغ ایران به ازای هر نفر در ماه ۲.5 کیلو 
اس��ت که اگر این ۲.5 کیلو را ض��رب در 30 هزار تومان کنیم، 
حدود ۷5 هزار تومان می ش��ود. بنابراین این تمام اتفاقی اس��ت 
که ب��رای مرغ و تخم مرغ در جریان ح��ذف ارز ۴۲00 تومانی 

رخ خواهد داد.
البته مسائل دیگری هم در این میان مطرح است. تولیدکننده 
برای اینک��ه بتواند نهاده ه��ای مورد نیاز خود را ب��ه چند برابر 
قیم��ت خریداری کند، به نقدینگی در همان اندازه نیاز دارد که 
در حال حاض��ر این توانایی وجود ندارد. آنها مجبور می ش��وند 
که تنخواه گردان ش��ان را باال ببرند و دولت هم باید فکری برای 
این موضوع کن��د، اما تا االن که ما هیچ اثری از تولیدکنندگان 
و واردکنن��دگان و به طور کلی اف��رادی که با ارز ۴۲00 تومانی 
درگیر هستند، در الیحه دولت ندیده ایم. به نظر نمی رسد دولت 
فک��ری برای ای��ن اختالف 6 تا ۷ برابری قیم��ت دالر برای این 

گروه کرده باشد.

افت 90 هزار تومانی قیمت سکه
دالر ریزشی شد

پس از آنکه قیمت دالر در اولین روز هفته رکوردش��کنی کرد 
و با ایس��تادن در رق��م ۲8 هزار و ۷00 تومان به قله یک س��اله 
رس��ید، در دومین روز هفته ورق در بازار ارز برگشت و قیمت ها 
ریزشی ش��د. در حالی هر دالر در بازار آزاد تهران از میانه کانال 
۲8 هزار تومان پایین تر رفت که نرخ آن در صرافی های بانکی نیز 
همراس��تا با بازار آزاد و با ۲5۷ تومان کاهش به ۲۷ هزار و 56۹ 
تومان رس��ید. بر این اساس، هر دالر آمریکا در صرافی های بانکی 
ب��ه رقم ۲۷ هزار و 56۹ تومان و ه��ر یورو با ۱6۴ تومان کاهش 
در رقم 3۱ هزار و ۷۱3 تومان به فروش رس��ید. قیمت خرید هر 
دالر ۲۷ ه��زار و ۱۷ تومان و نرخ خرید ه��ر یورو نیز 3۱ هزار و 

۷۹ تومان اعالم شد.
ریزش قیم��ت دالر همچنین افت ۹0 هزار تومانی قیمت س��که 
را به دنبال داش��ت و بدین ترتیب، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی 
ط��رح جدید با کاهش ۹0 هزار تومانی ب��ه رقم ۱۲ میلیون و 6۱0 
هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون 
و 550 ه��زار تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که بهار آزادی 6 
میلیون و 5۷0 هزار تومان، ربع سکه 3میلیون و 830 هزار تومان و 
سکه یک گرمی ۲ میلیون و 3۲0 هزار تومان قیمت خورد. در بازار 
ط��ال نیز ن��رخ هر گرم طالی ۱8 عیار به ی��ک میلیون و ۲۷0 هزار 
تومان و  هر مثقال طال به 5 میلیون و 505 هزار تومان رسید. اُنس 
جهانی طال نیز با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی در همان قیمت 

یک هزار و 865 دالر و ۲5 سنت باقی ماند.

بانک پاسارگاد مروج فرهنگ کتابخوانی
بانک پاس��ارگاد با اهدای بی��ش از ۱۷ کتابخانه در مناطق کمتر 
توس��عه یافته کشور، روز کتاب و کتابخوانی را به تمامی عالقه مندان 
عل��م و فرهن��گ تبریک گف��ت. به گ��زارش روابط عموم��ی بانک 
پاس��ارگاد، این بانک در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی 
خود ضمن س��اخت مدارس و خانه های بهداش��ت در مناطق کمتر 
توس��عه یافته کش��ور، به  منظور تقویت و تروی��ج فرهنگ مطالعه و 
کتابخوان��ی اق��دام به س��اخت کتابخانه و اهدای کت��اب به آنها در 
بس��یاری از مناطق محروم کشور نموده اس��ت. از جمله این موارد 
می توان به احداث پنج کتابخانه در مناطق محروم اس��تان اردبیل، 
هشت کتابخانه در شهرستان های کبودرآهنگ، مالیر، تویسرکان و 
بهار در اس��تان همدان، دو کتابخانه در شهرستان گچساران استان 
کهگیلویه و بویراحمد، یک کتابخانه در شهرستان کوهدشت استان 
لرس��تان و یک کتابخانه در شهرس��تان پاس��ارگاد در استان فارس 
اشاره کرد. گفتنی است در سال ۱3۹۷ طی مراسمی که توسط نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور در محل تاالر وحدت برگزار شده بود، از 
دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک  پاسارگاد به   عنوان »خیر نمونه 

کشوری« در امر ساخت کتابخانه تقدیر شد.
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رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرد
بازار ارز به تعادل می رسد

رئیس  کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه وضعیت درآمدهای ارزی کشور 
و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود 
پیدا کرده است، گفت رفع تعهد ارزی از واردکنندگان برای ما بسیار اهمیت 

دارد و جزو سیاست های بانک مرکزی است.
علی صالح آبادی با بیان اینکه اکنون خوشبختانه در حوزه بازار ارز از یک 
ثبات نسبی برخوردار هستیم، افزود: از برنامه های جدی بانک مرکزی بحث 
برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و عرضه آن در سامانه نیماست که 
در حال انجام اس��ت. در هفت ماه و نیم ابتدایی امسال نسبت به کل سال 
گذشته، عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر انجام شده و این موضوع حاکی از 
آن است که وضعیت درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به 
چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است. ورود ارز به کشور 

یک نقطه مثبت بوده و این سیاست را حتما تداوم خواهیم داد.
طب��ق اعالم بان��ک مرکزی، صالح آبادی با تاکید ب��ر اینکه ارز حاصل از 
صادرات نفت، میعانات و گاز نیز در بازار عرضه می شود، ادامه داد: مشکالت 
و موانع یک س��ری از وجوهی که در خارج از کش��ور محدودیت استفاده 
داشت، رفع می شود و تاکنون وضعیت خوبی در این زمینه وجود دارد. باز 
شدن این موضوع هم توانسته به میزان عرضه ارز ما در بازار کمک کند.  

رئی��س  کل بانک مرکزی با اش��اره ب��ه اینکه بحث رفع تعه��د ارزی از 
واردکنندگان برای ما بسیار اهمیت دارد و جزو سیاست های بانک مرکزی 
اس��ت و دنبال خواهد ش��د، گفت: در بازار متشکل ارزی عرضه و تقاضا به 
شکل متعادلی وجود دارد و آن را نیز تقویت می کنیم و فکر می کنم بازار 

ارز وضعیت متعادلی را در آینده داشته باشد.

متقاضیان طرح »جهش تولید مسکن« بخوانند
امکان اصالح شهر برای ساکنان کالنشهرها

امکان ثبت نام س��اکنان برخی کالنشهرها در شهرهای جدید در نهضت 
ملی مسکن فراهم شد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
در اطالعیه ای اعالم کرد افرادی که س��اکن برخی کالنشهرها هستند این 
امکان را دارند که در ش��هرهای جدید ثبت نام کنند. همچنین متقاضیانی 
که در این مدت ثبت نام کرده اند اما ش��هرهای دیگری را انتخاب کرده اند، 
می توانند ثبت نام قبلی خود را در س��امانه لغو و انصراف بدهند و مجدد با 

انتخاب درست شهر جدید، ثبت نام کنند.
ای��ن اطالعیه از امکان ثبت نام متقاضیان طرح نهضت ملی مس��کن در 
۲8 ش��هر جدید در ۱۱ اس��تان خبر داد و تاکید کرد: ثبت  نام متقاضیان 
مسکن در ۱۱ کالنشهر در شهرهای جدید انجام می شود. معاونت مسکن و 
ساختمان همچنین نحوه ثبت نام متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را در 
برخی از کالنشهرها اعالم کرد. براساس اطالعات ارائه شده توسط معاونت 
مسکن و ساختمان، افرادی که ساکن برخی کالنشهرها هستند، می توانند 
در شهرهای جدید ثبت نام کنند. همچنین افرادی که در این مدت ثبت نام 
کرده اند اما شهرهای دیگری را انتخاب کرده اند، می توانند ثبت نام قبلی خود را 
در سامانه لغو و انصراف بدهند و مجدد با انتخاب درست شهر جدید، ثبت نام 
کنند. اسامی کالنشهرها و شهرهای جدیدی که امکان ثبت نام نهضت ملی 
مسکن برای آنها فراهم شده است به شرح زیر است: استان آذربایجان شرقی 
)ساکنان تبریز در ش��هر جدید سهند(، استان اصفهان )ساکنان شهرهای 
شهرس��تان اصفهان در شهرهای جدید فوالدشهر، شهر جدید بهارستان و 
شهر جدید مجلسی، ساکنان شهرس��تان های لنجان، نجف آباد، فالورجان 
و خمینی ش��هر در شهر جدید فوالدشهر، س��اکنان کلیه شهرهای استان 
اصفهان در شهر جدید مجلسی(، استان البرز )ساکنان شهرهای استان البرز 
به غیر از ش��هر نظرآباد در شهر جدید هش��تگرد(، استان بوشهر )ساکنان 
شهر بوشهر در شهر جدید عالیشهر، ساکنان شهرهای عسلویه، نخل تقی 
و چاه مبارک در شهر جدید نایبند(، استان تهران )ساکنان شهر تهران در 
شهرهای جدید پرند، ایوانکی، هشتگرد، رباط کریم و پاکدشت، ساکنان شهر 
قیامدشت در پاکدشت، ساکنان شهرهای شهرستان های شهریار، بهارستان، 
مالرد، ری و قدس در ش��هر جدید پرند(، استان خراسان رضوی )ساکنان 
شهر مشهد در شهرهای جدید گلبهار و بینالود، ساکنان شهرهای شهرستان 
چناران در ش��هر جدید گلبهار و س��اکنان شهرهای شهرستان نیشابور در 
ش��هر جدید بینالود-ساکنان کلیه شهرهای استان خوزستان در شهرهای 
جدید شیرین شهر و رامین(، استان سمنان )ساکنان شهر سمنان در شهر 
سمنان و ش��هر جدید ایوانکی، ساکنان ش��هرهای شهرستان گرمسار در 
شهر جدید ایوانکی(، استان سیستان وبلوچستان )ساکنان شهر زاهدان در 
ش��هرهای زاهدان و شهر جدید رامش��ار و شهر جدید تیس، ساکنان شهر 
چابهار در شهر چابهار و شهر جدید تیس، ساکنان شهرهای شهر ستان زابل 
در ش��هر جدید رامشار(، استان فارس )ساکنان شهر شیراز در شهر جدید 
صدرا(، استان مرکزی )ساکنان شهرهای شهرستان اراک در شهرهای جدید 
مهاجران و امیرکبیر، س��اکنان شهرهای شهرستان های شازند و خمین در 
شهر جدید مهاجران و ساکنان شهرهای شهرستان های محالت و دلیجان 
در ش��هر جدید امیرکبیر( و استان هرمزگان )ساکنان شهرهای شهرستان 

بندرعباس در شهر جدید علوی(.

محبوب ترین شبکه اجتماعی کسب و کارها
فیس بوک در جهان، اینستاگرام در ایران

کمتر کسب و کاری را پیدا می کنید که کاری به کار شبکه های اجتماعی 
نداشته باشد. این شبکه ها به آسان ترین مسیر دسترسی به مشتریان تبدیل 
شده است. براساس گزارشی که در سال ۲0۲۱ منتشرشده، بیش از ۴.33 
میلیارد کاربر در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند. یعنی 55 درصد از 
مردم جهان در ش��بکه های اجتماعی حضور دارند و این فرصتی بی نظیر 

برای کسب وکارهاست، اما کدام شبکه های اجتماعی پرطرفدارتر است؟
بیش از ۲.85 میلیارد حساب کاربری در فیس بوک فعال است. یوتیوب 
میزب��ان ۲.۲۹ میلیارد اکانت، اینس��تاگرام ۱.0۷۴ اکانت، تیک تاک یک 
میلی��ارد اکانت، لینکدین ۷۲۲ میلیون اکانت، تلگرام 550 میلیون اکانت 
و توییت��ر ۱۹۹ میلیون اکانت را میزبانی می کن��د. در ایران تعداد کاربران 
وات��س اپ به بی��ش از 50 میلیون می رس��د. تلگرام ۴۹ میلی��ون کاربر و 
اینس��تاگرام بیش از۴۷ میلیون کاربر دارد. س��روش پ��الس در ایران ۲۲ 
میلی��ون کاربر دارد و فیس ب��وک بیش از۱۷.۲ میلی��ون کاربر را میزبانی 
می کند. ش��بکه های پل��ه، گپ، ایتا، لینکدین و توییتر ب��ا ۲ تا ۷ میلیون 
کارب��ران در رتبه های بعدی ق��رار دارند. نکته مهم برای کس��ب و کارها، 
عضویت بیش از ۴8.۴۹ درصد از ایرانیان در ش��بکه اجتماعی اینستاگرام 
است. استقبال ایرانیان از اینستاگرام باعث شده بسیاری از کسب وکارها از 

فرصت تعامل با مردم در این شبکه اجتماعی استفاده کنند. 

خبرخوان

فرصت امروز: بازار س��رمایه دیروز روندی پرنوسان داشت و در حالی که 
شاخص بورس تهران در ساعات میانی معامالت یکشنبه توانست تا ارتفاع 
یک میلیون و ۴۴6 هزار واحد افزایش یابد، اما در س��اعات پایانی، روندی 
نزولی به خود گرفت و در نهایت با ایس��تادن در رقم یک میلیون و ۴۴۲ 
هزار واحد به رشد 3هزار واحدی بسنده کرد. به نظر می رسد ریزش قیمت 
دالر تاثیر خود را بر معامالت بازار س��رمایه در این روز گذاشت، کما اینکه 
ریزش دالر موجب افت ۹0 هزار تومانی قیمت س��که در روز یکشنبه نیز 

شد.
اقتصاد ایران در این  روزها درگیر چندین خبر مهم اس��ت؛ از یکس��و در 
حالی که دولت برنامه حذف ارز ۴۲00 تومانی را دنبال می کند، مجلس به 
فوریت الیحه دولت رأی مثبت نداد و همین باعث پیچیدگی هرچه بیشتر 
بحث حذف ترجیحی شده است. از سوی دیگر، بودجه سال ۱۴0۱ نیز در 
راه است و در این میان، دولت تصمیم می گیرد که ۲5 قلم کاالی خوراکی 
ضروری را با قیمت گذاری دستوری کنترل کند و هم زمان مانع از افزایش 
قیمت خودروهای دو ش��رکت بزرگ داخلی می شود. همچنین در انتهای 
هفته گذشته خبر آزادس��ازی 3.5 میلیارد دالر از منابع بلوکه شده ایران 
توسط یکی از اعضای تیم رسانه ای دولت منتشر شد و برخالف روز شنبه 
که بازار ارز واکنش چندانی به این خبر نشان نداد، در روز یکشنبه منجر 
به کاهش قیمت دالر ش��د. در همین حال و در شرایطی که انتشار اوراق 
موجب اختالف نظر بین فعاالن بازار سرمایه و بازار پول شده، بانک مرکزی 
ابتدای این هفته اعالم کرد که حراج ۱0 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی 

در روز سه شنبه هفته جاری برگزار می شود.
آنچه در بازار بورس و فرابورس گذشت

در جریان معامالت روز یکشنبه، شاخص کل بورس با افزایش 3 هزار و 
3۴۱ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۴۲ هزار واحد و شاخص کل هم وزن 
با یک هزار و ۴8 واحد افزایش به رقم 388 هزار و ۹۹۹ واحد رس��ید. در 
معامالت دومین روز هفته بیش از ۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 5۷ هزار و 568 میلیارد ریال در بورس اوراق 
بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول، افزایش 3 هزار و 3۴۴ واحدی 

و شاخص بازار دوم نیز افزایش 3 هزار و ۹۱۱ واحدی را تجربه کردند.
در معامالت روز گذشته فوالد خوزستان )فخوز( با ۹30 واحد، پتروشیمی 
نوری )نوری( با 688 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 600 واحد، 
گروه مپنا )رمپنا( با ۴80 واحد، پتروش��یمی شیراز )شیراز( با 353 واحد، 
گروه بهمن )خبهمن( با ۲8۹ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( 
با ۲85 واحد، پتروشیمی خراسان )خراسان( با ۱۹0 واحد و پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر( با ۱68 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس 
داشتند. در سوی مقابل نیز شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
ب��ا ۷۱0 واحد، صنعت غذایی کورش )غکورش( با ۱5۹ واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با ۱50 واحد، بانک ملت )وبملت( با ۱3۴ واحد، صنعتی 
بهش��هر )غبشهر( با ۹۹ واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۹۹ واحد، 
ب��ورس کاالی ای��ران )کاال( با ۹۲ واحد، فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با 
۷3 واحد و گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارس��ان( با ۷0 واحد، با تاثیر 
منفی بر ش��اخص بورس همراه ش��دند. همچنین گروه خودرو با 58 هزار 
و ۹۱۹ معامل��ه ب��ه ارزش 5 هزار و ۴6۱ میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 
۴۴ هزار و ۹۲۷ معامله به ارزش ۲ هزار و ۷۹۷ میلیارد ریال، گروه فلزات 
اساس��ی با ۴6 هزار و ۲6۲ معامله ب��ه ارزش ۲ هزار و 6۱5 میلیارد ریال، 
گروه سرمایه گذاری ها با ۲۹ هزار و 830 معامله به ارزش یک هزار و ۹۴۷ 
میلیارد ریال و گروه فرآورده های نفتی با 3۲ هزار و ۱36 معامله به ارزش 

یک هزار و ۹۲3 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز آیفکس با رشد 6۱ واحدی به نیمه کانال 
۲0 هزار واحدی رس��ید. در جریان معامالت روز یکشنبه فرابورس ایران، 
ش��اخص کل فرابورس با 6۱ واحد افزایش به رق��م ۲0 هزار و 5۲۹ واحد 
رس��ید. در معامالت دومین روز هفته بیش از یک میلیارد و ۹8۹ میلیون 
س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش ۹۱ ه��زار و 3۱6 میلیارد ریال 
دادوستد شد. شرکت پلیمر آریاساسول با 35 واحد، شرکت صنعتی مینو 
با ۱6 واحد، ش��رکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با 5.6۲ واحد، بیمه 
کوثر با 5.5۹ واحد و ش��رکت مجتمع جهان فوالد سیرجان با ۴.۷3 واحد 
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت فوالد 

هرم��زگان جنوب با 3.5۴ واحد، ش��رکت فرابورس ای��ران با 3.5۲ واحد، 
ش��رکت ذوب آهن اصفهان با 3.5 واحد، ش��رکت پتروشیمی تندگویان با 
۲.83 واحد و شرکت پتروشیمی مارون با ۲.8۲ واحد بیشترین تاثیر منفی 

را بر شاخص فرابورس گذاشتند.
سمت و سوی بازار سرمایه در ادامه راه

قیمت گذاری دستوری بار دیگر گریبان بورس تهران را گرفت و در حالی 
که بازار سرمایه به واسطه حمایت های کالمی دولت جان دوباره ای گرفته 
بود و طبق وعده های دولت س��یزدهم قرار بود قیمت گذاری دستوری لغو 
ش��ود، اما سیاس��ت های تاخیر دولت باعث نومیدی سهامداران و عقبگرد 
شاخص های بورسی شد. در این راستا، معامالت اولین روز هفته تحت تاثیر 
تصمیم دولت در عدم افزایش قیمت خودروهای دو خودروساز بزرگ کشور 
)با وجود سقف ش��کنی قیمت دالر در یک سال گذشته( بر مدار نزول قرار 
گرفت و شاخص کل بورس از نیمه کانال ۱.۴ میلیون واحدی پایین رفت. 
وزارت صمت که هفته گذش��ته قیمت فروش خودروسازان را افزایش داده 
بود، یک شبه از تصمیم خود بازگشت تا پس لرزه این سیاست گذاری ناپایدار 
خود را در بورس نشان دهد. به این ترتیب نه تنها سهامداران خودرویی که 
به خروج خودروسازان از زیان انباشته حداقل برای کوتاه مدت امیدوار شده 
بودند مجددا س��رخورده شدند، بلکه اندک اعتمادی که به تاالر شیشه ای 
بازگشته بود، از دست رفت. از این رو در روزی که دالر به قله یک ساله خود 

رسید، شاخص بورس تهران بیش از یک  درصد افت کرد.
این روند در معامالت دومین روز هفته در بورس تهران ادامه یافت و به 
رغم ریزش قیمت دالر و بازگشت شاخص کل بورس به مدار مثبت، اما در 
پایان رونق چندانی در بورس رخ نداد و نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای نهایتا 
به رشد بیش از 3 هزار واحدی بسنده کرد. این وضعیت ابهاماتی را در روند 
معامالت بازار س��رمایه به وجود آورده اس��ت و باید دید آیا شاخص سهام 
دوباره وارد یک مس��یر نزولی ش��ده یا می تواند کانال ۱.۴ میلیون واحدی 
را پش��ت سر بگذارد. به خصوص از این جهت که فردا )سه شنبه ۲5 آبان( 
طبق اعالم بانک مرکزی قرار اس��ت حراج ۱0 ه��زار میلیارد تومان اوراق 

دولت برگزار شود.

شاخص بورس تهران به رشد 3 هزار واحدی بسنده کرد

بورس بازی روی موج نوسان

به اعتقاد یک کارش��ناس بازار س��رمایه، تغییر روند معامالت بورس در 
انتظار تعیین تکلیف هفت عامل تاثیرگذار است و جلوگیری از قیمت گذاری 
دس��توری، اصالح دامنه نوسان، عدم افزایش نرخ بهره بانکی، تکلیف نرخ 
خوراک پتروش��یمی، نرخ ارز، وضعیت صادرات غیرنفتی و سرنوش��ت ارز 
۴۲00 تومانی از جمله دغدغه های اصلی فعاالن بازار س��رمایه به ش��مار 

می رود که رفع آنها مطمئنا باعث تغییر روند معامالت بورس می شود.
مه��دی حاجی غالم س��ریزدی، تحلیلگر بازار س��رمایه از قیمت گذاری 
دستوری، دامنه نوسان، افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ خوراک پتروشیمی، 
نرخ ارز، وضعیت صادرات غیرنفتی و سرنوشت ارز ۴۲00 تومانی به عنوان 
هفت چالش مهم در مس��یر احیای بورس نام می ب��رد و به ایرنا می گوید: 
اکنون اهمیت بازار سرمایه با بیش از 50 میلیون سهامدار بر کسی پوشیده 
نیس��ت و طرح موضوعات بازار س��رمایه در سطوح عالی نظام و همچنین 
تحقیق و تفحص مجلس ش��ورای اسالمی بیانگر جایگاه مهم و تأثیرگذار 

بورس در اقتصاد و جامعه است.    
او س��پس به طرح تحقیق و تفحص مجلس از س��ازمان بورس اش��اره 
می کن��د و ادامه می دهد: تحقیق و تفح��ص از حقوق نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی است، اما به نظر می رسد که در مقطع پرابهام کنونی، طرح 
این مباحث ضمن مخدوش کردن آرامش ایجادشده در بازار، باعث افزایش 
ریسک و نوسانات بازار شود و به دنبال چنین اقدامی دردی از سهامداران 

خرد دوا نخواهد شد.
حاجی غالم س��ریزدی ب��ا تاکید بر اینکه طی چن��د روز اخیر اقدامات 
مناسبی در جهت بازگشت اعتماد به بازار و رونق معامالت بورس انجام شده 

اس��ت، می افزاید: به منظور حمایت از بازار سرمایه، جلسات و نشست های 
مهمی با فعاالن اقتصادی و بازیگران حقوقی بازار تشکیل شد که نتیجه آن 
در رش��د شاخص و افزایش حجم معامالت ظاهر شد، اما صحبت از تغییر 

روند یا ادامه جو مثبت در شرایط فعلی عجوالنه به نظر می رسد.
ب��ه گفته وی، رف��ع ابهامات موجود و در نتیجه قابل پیش بینی ش��دن 
اقتصاد به ثبات در وضعیت فعلی و رشد بازار در آینده کمک خواهد کرد.

حاجی غالم س��ریزدی همچنین به قیمت گذاری دستوری و تالش های 
صورت گرفته در راس��تای حذف آن تاکی��د می کند و می گوید: در زمینه 
کاهش قیمت گذاری دس��توری، اقدامات و پیگیری های مناس��بی توسط 
رئیس سازمان بورس به خصوص در بحث قیمت گذاری خودرو انجام شد 
و امید است که این اتفاق به نتیجه مطلوب برسد، چراکه با اجرایی شدن 

آن می توان شاهد تاثیرات مثبت این اقدام بر روند معامالت بورس بود.
این کارش��ناس بازار سرمایه سپس با اشاره به افزایش تعامل میان بازار 
س��رمایه و بانک مرکزی می افزای��د: با تغییرات ص��ورت گرفته در دولت 
س��یزدهم و همچنین معرفی علی صالح آب��ادی به عنوان رئیس کل بانک 
مرکزی، انتظار می رود که تعامل و همکاری بین بازار پول و بازار س��رمایه 
به عنوان دو بال اصلی اقتصاد کش��ور بیش از گذشته شده و بازار سرمایه 
بتواند در تصمیم گیری های کالن اقتصادی تأثیرگذار باش��د و نقش واقعی 

خود را ایفا کند.
او به اخبار منتشرش��ده درخصوص احتمال واریز منابع مالی از صندوق 
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تا پایان آبان ماه اشاره می کند 
و ادامه می دهد: زمزمه هایی مبنی بر واریز ۱50 میلیون دالر منابع مالی از 

صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت مطرح شده است. واریز این مبلغ و 
اس��تفاده از آن در حمایت از بازار اقدامی مناسب خواهد بود و می تواند تا 

حدودی بر تغییر روند معامالت بازار تاثیرگذار باشد.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، از سوی دیگر تقاضای فعاالن بازار 
سرمایه بازگرداندن اعتماد به بازار با اتخاذ تصمیمات منطقی در مشورت با 
اهالی بازار است، زیرا در صورت وجود بی اعتمادی تزریق این مبالغ راه به 

جایی نخواهد برد و نتیجه ای نخواهد داشت.
گفتنی است هفته  گذشته سیداحس��ان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و مجید عش��قی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار به منظور 
رسیدگی به آخرین وضعیت بازار سرمایه در مجلس حضور پیدا کردند و به 
ارائه توضیحاتی درخصوص دالیل نوس��ان های ایجادشده در معامالت این 
بازار پرداختند. در این جلسه وزیر اقتصاد درباره برنامه های خود در حوزه 
بازار سرمایه، گفت: افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید، متنوع 
کردن ابزارها و محصوالت، حذف قیمت گذاری های غیرضروری، س��پردن 
موضوع قیمت به س��از و کار رقابتی ب��ورس کاال و انرژی، لغو انحصارها و 

تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام از برنامه های در دست اجراست.
همچنین رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار نی��ز در این باره اعالم 
کرد: ایجاد ثبات و بازس��ازی اعتماد مخدوش شده سهامداران، مهمترین 
ماموریت ما در بازار س��رمایه است، با توجه به اینکه اعتماد عمومی مردم 
در مدت چند سال تخریب شده است، بنابراین نمی توان انتظار داشت که 
این اعتماد یک باره ب��ه بازار بازگردد، همچنین این اتفاق، نیازمند کمک 

همه سیاست گذاران است.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
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 نوسازی ناوگان و رقابتی شدن
بازار بلیت هواپیما

رئی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری نوس��ازی و توس��عه ناوگان 
هوانوردی، تنظیم عرضه و تقاضا و رقابتی شدن بازار بلیت هواپیما را از 

جمله برنامه های خود در این صنعت اعالم کرد.
به گزارش ایس��نا، محمد محمدی بخش در حاش��یه مراسم تودیع 
معارف��ه خود ب��ه عنوان رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری درباره 
وضعیت صنعت هوانوردی اظهار کرد: مس��لما موضوعاتی که در حکم 
از سوی وزیر  ابالغ شده به عنوان سرلوحه  کار خود قرار خواهیم داد 
و در صنعت هوانوردی به هیچ وجه قانون گریزی را نخواهیم پذیرفت 

و با آن برخورد می کنیم و از سوی دیگر یار و یاور ایرالینها هستیم.
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعات صنعت هوانوردی نوسازی و 
توسعه و گسترش ناوگان هوایی بوده که همواره مورد تاکید وزیر راه و 
شهرسازی نیز بوده است اما در این زمینه گام نخست اتکا به درون و 

درون زایی برای سرپا نگه داشتن دیگر هواپیماها است.
محمدی بخش ادامه داد: اگر عرضه و تقاضا کنترل ش��ود و بتوانیم 
بازار را رقابتی  کنیم قطعا در نرخ و قیمت ها اثرگذار خواهد بود، چراکه 

عرضه و تقاضا مهمترین فاکتور در این زمینه است.
پیگیری مشکالت بازنشستگان صنعت هوانوردی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: پیگیری موضوعات و 
مشکالت مبتال به بازنشستگان صنعت هواپیمایی به ویژه بازنشستگان 
هما از جمله برنامه هایی است که در دستور کار قرار گرفته و اخیرا وزیر 

راه و شهرسازی نامه ای را برای حل این مشکالت فرستادند.
وی گفت: بازنشستگان صنعت هوانوردی از کل صنعت جدا نیستند، 
اما حل مسئله حقوق و دریافتی آنها یکی از دغدغه های بازنشستگان 
است که مسلما آن را پیگیری خواهیم کرد و به نتیجه خواهیم رساند.

لوازم خانگی خارجی یا قاچاق است یا تقلبی!
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه لوازم 
خانگی تولید داخل که با برچسب برند خارجی در بازار عرضه می شوند 
فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی 
هس��تند، تاکید کرده که فروش این کاالها، از جمل��ه انواع برندهای 

کره ای، مصداق تقلب است.
به گزارش ایس��نا، انجمن ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان 
طی اطالعیه ای با اش��اره به بند ۱ م��اده ۱۲ قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان، اعالم کرد که در ح��ال حاضر واردات هرگونه لوازم 
خانگی خارجی با نش��ان تجاری و ساخت کشور کره جنوبی به داخل 
کش��ور ممنوع اس��ت و ش��رکت های خارجی نیز به دلی��ل تبعیت از 
تحریم های ظالمانه تحمیل شده به ملت ایران هیچ تولیدی در داخل 
کش��ور ندارند. بنابراین ورود لوازم خانگی با برندهای کره ای به داخل 
کش��ور و عرض��ه آن در بازار بعد از اعمال ممنوعی��ت واردات، قاچاق 
محسوب شده و خرید و فروش آن ممنوع است. همچنین لوازم خانگی 
تولی��د داخل که به هر نحو با برچس��ب برند خارج��ی در بازار عرضه 
می شوند نیز فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب 

برند خارجی هستند.
این انجمن همچنین از مصرف کنندگان خواس��ته که برای حمایت 
از کاالهای تولید داخل و ارج نهادن به تالش کارگران، مهندس��ان و 
تولیدگران ایرانی، به برندهای خارجی موجود در بازار اعتماد نکنند و 

از خرید این قبیل کاالهای خارجی اجتناب کنند.
در ای��ن رابطه مهدی نجف پور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: کاالهایی که در حال 
حاضر با برند خارجی فروخته می شود، ممکن است از قدیم وارد کشور 
ش��ده باش��د، اما همانطور که در اطالعیه ذکر شده بعد از ممنوعیت 

واردات، این کاالها قاچاق یا تقلبی تلقی می شوند.
بنابراین به گفت��ه وی در حال حاضر تمام برندهای خارجی که در 
ای��ران روی کاال درج می ش��ود و به عن��وان کاالی خارجی یا کره ای 

فروخته می شود، قطعا کاالی کره ای نیست و مصداق تقلب است.
رئی��س انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه 
انجمن نامی از برندی نمی آورد، چون هنوز محرز نیست، تصریح کرد: 
ای��ن بحث فقط مرب��وط به برندهای کره ای نیس��ت و در حال حاضر 
برندهای زیاد دیگری هم به این شکل فعالیت می کنند. به ویژه برخی 
برندهای ایتالیایی، محصوالت ایرانی را با بسته  ایتالیایی می فروشند، اما 
هیچ اسمی از هیچ برندی نمی آوریم و به طور مصداقی اعالم می کنیم. 

تکلیف کاالهای ایرانی با برند خارجی چیست؟
وی در پاس��خ به اینکه این برندهای خارجی برای فعالیت باید چه 
اقداماتی انجام دهند، تصریح کرد: اول اگر این برندها مشمول تخلف 
تقلب می ش��وند باید با آنها برخورد و کاالها جمع آوری ش��ود، اما اگر 
شرکت تولیدکننده باشد، حتما باید با برندی که مجوز فعالیت تولید 
آن را گرفته، محصول را عرضه کند. اگر ش��رکت برچس��ب یک برند 
دیگ��ر، به خصوص برند خارجی را روی محصوالت تولیدی خود بزند 
و به اس��م کاالی خارجی بفروش��د، مصداق تقلب اس��ت و باید با آن 

برخورد شود.
اصل ماجرا چیست؟

گفتنی اس��ت که دو س��ال پیش و با تش��دید تحریم ه��ای آمریکا 
دو ش��رکت کره ای ال جی و سامس��ونگ که در صنعت لوازم خانگی 
س��رمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند 
این دو ش��رکت در ایران به جی پالس و س��ام تغییر کرده و قطعات 
آنها از کش��ورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می ش��ود. بنابراین 
کاالهای برند ال جی و سامس��ونگ موج��ود در بازار به صورت قاچاق 
وارد می ش��وند و گارانتی ندارن��د، اما میانه ش��هریورماه دوباره بحث 
واردات لوازم خانگی کره ای ال جی و سامس��ونگ به جای بدهی های 
کره به ایران در رسانه های مختلف مطرح شد که در نهایت دفتر رئیس 
جمه��وری طی نامه ای به وزارت صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعالم کرد که براس��اس دس��تور مقام 

معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.
اما بعد از مطرح ش��دن دوباره ممنوعیت لوازم خانگی کره ای، یک 
برند دیگر کره ای که گفته می شود صاحب آن کل خط تولید را خریده، 
اما به دلیل مسائل مربوط به تحریم ها دچار مشکالتی شده، تبلیغاتی 
با نام بردن از کشور کره ارائه کرد که انتقادات زیادی در فضای مجازی 
به دنبال داشت. حاال به نظر می رسد تصمیمات جدیدی برای این برند 
و سایر کاالها با وضعیت مشابه در راه باشد و احتماال زمان پایان کامل 

حضور قانونی کره ای ها در بازار لوازم خانگی فرا رسیده است.

نماگربازارسهام

بازار دیروز خودرو همزمان با روند افزایش قیمت دالر و کاهش عرضه 
خودرو شاهد افزایش قیمت ها بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، بازار خرید و فروش 
خودرو روز گذشته متأثر از روند افزایشی نرخ ارز شاهد رشد قیمت ها در 
انواع محصوالت داخلی بوده است البته عالوه بر  نرخ دالر موضوع توقف 
افزایش قیمت خودرو نیز تاثیرات خاص خود را بر بازار گذاشته است به 
نحوی که علی رغم توقف افزایش قیمت ها در ش��رکت های خودروسازی 

بازار شاهد روند افزایشی قیمت ها است.
ب��ه اعتقاد فع��االن بازار همچنان عرضه خودرو توس��ط ش��رکت های 

خودروسازی به کندی صورت می گیرد که همین موضوع عاملی شده تا 
بازار با کمبود خودروهای صفر روبه رو شود.

در مجموع معامالت خودرو همچنان نسبت به ماه های گذشته رونقی 
ندارد و همه منتظر تعیین تکلیف قیمت خودرو در کارخانجات هستند 
چراکه با وجود مخالفت رئیس جمهور در افزایش قیمت ها بحث اصالح 
قیمت خودرو به س��تاد تنظیم بازار محول شده و این بخش اعالم کرده 
که طی روزهای آینده این موضوع خودرو را تعیین تکلیف خواهد کرد. 
با توجه به این امر بازار منتظر تغییرات قیمتی اس��ت و کسی نه خودرو 

می فروشد نه خودرو می خرد.

ب��ه گزارش تس��نیم، روز گذش��ته کویی��ک معمول��ی ۱80 میلیون 
تومان، تیبا صندوقدار ۱65 میلیون تومان ، س��اینا ۱8۱ میلیون تومان 
و ش��اهین3۴۲ میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده اس��ت. عالوه بر این 
پرای��د ۱۱۱با قیمت  ۱۷0 میلیون تومان، کوییک پالس اتوماتیک ۲68 
میلیون تومان، پژو ۲06 تیپ ۲ با قیمت ۲65 میلیون تومان ، پژو ۲06 
تیپ 5 با قیمت 300 میلیون تومان،  پژو پارس ۲8۹ میلیون تومان پژو 

۴05 اس ال ایکس ۲۹3 میلیون تومان به فروش  رسید.
همچنین سمند ال ایکس ۲56 میلیون تومان، دنا پالس 3۹8 میلیون 

تومان و رانا پالس ۲۷5 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

کسی نه خودرو می خرد نه خودرو می فروشد

3 ه��زار خ��ودرو ب��ا مجوز کارگ��روه ماده ۱8 س��تاد کرون��ا آماده 
سرویس دهی به دانش آموزان هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوس��یما، مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی 
ش��هرداری اصفه��ان گفت: با اعالم س��تاد کرون��ا و آموزش وپرورش، 
فعالیت س��رویس های مدارس با مجوز کارگروه ماده ۱8 از سر گرفته 

می شود.
ه��ادی منوچهری با بیان اینک��ه پیش از ش��روع همه گیری کرونا 

حدود ۷۴ هزار دانش آموز در شهر اصفهان از سرویس مدرسه استفاده 
می کردند، گفت: بیش از 50 ش��رکت حمل ونقل دانش آموزی با بیش 

از 8 هزار و 500 راننده، این دانش آموزان را جابه جا می کردند.
وی با اشاره به اینکه هر سال با مصوبه کارگروه ماده ۱8، پیشنهاد و 
الیحه نرخ کرایه س��رویس های مدارس به شورای اسالمی شهر ارائه و 
بعد از تصویب شورا اجرا می شود، گفت: امسال نرخ کرایه سرویس های 

مدارس در اصفهان نسبت به سال قبل ۲5 درصد افزایش دارد.

منوچهری با بیان اینکه نحوه محاسبه و هزینه ای که خانواده ها باید 
برای س��رویس مدارس دانش آموزان پرداخ��ت کنند در قراردادی که 
بین والدین و شرکت های حمل ونقل دانش آموزی به صورت شفاف و با 
جزییات کامل در اختیار والدین قرار می گیرد، افزود: والدین با مراجعه 
به س��ایت سازمان تاکس��یرانی می توانند در بخش مربوط به محاسبه 
نرخ س��رویس مدارس، براساس کیلومتر، موقعیت جغرافیایی و مکانی 

میزان دقیق هزینه حمل ونقل را محاسبه کنند.

قیمت گذاری خودرو با دس��تور وزیر صنعت، معدن و تجارت به ستاد 
تنظیم بازار واگذار شد و عمال این مسئولیت از شورای رقابت سلب شده 
است؛ حاال باید منتظر تصمیم این ستاد باشیم تا پرونده افزایش قیمت 

خودرو که باز است با هدف سودآور کردن آن بسته شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ش��بکه اطالع رس��انی راه دانا، بررسی ها 
نش��ان از آن دارد ک��ه دس��تور لغ��و افزای��ش قیم��ت خودرو توس��ط 
رئیس جمهوری، موقت بوده و احتمال دارد این افزایش تا انتهای آذرماه 
اجرایی ش��ود. پس دستور توقف افزایش قیمت خودرو و براساس اعالم 
وزیر صمت، بررس��ی قیمت گذاری خودروهای تجاری پرتیراژ به س��تاد 

تنظیم بازار سپرده شد.
فاطم��ی امین، وزیر صم��ت تاکید کرد: حمای��ت همه جانبه دولت از 
خودروسازی کشور و سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت 

ویژه دارد و دولت با تمام توان این هدف را دنبال خواهد کرد.
این اخبار در ادامه اعالم دو شرکت خودروساز بزرگ کشور بود که روز 
چهارشنبه هفته گذشته به  صورت رسمی از افزایش ۱5 تا ۱۹ درصدی 
محصوالت تولیدی ایران خودرو و س��ایپا رونمای��ی کردند؛ البته در این 
اطالعیه ای که این دو شرکت در سامانه کدال منتشر کرده بودند، نشان 
می داد که برخالف دوره های گذشته به اعالم مرجع شورای رقابت، ستاد 

تنظیم بازار عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو اعالم شده بود.
ه��دف از این افزایش قیمت خودرو و حذف قیمت گذاری دس��توری، 
حفظ منافع سهامداران و حذف زیان خودروسازان اعالم شده بود که رو 
پنجشنبه گذشته به دس��تور رئیس جمهور این مجوز مذکور لغو و خبر 
توقف افزایش قیمت خودرو و بازگش��ت به قیمت های قبلی توس��ط دو 
خودروس��از اعالم شد. براس��اس این گزارش، محمد هادی سلیمی زاده، 
مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در توییتی نوشت: 

با پیگیری های وزیر اقتصاد و ریاس��ت س��ازمان بورس، پس از جلسات 
فش��رده با وزارت صمت و ریاس��ت جمهوری و معاون اول ایش��ان، مقرر 
ش��د اصالح قیمت خودرو طی چند روز آینده مجددا در س��تاد تنظیم 
بازار بررس��ی و اعمال ش��ود. نمایندگان مجلس نی��ز در این باره اعالم 
کردند: از وزیر صمت انتظار دارند برنامه مدون و دقیق خود درخصوص 
س��اماندهی بازار خ��ودرو را در رأس امور قرار دهد و ع��دم توان مردم 
در تحمل افزایش قیمت را مدنظر داش��ته باش��د و درخواست کردند تا 
این وزارتخانه برنامه مدون خود را برای س��اماندهی بازار خودرو ارائه و 
به صورت روش��ن اطالع رس��انی و بعد آن را اجرایی کند. نظر نمایندگان 
ای��ن بود که وزیر صمت اعالم ک��رده بود که برنامه مدون و جدی دارد؛ 
درحالی که پیداس��ت عمده برنامه های اثرگذار دولت برای صنعت و بازار 

خودرو، در سال آینده قابل اجرا خواهد بود.
هم��ه اینه��ا در حالی اس��ت که کارشناس��ان صنعت خ��ودرو اعتقاد 
دارند: حذف ش��ورای رقابت از پروس��ه قیمت گ��ذاری و واگذاری آن به 
س��تاد تنظیم بازار که زیرمجموعه وزارت صمت اس��ت، مصوبه شورای 
هماهنگی اقتصادی س��ران قوا بوده و شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا در جلس��ه ای به موضوع رشد زیان خودروسازی و شرایط کنونی این 
صنعت پرداخته اس��ت. در این جلس��ه رأی به حذف ش��ورای رقابت از 
قیمت گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار داده شده است.

بای��د به این نکته نیز اش��اره ش��ود که صنعت خودرو در کش��ور ما 
جایگاه ویژه ای دارد، لذا تغییر مرجع قیمت گذاری با هدف رشد قیمت 
نمی تواند محدود به تصمیمات وزارتخانه یا خودروساز ها باشد. سه سال 
پیش نیز ش��ورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاش��ته ش��د و 
س��ازمان حمایت و س��تاد تنظیم بازار جایگزین این ش��ورا شدند؛ این 
تصمیم هم در سطح سران سه قوه گرفته شده بود که البته اردیبهشت 

امس��ال دوب��اره ش��ورای رقاب��ت مس��ئول قیمت گذاری خودرو ش��د. 
ش��ورای رقابت از بهمن ماه س��ال ۹۱ با تصمیم دولت به قیمت گذاری 
خودروه��ای داخلی ورود کرد و در اواخر س��ال ۹8 با تصمیم ش��ورای 
هماهنگ��ی اقتصادی س��ران قوا، این نهاد در این بخش کنار گذاش��ته 
ش��د، اما اردیبهش��ت امس��ال و پس از حدود ۱۹ ماه دوباره این شورا 
مسئول قیمت گذاری خودرو شد، اما دوباره با تصمیم شورای هماهنگی 
اقتصادی س��ران قوا در روز ۲8 مهرماه امس��ال نیز مجدد این ش��ورا از 

قیمت گذاری خودرو حذف شد.
ب��ه گ��زارش راه دانا، مش��اهدات میدانی از بازار خودرو نش��ان از این 
دارد ک��ه قیمت خودرو در هفته های اخی��ر صعودی بوده و در برخی از 
خودروهای داخلی تا 30 میلیون تومان افزایش مش��اهده می شود. البته 
وزیر صمت در جلس��ه رأی اعتماد خود ب��ه مجلس قول داده بود که تا 
انتهای سال جاری قیمت خودروهای داخلی تا ۱5درصد کاهش یابد که 

فعال وضعیت بازار خالف وعده وزیر را نشان می دهد.
خودروسازان طی روزهای اخیر نیز خبر از فک رهن اسناد خودروهای 
فروخته شده، با هدف عرضه بیشتر به بازار خبر داده اند. در همین زمینه 
مدی��رکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز اعالم کرد: اس��ناد 360 
هزار دس��تگاه خودرو در رهن خودروس��ازان است که پیش بینی شده با 
مجوز افزایش قیمت، این س��ندها فک ش��وند تا خودروهای بیشتری به 
بازار عرضه شود؛ در همین راستا روز گذشته فک رهن ۱6 هزار خودرو 

از سوی ایران خودرو و سایپا اعالم شد.
ب��ا این حال محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه س��ازان نیز با 
اش��اره به تأثیر مستقیم صنعت خودرو بر قطعه سازی گفت: اگر حمایت 
دولت از خودروس��ازان کاهش یابد، میزان بدهی به قطعه س��ازان باالتر 

خواهد رفت.

آمادگی 3 هزار خودرو برای سرویس دهی به دانش آموزان

بررسی اصالح قیمت خودرو در روزهای آینده در ستاد تنظیم بازار

 شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شد
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امروزه در دنیای کس��ب و کار و رفتاری که از س��وی شما سر بزند با واکنشی از 
س��وی مش��تریان رو به رو خواهد شد. یکی از انتظارات اساس��ی مشتریان در این 
میان نیز واکنش مناسب شما در قبال تعامالت شان است. بنابراین برندهایی که به 
وضعیت مشتریان شان توجه بیشتری داشته و در قبال هر تعامل شان واکنش های 
مناس��ب از خود نشان می دهند، ش��انس بس��یار باالیی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف شان خواهند داشت. 
بدون تردید شهرت شما در بازار به عنوان یک برند محبوب در میان مشتریان یا 
کسب و کاری که هیچ بهایی که تعامل با مشتریان نمی دهد، نقش مهمی در ایجاد 
آینده کاری تان خواهد داش��ت. درست به همین خاطر شما باید همیشه در تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن باشید، در غیر این 
صورت شاید با مشکالت اساس��ی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

رو به رو شوید. 
توجه کردن به مش��تریان و تعامل مناسب با آنها در بازارهای امری به هیچ وجه 
کار ساده ای نیست. این امر در کنار تمایل بسیار باالی مشتریان برای تعامل با شما و 
همچنین فشردگی وقت اغلب کارآفرینان و به طور کلی کسب و کارها چالش بسیار 

مهمی پیش روی برندها قرار می دهد.
هدف اصلی در این مقاله بررسی نحوه تعامل با مخاطب هدف در عرصه کسب و 
کار است. این امر به شما برای برنامه ریزی درست و تعامل با مشتریان کمک خواهد 
کرد. اگر شما هم سواالت زیادی در این رابطه دارید، مقاله کنونی پاسخ های دقیقی 
برای تان به همراه دارد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در زمینه مدیریت تعامل با 

مشتریان را مورد بررسی قرار می دهیم. 
تعامالت با مشتریان به چه معناست؟

ش��ما برای اینکه کارتان را بدون دردس��ر در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف ش��روع کنید، باید اول از همه درکی از چیس��تی تعامالت با مشتریان داشته 
باشید، در غیر این صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 

قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
امروزه تعامل با مشتریان به هرگونه رابطه ای میان یک کسب و کار و مشتریانش 
گفته می ش��ود. ای��ن امر می تواند ارس��ال ایمیل بازاریابی، پیام��ک و حتی تماس 
تلفنی را شامل شود. همچنین در شبکه های اجتماعی نیز برندها به طور مداوم با 
مشتریان ش��ان تعامل دارند. با این حساب شما هر روز و هر ثانیه در حال تعامل با 
مشتریان تان هستید. از سوی دیگر مشتریان نیز تمایل باالیی برای تعامل با برندها 
دارند. بنابراین این مسیر به نوعی دوطرفه است. به همین خاطر مدیریت تعامالت با 

مشتریان نیازمند شناخت درست از مخاطب هدف نیز هست. 
کس��ب و کارها برای اینکه تاثیرگذاری مناسبی بر روی مشتریان داشته باشند، 
باید اول از همه نسبت به نحوه تعامل با آنها آگاهی پیدا کنند. این امر مفهوم چرخه 
تعامالت با مش��تریان را پیش می کش��د. این چرخه به خوبی مراحل و بخش های 
مختلف تعامل با مش��تریان را نش��ان می دهد. با این حس��اب اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تید، هیچ راهکاری بهتر از توجه به چرخه 

موردنظر نخواهد بود. 
بخش های مختلف چرخه تعامل مشتریان به ترتیب شامل موارد ذیل است:

• آگاهی بخش��ی: مش��تریان در این مرحله به دنبال خرید از برند شما نیستند، 
بلکه هدف اصلی ش��ان آگاهی از شرایط برندتان و همچنین مقایسه محصوالت تان 
با نمونه های در دس��ترس در بازار اس��ت. بنابراین اگر ش��ما عملکرد خوبی در این 
راستا داشته باشید، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف افزایش پیدا 
می کند. نکته مهم در این میان تعامل حرفه ای و احترام به نظر مش��تریان در این 
بخش اس��ت. اگر شما در تالش برای جلب نظر مشتریان برای خرید به هر قیمتی 
باش��ید، به احتمال زیاد در این بخش کاری از پیش نخواهید برد. این امر شما را با 

کوهی از مشکالت مالی و مدیریت شهرت در بازار تنها می گذارد. 
• درک نیازها: در این مرحله برند ش��ما باید درک مناسبی از نیازهای مشتریان 
پیدا کرده و به آنها ثابت کند که فهم دقیقی از مشکالت شان دارد. مشکل بسیاری 
از برندها در زمینه فروش محصوالت از جایی شروع می شود که توانایی اثبات درک 
دقیق شان از نیازهای مشتریان را ندارند. این امر مانع بزرگی در مسیر تعامل مناسب 
برندها با مشتریان شان خواهد بود. به همین خاطر شما باید همیشه نسبت به رفع 
این مش��کل بزرگ اقدام نمایید، در غیر این صورت شانس��ی برای تداوم حضور در 

بازار نخواهید داشت. 
• اقناع مخاطب: در بخش بعدی تعامل با مش��تریان شما باید به دنبال اقناع شان 
برای دستیابی به هدف کسب و کارتان باشید. این هدف می تواند فروش محصوالت 
یا حتی دعوت از کاربران برای عضویت در خبرنامه برند باشد. بدون تردید هر برندی 
در ب��ازار هدف خاص خودش را دارد. نکته مهم در این میان ایجاد اعتماد کافی در 
مش��تریان برای عمل براس��اس خواسته تان اس��ت. بدون تردید شما در این بخش 
باید انعطاف پذیری باالیی داشته باشید و در صورت نیاز براساس خواسته مشتریان 

تغییراتی در عملکردتان ایجاد کنید. 
• تعامل دوباره با مشتریان: یکی از نکات مهم در زمینه تعامل با مشتریان بازگشت 
دوباره به سوی شان است. اگر شما پس از فروش یکی از محصوالت تان به طور کامل 
قید مشتریان را بزنید، شانس تان برای تاثیرگذاری دوباره بر روی آنها بسیار کاهش 
خواهد یافت. این امر کسب و کارتان را با مشکالت بسیار بزرگی رو به رو می کند. 
بنابراین بهترین راهکار در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
بدون دردس��رهای اضافه است. یادتان باشد مشتریان همیشه برندهایی که به طور 
مداوم به یادشان هستند را در ذهن خواهند داشت و تمایل باالتری برای تعامل با 

آنها نشان می دهند. 
• طرفداری از مشتریان: برند شما در تحوالت اجتماعی یا حتی رویدادهای عادی 
باید همیشه در طرف مشتریان باشد، در غیر این صورت جایگاه شما به عنوان یک 
برند حرفه ای و محبوب در میان شان به طور قابل مالحظه ای خدشه دار خواهد شد. 
همین امر کافی است تا کسب و کارتان در مدت زمانی کوتاه توانایی تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان را از دست داده و جایگاهش را به برندی دیگر بدهد. امروزه انتظار 
مشتریان از برندها طرفداری و ایستادن در کنارشان است. اگر شما هر عملکردی به 

غیر از این نکته داشته باشید، اوضاع تان به شدت برهم خواهد خورد. 
چرا مدیریت تعامالت با مشتریان مهم است؟

یک��ی از نکات مهم در مدیریت تعامالت با مش��تریان توجه به چرایی ضرورتش 
است. این امر اهمیت زیادی داشته و در صورت بی توجهی شما نتایج غیرقابل باوری 
خواهد داشت. اگر شما هم به دنبال برخی از مزایا و اهمیت های این فرمول هستید، 

نکات پیش رو را به طور جدی مدنظر قرار دهید. 
فهم رفتار مشتریان

فهم و پیش بینی رفتار مش��تریان یکی از نکات مهم ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف محسوب می شود. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف فرصت بسیار خوبی می دهد. امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از راهکارهای بسیار زیادی می کنند. در این میان 
مدیریت تعامالت با مش��تریان به عنوان یک میانبر مطمئن به ش��ما امکان آگاهی 
دقیق از تحوالت پیش روی مشتریان را می دهد. به این ترتیب شما همیشه همان 

برند محبوب و دقیقی خواهید بود که مشتریان انتظارش را دارند. 
کاهش نرخ ریزش مشتریان

وقتی شما بلد باش��ید چطور با مشتریان تعامل داشته باشید، دیگر دلیلی برای 
ترک برندتان از سوی آنها وجود ندارد. امروزه بسیاری از مشتریان برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان و جلوگیری از ترک برندشان هزینه های سرسام آوری را متحمل 
می ش��وند. با این حساب شما باید به بهترین شکل ممکن در تالش برای پرهیز از 
هزینه های موردنظر باش��ید. نکته مهم در این میان مدیریت تعامالت با مشتریان 
اس��ت، در غیر این صورت شما شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
نخواهید داش��ت.  مدیریت تعامالت با مش��تریان به ش��ما امکان پیش بینی دقیق 
مشکالت پیش روی آنها و ارائه راهکارهای کاربردی را می دهد. شما به این ترتیب 
برندی حرفه ای و دقیق در نگاه مش��تریان خواهید بود. این طوری دیگر حتی یک 

مشتری نیز در بازار قید برندتان را نخواهد داد. 
به روز رسانی فعالیت برند

فعالیت برند در راستای به روز رسانی فعالیت های خود اهمیت بسیار زیادی دارد. 
برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به همکاری با آژانس 
های بازاریابی با هزینه های بسیار زیاد می کنند. این امر مشکالت برندها را به طور 
روزافزونی بیشتر می کند. توصیه ما در این میان تالش برای به روز رسانی فعالیت ها 
و اقدامات کسب و کار با توجه به تعامالت با مشتریان است. این تعامالت همیشه 
اطالعات بس��یار باارزش��ی در اختیار برندها قرار می دهد. شما به این ترتیب امکان 

تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
استفاده از توصیه های مشتریان برای به روز رسانی نحوه فعالیت برند همیشه نکته 
مهمی محسوب می شود. اگر شما به دنبال راهکاری کم هزینه و بدون دردسر در این 
میان هستید، باید تعامالت با مشتریان را جدی بگیرید. این امر ساده و معتبرترین 

منبع به روز رسانی فعالیت های برندتان را در دسترس قرار می دهد. 
افزایش میزان وفادار به برند

میزان وفاداری مشتریان به برندها دارای اهمیت بسیار زیادی است. امروزه کسب 
و کاری که دامنه مناسبی از مشتریان وفادار نداشته باشد، خیلی زود در میان رقبا 
ک��م خواهد آورد. بدون تردید مش��تریان در بازار بدون توج��ه به نکات و جزییات 
مختلف اقدام به خرید مداوم و تبدیل ش��دن به مشتری وفادار یک برند نمی کنند. 
بنابراین شما باید درک درستی از نیازهای مشتریان داشته و واکنش مناسبی به آن 
نش��ان دهید، در غیر این صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی آنها به شدت 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
مدیریت تعامالت با مشتریان به شما فرصت بسیار خوبی برای تعامل با آنها و به 
روز رسانی وضعیت برندتان می دهد. شما با چنین کاری حتی یک مشتری را نیز در 
بازار از دست نخواهید داد. این امر به معنای افزایش قابل مالحظه دامنه مشتریان 

وفادار برندتان خواهد بود.
راهکارهایی برای مدیریت تعامالت با مشتریان

فرآیند تعامل با مشتریان همیشه برای برندها ساده نیست. درست به همین خاطر 
ما در تالش برای بررسی برخی از مهمترین راهکارها در این میان خواهیم بود. این 
امر به شما برای موفقیت هرچه بیشتر در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

کمک خواهد کرد. 
ارتباطات شفاف با مشتریان

مشتریان همیشه مایل به ارتباط و تعامل شفاف با مشتریان هستند. این امر به 
آنها برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. اگر شما به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و تعامل مناس��ب با وی هستید، باید اول 
از همه ش��فافیت را در دس��تور کار قرار دهید، در غیر این صورت شانس تان برای 

مدیریت تعامالت تان با آنها به طور چشمگیری کاهش پیدا می کند. 
امروزه راهکارهای بس��یار زیادی برای تعامل شفاف با مشتریان در دسترس قرار 
دارد. نکته مهم در این میان استفاده از فرآیند موردنظر در بستر فناوری های مدرن 
اس��ت. به عنوان مثال، اگر ش��ما از شبکه های اجتماعی برای تعامل با مشتریان در 

قالبی بسیار روشن و واضح سود ببرید، وضعیت تان در مقایسه با دیگر برندها به طور 
چشمگیری بهبود پیدا خواهد کرد. 

توجه به همدردی با مشتریان
بدون ش��ک مش��تریان در طول س��ال های اخیر ش��رایط مختلفی را پشت سر 
گذاش��ته اند. برخی از این شرایط برای آنها به شدت س��خت و دردناک بوده است. 
وظیفه ش��ما ب��ه عنوان یک برند وظیفه ش��ناس تالش برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مشتریان با ابراز همدردی است. این امر مدیریت تعامالت تان با آنها را بدل به امری 
ساده و راحت خواهد کرد. به این ترتیب شما الزم نیست سختی های بسیار زیادی 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان متحمل شوید. امروزه مشتریان در صورت 
دریافت یک ابراز همدردی ساده از سوی برندها نگاه شان به آن کسب و کار به طور 
کامل عوض می شود.  اگر شما به غیر از همدردی با مشتریان راهکارهایی برای حل 
مشکالت شان یا حتی کمکی اندک به بهبود وضعیت موجود نمایید، در کانون توجه 
مشتریان قرار خواهید گرفت. این امر شما را در مقایسه با دیگر برندها به طور قابل 
مالحظه ای محبوب خواهد کرد. به این ترتیب به ساده ترین شکل ممکن تعامل تان 

با مشتریان را مدیریت کرده و تاثیرگذاری حرفه ای بر روی آنها خواهید داشت. 
حفظ ارتباطات

برخی از برندها پس از مدت زمانی کوتاه دیگر به فکر ارتباط و تعامل با مشتریان 
نیستند. این امر اغلب اوقات از سوی برندهای تازه کار پس از اولین فروش صورت 
می گی��رد. چنین امری مش��تریان ش��ما را در کمترین زمان ممک��ن به طور قابل 
مالحظه ای کاهش می دهد. با این حس��اب تمرکز ش��ما بای��د تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به ش��یوه ای حرفه ای باش��د، در غیر این صورت هیچ شانسی برای 
جلب نظر مش��تریان تان نخواهید داش��ت. امروزه برخی از برندها برای تاثیرگذاری 

بر روی مش��تریان ارتباطات ش��ان را در قالب ایمیل، پیامک و از همه مهمتر شبکه 
های اجتماعی ادامه می دهند. توصیه ما نیز در این میان اس��تفاده از همین راهکار 
خواهد بود. شما با چنین کاری به بهترین شکل ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان تان را پیدا کرده و به خوبی آنها را در اطراف کسب و کارتان نگه خواهید 

داشت. 
بازخورد مشتریان مهم است

یکی از اهداف مهم در زمینه تعامل با مش��تریان گردآوری بازخوردش��ان است. 
این امر به شما برای بازبینی در استراتژی های برندتان کمک خواهد کرد. متاسفانه 
برخی از برندها بدون توجه به ایده ها و بازخوردهای مشتریان اقدام به به روز رسانی 
فعالیت شان می کنند. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف خواهد داد. این شیوه دست کم اهمیت باالی مشتریان از نگاه شما 
را نش��ان می دهد. با این حساب تعامالت با مشتریان نتیجه مشخصی بر روی روند 

فعالیت و تاثیرگذاری تان بر روی مشتریان خواهد داشت. 
توجه به رضایت مشتریان در هر شرایطی

رضایت مش��تریان برای برند شما باید در درجه اول اولویت قرار داشته باشد. اگر 
برندتان به این نکات توجه الزم را نشان دهد، کیفیت تعامالت تان با مشتریان به طور 
چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. شما به این ترتیب شانس بسیار زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید داش��ت. امروزه بسیاری از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دردسرهای زیادی را متحمل می شوند. نکته مهم 
در اینجا توجه به سطح تعامل تان با مشتریان قبل از هر نکته دیگری است. این امر به 
شما برای جلب نظر مشتریان کمک شایانی خواهد کرد. به این ترتیب هیچ مشکلی 

پیش روی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف قرار نمی گیرد.
بهینه سازی استفاده از فناوری های نوین

تعامالت با مشتریان همیشه در قالب های سنی روی نمی دهد. یکی از نکات مهم 
در این میان استفاده از شیوه های تازه و مدرن تر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف است. شاید این امر در نگاه نخست بسیار سخت باشد، اما در مدت زمانی اندک 

به شما امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مشتریان را خواهد داد. 
امروزه برندهایی همچنان در میان مشتریان محبوب بوده و سطح باالیی از تعامل 
را دریافت می کنند که سازگاری بسیار خوبی با شرایط تازه داشته باشند. یکی از این 
ش��رایط نیز توجه به سطح گسترده تاثیرگذاری و تعامل با مشتریان در شبکه های 
اجتماعی است. توصیه ما در این بخش عضویت شما در ۲ یا 3 پلتفرم محبوب در 
میان مشتریان اس��ت. این امر نه تنها امکان تازه ای برای تعامل با مشتریان فراهم 
خواهد کرد، بلکه هزینه های شما در این راستا را نیز به طور قابل مالحظه ای کاهش 
می دهد. با این حساب هیچ بهانه ای پیش روی شما برای تعامل نامناسب یا فقدان 
تعامل با مشتریان باقی نخواهد ماند.  بدون تردید مدیریت تعامالت با مشتریان امر 
ساده ای نیست. با این حال اگر در مسیرتان به توصیه های مورد بحث در این مقاله 

توجه نمایید، وضعیت تان به شدت ساده تر خواهد شد. 
com.learn.g2 :منبع
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مقاله

اخبار

اصفهان- قاسم اســد: مهندس محمد رضا آریان پور مدیر برق 
منطقه ۵ شرکت توزیع شهرستان اصفهان گفت: با توجه به مشکالت آبی 
و باال رفتن مصرف برق سال ۱۴۰۰ سخت ترین سال در تولید و توزیع 
برق بود. مدیر منطقه ۵ شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نشست 
تعاملی با فرماندهان ارشــد نیروی انتظامی که به میزبانی برق منطقه 
۵ شــرکت توزیع برق اصفهان برگزار شــد گفت: طیف وسیعی از انواع 
نیروگاهها در ســطح کشور وجود داشته که شامل نیروگاه های حرارتی 
؛سیکل ترکیبی؛ تجدید پذیر؛ اتمی و آبی است که ظرفیت اسمی تولید 
این نیروگاهها ۸۳هزار مگاوات می باشد و در بهترین شرایط حداکثر ۶۵ 
هزار مگاوات انرژی برق تولید می کنند که سهم نیروگاه های آبی؛ تولید 
۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات می باشد که البته با کم آبی های اخیر این میزان 

تولید بسیار متغیر بوده است.
آریانپور اذعان کرد : متاســفانه از اواسط مرداد به دلیل کاهش حجم 
آب پشت سدها تولید برق میسر نشد و تابستان امسال با کاهش ۱۵ هزار 

مگاواتی تولید برق سال بسیار سختی بود
این مقام مســئول با اشاره به اینکه در سال گذشته تفاهم نامه های 
بسیاری در خصوص احداث نیروگاههای مقیاس کوچک و بزرگ داشتیم، 
گفت: تفاهم نامه های بســیاری سال گذشته با بخش های مختلف در 
خصوص تاسیس نیروگاهها امضا شــد که این مساله باز هم نتوانست 

کمبود ظرفیت تولید را تامین کند.
وی افزود: با کاهش منابع آبی اکثر مشترکانی که از کولرهای آبی قبل 
از این اســتفاده می کردند به استفاده از کولرهای گازی روی آوردند که 

این امر مصرف برق باالیی را به همراه داشت .

استخراج رمز ارزها آفت مصرف برق
وی در ادامه صحبتهای خود با اشــاره به ورود ماینرها و اســتخراج 
رمز ارزها به چرخه مصرف گفت: یکی از معضالت اساســی که امسال 
به صورت جدی با آن روبرو بودیم ورود رمز ارزها بود که مشکالت عدیده 

ای را در تولید و توزیع به وجود آورد.
این مقام مسئول تاکید کرد: ورود رمز ارزها و مصرف غیرقانونی برق 
با توجه به پر مصرف بودن این دســتگاهها باعث شد تا بیشترین توان 
توزیع در این بخش هدر رود و دچار مشــکالت کمبود برق در اصفهان 

و حتی کشور شویم.
وی با اشــاره به همکاری نیروی انتظامی در احکام صادره از مراجع 
قضایی و امنیتی و همچنین همکاری دســتگاههای ذیربط برای جمع 
آوری رمزارزهای غیرمجاز در ســطح شهر گفت: در بخش رمز ارزها که 
یکی از مشکالت جدی شرکت توزیع بود با احکامی که از مراجع قضایی 

و امنیتی گرفتیم کشفیات بسیار بزرگی انجام شد.
آریانپور خاطر نشــان کرد: یک دستگاه ماینر ) استخراج رمزارز( در 
هرساعت ۵/۱ الی ۳ کیلو وات برق مصرف می کند به عبارتی هر شبانه 
روز بین ۳۶ تا ۷۲ کیلووات و ماهانه ۱۰۸۰ تا ۲۱۶۰ کیلووات برق مصرف 
می کند که این میزان تعریفی از مشترک پر مصرف می باشد که به طور 

شبانه روز برق شبکه ها را می بلعد .
وی در پاسخ به این سوال که مصرف برق باال آیا قابل تشخیص است، 

عنوان کرد: این مصرف برای شرکت توزیع برق قابل تشخیص است.
وی درباره ماینرهای خانگی گفت: عمده این رمزارزها از برق غیر مجاز 
اســتفاده می شود که از پشت کنتور خانگی برق گرفته می شود البته 

این مساله به راحتی از سوی شرکت توزیع قابل تشخیص نیست و باید 
تحقیقات محلی پس از مشخص شدن مصرف باالتر از حدنرمال انجام 
شود. وی به نقل از گفته های مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت 
امسال تنگناهای بسیاری در خصوص منابع مالی داشتیم که توانستیم با 

درایت آنها را تا حد باالیی از سر راه برداریم.
اصفهان پایلوت طرحهای نوآور در صنعت برق

مدیر امور برق منطقه ۵ شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره 
بر اینکه بســیاری از طرحهای در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
برای اولین بار در کشور کلید خورده، گفت: با توجه به استقبال شرکت 
توزیع برق از ایده های خالقانه و فناورانه به کار گیری طرحهای جدید 
برای اولین بار در کشور به صورت پایلوت در این شرکت اجرا شده است 
که به عنوان نمونه روش هایی برای پیشگیری از سرقت سیم های برق و 

ترانسفورماتور ها می توان اشاره کرد.
وی در خصوص دستگاههای ضد سرقت روی ترانسفورماتورها متذکر 
شد: این طرح برای اولین بار در کشور توسط اصفهان طراحی و اجرا شده 
است که در زمان سرقت ترانسفورماتورها پیامک برای مشترک ارسال می 

شود تا از این مساله پیشگیری شود.
این مقام مسئول در خصوص کابل های خودنگهدار در منطقه گفت: از 
دو سال گذشته حدود ۱۷۰ کیلومتر از شبکه های فشار ضعیف محدوده 
ی برق منطقه ۵ به کابل خود نگه دار تبدیل شده است که می تواند به 

طور چشمگیری از سرقت کابل ها پیشگیری کند.
در پایــان این مراســم از کادر زحمت کش نیــروی انتظامی تقدیر 

شایسته ای صورت گرفت.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  احمد محمدی زاده در آیین  تکرییم و 
معارفه فرماندار بوشهر افزود: موفقیت ها مدیون تالش جمعی است و در 
عقبه هر موفقیتی مردان و زنانی هستند که صادقانه و شجاعانه تالش 

کردند که در فرمانداری بوشهر نیز این مهم صدق می کند.
وی با قدردانی از فرماندار سابق بوشهر به عنوان فردی از خانواده شهدا 
بیان کرد: فرماندار جدید بوشــهر نیز از رزمندگان بسیجی، پیشکسوت 
دفاع مقدس، مســلط، توجیه و برخوردار از سواد و علم کافی برای این 

سمت است.
محمدی  زاده ادامه داد: صالح رحیمی از آشنایی کامل به شهرستان 
بوشــهر و بویژه جزیره مقاوم خارگ برخوردار اســت که انتظار می رود 

ساز  و کار پیشرفت و توسعه مرکز استان را فراهم کند.
استاندار بوشهر افزود: با مشکالتی که وجود دارد مسئوالن با پذیرفتن 
این شــرایط ســخت پای کار آمدند تا در کنار رهبری، دولت و مردم 

باشند.
محمدی زاده یادآورشد: استان بوشهر ظرفیت های بسیار باالیی دارد 
که بهره گیری مناسب از آن زمینه ساز موفقیت در جنگ اقتصادی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر نیز گفت: دشمن در 
شرایط کنونی سفره مردم و همچنین حیثیت آنها را نشانه کرده که با این 

شرایط وحدت، همراهی و همدلی بسیار حائز اهمیت است.
محمدتقی ایرانی افزود: برای نام و عزت ایران باید همگان در کنار هم 

توسعه و پیشرفت را در استان نهادینه کنند.
وی یادآور شد: فرماندار جدید  باید در کنار توجه به سرمایه گذاری و 
کارآفرینی، یتیمان، بی سرپستان، زنان سرپرست خانوار و در راه ماندگان 

را نیز مورد توجه جدی قرار دهد.
فرماندار جدید بوشــهر نیز گفــت: از همه فرمانداران، بخشــداران، 
نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای اداری و تامین ادوار برای تالش در 

مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان بوشهر قدردانی می شود.
صالح رحیمی افزود: اکنون نیز از همه انتظار دارم با فضایی که فرماندار 
سابق ایجاد کرده با سرعت و تالش بیشتری در مسیر خدمت به مردم 
تالش شــود و  تغییر پست های احتمالی نیز نباید سر سوزنی منجر به 

کوتاهی در خدمت به مردم شود.
وی ادامه داد: مالک کار فرمانداری جدید بوشــهر همچون گذشته 
وحدت و همدلی اســت که با تحقق این مهم بین فرمانداری و ســایر 

حوزه ها مسیر خدمت رسانی به مردم هموار شود.
رحیمی تاکید کرد: حرف اول و آخرم مردم اســت و در تکریم ارباب 

رجوع و مردم هیچ کوتاهی پذیرفته نمی شود.

ایـام- منصوری: مدیـرکل راهداری و حمل ونقل جـاده ای ایالم 
از اسـتمرار آسـفالت و ایمن سـازی راه های روستایی اسـتان خبر داد 
و گفـت: آسـفالت ۴۶ کیلومتـر از راههـای روسـتایی در نقاط مختلف 

در دسـتور کار قرار دارد.
نـوراهلل دلخـواه اظهـار داشـت: ایـن میـزان راه روسـتایی بـا اعتبار 
۳۹۵ میلیـارد ریال در سـطح روسـتاهای بان ویژه ایـالم، چهل زرعی 
ایـوان، حـاج بختیـار، بـان سـرو، بـان زیـارت و پـارده چـوار، قاضـی 
خـان – بـدره سـیروان، ظاهرونـد هلیـالن، چنـار جعفری بـدره، دال 
پـری دهلـران و شـهرک هزارانـی آبدانان تا پایان سـال جـاری انجام 

خواهد شـد.

وی از انجـام بیـش از ۵۶ کیلومتـر شـانه سـازی در جـاده هـای 
مواصالتـی این اسـتان، به منظـور حفظ حریم راه هـا و افزایش ایمنی 
تـردد وسـایل نقلیـه در جاده های اصلی و روسـتایی خبـر داد و افزود: 
نصـب و تعمیر سـه هزار و ۱۵۰ عدد تابلـو و عالئم ایمنی، نصب چهار 
کیلومتـر نیوجرسـی، نصب و تعمیـرات ۲ کیلومتـر گاردیل و عملیات 
خط کشـی بیـش از یک هزار و ۳۶۰ کیلومتـر از راه های ارتباطی این 

اسـتان در سـال جاری اجرا شـده است.
مدیـرکل کل راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای ایالم یادآور شـد: 
امسـال عـالوه بـر خط کشـی راه ها، نگهـداری ۱۷۴ چراغ چشـمک 
زن و ۹ بـرج نـوری، شـیب شـیروانی ۵۸ کیلومتر و شناسـایی تجاوز 

بـه حریـم ۹۱ عـدد از دیگـر اقدامـات اداره کل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای ایالم بوده اسـت.

دلخـواه اضافـه کرد: همچنیـن نگهـداری راه های اسـتان، عملیات 
لکه گیری آسـفالت، خط کشـی راه ها، نصب تابلو، بهسـازی و اجرای 
ماسـه آسـفالت مقاطـع از بین رفته رویه راه ها بـه طول ۱۰۰ کیلومتر 

نیز در دسـتور کار این  اداره کل اسـت.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای ایـالم با اشـاره به اهم 
فعالیـت هـای این اداره کل در سـال گذشـته گفـت: ۲۷۳ کیلومتر از 
راههای اسـتان در این  مدت روکش آسـفالت و الیه حفاظتی شـد که 

از ایـن میـزان ۵۲ کیلومتـر مربوط به راههای روسـتایی ایالم اسـت.

اراک- فرنــاز امیدی: همزمان باروزچهارشــنبه نوزدهم آبان ماه 
شرکت گازاستان مرکزی طی برنامه ریزی وسناریوی ازپیش تعیین شده 
،مانورمشترک خودمراقبتی وخودحفاظتی نشت گازکلر رادرمحل تصفیه 

خانه فاضالب اراک همراه بادستگاههای مرتبط با موفقیت برگزارنمود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گازاستان مرکزی واحدهای امداد 
مکانیزه،پدافند غیرعامل،تعمیرات،روابط عمومی باکلیه امکانات موجود 
ودر دســترس دراین مانور شرکت نموده وکلیه تدابیر امنیتی و ایمنی 
را بکاربرده و درمحل حاضرشده و طبق برنامه ازپیش تعیین شده کلیه 

مواردمرتبط را اجرا نمودند.
این مانورپیرامون رویکردهای خودمراقبتی،تهدیدات احتمالی،شناسایی 

نقاط حساس واقدامات مناسب و راهکارهای پیشگیری از این تهدیدات 
وهمچنین هوشیاری پرسنل درمواجهه با این شرایط انجام شده وکلیه 
دســتگاههای مرتبط با این مانور،دقیق و سنجیده عمل کرده و وظایف 
محوله را بدون هیچ گونه مشــکلی به اجــرا درآوردند و تدابیربکاربرده 
شده جهت کنترل نشــت گازکلر به اجراگذاشته و نیز افراد اغتشاشگر 

دستگیرشدند.
شــایان ذکراســت که دســتگاههای مرتبط ازجمله آب وفاضالب، 
نیروی انتظامی،جمعیت هالل احمر،آتش نشانی، اورژانس وسایرشرکت 
کنندگان دراین مانوردرحداقل زمــان مطروحه بدون هیچ اختاللی با 

موفقیت این مانور را اجرا نمودند.

نیروهای انتظامی پیش قراوالن در کشف رمز ارزها

مدیر برق منطقه ۵ اصفهان:  تابستان سال ۱۴۰۰ سخترین سال در حوزه برق و انرژی 
 ۱۵ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم

استاندار بوشهر گفت:

 فرهنگ و تمدن غنی مردم این استان باعث وحدت بیشتر در بوشهر شده است

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایام:

آسفالت ۴۶ کیلومتر راه روستایی ایام در دست اقدام است 

باحضور شرکت گاز استان مرکزی: 

مانورمشترک خودمراقبتی وخودحفاظتی نشت گازکلر
درمحل تصفیه خانه فاضاب اراک برگزارشد

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنوان کرد:
جزییات تزریق دز سوم واکسن کرونا در استان

ســاری – دهقان :  سرپرست معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی 
مازندران درباره جزئیات تزریق ُدز سوم واکسن کرونا توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان 
مازندران،  دکتر قاســم اویس گفت: تزریق ُدز سوم واکسن کرونا به افراد باالی 
۶۰سالی که نوبت اول و دوم واکسن را از نوع سینوفارم، برکت و پاستور دریافت 
کرده اند، به فاصله ۴ماه از تزریق نوبت دوم، در مراکز واکسیناســیون و مراکز 

خدمات جامع سالمت شهری و روستایی مازندران انجام می شود.
دکتر اویس افزود: تزریق ُدز ســوم نیاز به نام نویسی نداشته و افراد بر اساس 
کارت واکســن خود می توانند نســبت به تزریق اقدام کنند. او درباره تزریق ُدز سوم برای افرادی که واکسن های آسترازنکا و اسپوتنیک 
دریافت کرده اند گفت: هنوز دستورالعمل کشوری برای این افراد ابالغ نشده و در حال حاضر تزریق دز سوم فقط مربوط به افراد ۶۰سال 
به باالیی است که ۳نوع واکسن سینوفارم، برکت و پاستور را تزریق کرده اند. سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
افزود: ۴۰۷هزار نفر افراد باالی ۶۰ســال واجد شرایط دریافت دز سوم در استان وجود دارد که از آنها درخواست می کنیم حتما به مراکز 

واکسیناسیون مراجعه و واکسن خود را دریافت کنند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی گلستان :
افزایش ۹ درصدی تصادفات در گلستان/ نزاع و درگیری کاهش یافت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  معاون اجتماعی فرمانده انتظامی گلستان گفت: در هفت ماهه امسال، تصادفات در گلستان، ۹ درصد 
افزایش یافته و شاهد افزایش هفت درصدی جانباختگان هستیم.سرهنگ علیرضا نصیری در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار 
کرد: اخباری که در فضای مجازی منتشر می شود در حوزه های مختلف از جمله انتظامی تاثیرگذار است.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
گلستان افزود: رسانه ها در حوزه امنیت اجتماعی می توانند با تولید محتوا در حوزه جرایم، نقش مثبت و منفی داشته باشند.وی با تاکید 
بر ارتقای سواد رسانه ای، گفت: بسیاری از کاربران مجازی از توانایی تحلیل اخبار مطلع نیستند لذا بسیاری از دشمنان با استفاده از این امر 
سوء استفاده می کنند.نصیری با بیان اینکه انتظامی حافظ امنیت است، تأکید کرد: در زمینه آسیب ها و ناهنجاری ها دستگاه های دیگر 
نقش داشته و باید وظیفه خود را ایفا کنند.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان ادامه داد: در هفت ماهه امسال نزاع و درگیری در 
گلستان ۲۶ درصد کاهش یافته اما پرونده های تبرکشی سبب شد که گلستان در سطح کشور ناامن جلوه داده شود.وی گفت: طی این 
مدت ۹ هزار و ۳۰۰ نفر به مرکز مشاوره آرامش انتظامی مراجعه و خدمات مشاوره دریافت کردند و تصمیم داریم گستره خدمات را افزایش 
دهیم.نصیری در خصوص جرائم هم گفت: در هفت ماهه امسال جمع کل سرقت ها در مجموع هشت درصد افزایش یافته و شاهد کاهش 
۱۶ درصدی سرقت اتومبیل، کاهش سه درصدی سرقت اماکن و کاهش ۲۳ درصدی سرقت احشام هستیم.معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی گلستان اضافه کرد: در هفت ماهه هشت هزار و ۶۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده و در این راستا هزار و ۲۰۰ خرده فروش 
و ۱۷۷ نفر از عوامل اصلی دستگیر شدند.وی گفت: در هفت ماهه امسال، تصادفات در گلستان، ۹ درصد افزایش یافته و شاهد افزایش هفت 

درصدی جانباختگان و افزایش چهار درصد افزایش مصدومان هستیم.

کسب عنوان دستگاه برتر عمرانی استان توسط شرکت گاز خراسان رضوی
مشهد- صابر ابراهیم بای: شرکت گاز خراسان رضوی در سال ۱۳۹۹ موفق 
به کسب عنوان دستگاه برتر حوزه عمرانی استان در جشنواره شهید رجایی شد.

 استاندار خراســان رضوی در این لوح خطاب به حسن افتخاری مدیرعامل 
شرکت گاز خراسان رضوی نوشت: تالش ارزشمند و قابل تحسین جنابعالی و 
همکاران محترمتان در آن دستگاه موجب شده است در سال تولید پشتیبانی 
ها و مانع زدایی ها در میان دستگاه های اجرایی استان از طرف ستاد جشنواره 
شــهید رجایی به عنوان دستگاه برتر در سال ۱۳۹۹ در حوزه عمرانی شناخته 
و معرفی شوید. این موفقیت را به جنابعالی و تمام کارکنان شریف آن دستگاه 
تبریک می گویم و از همت، تالش خالصانه و اقدامات اثربخش آن مجموعه که موجب توسعه و اعتالی استان و تحقق اهداف نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران شده اید، تشکر و قدردانی می نمایم. امید است با استعانت از درگاه الهی و عنایات خاصه حضرت ثامن الحجج)ع( 
شاهد توفیق روزافزون و ارائه هر چه بهتر خدمات به مردم شریف استان باشیم. یادآور می شود؛ شرکت گاز خراسان رضوی در سایه تالش 
و کوشش جهادی کارکنان و پیمانکاران در سال ۱۳۹۹ موفق به گازرسانی به ۲۳۶ روستا و ۸۲۶ واحد تولیدی صنعتی استان شده است.

سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین خبر داد؛
اجرای پایلوت طرح تقویت نور گذرگاه های عابرپیاده در شهر قزوین

قزوین- خبرنگار فرصت امروز:  سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری قزوین از اجرای پایلوت طرح تقویت نور گذرگاه های عابر پیاده در این 

شهر به منظور کاهش تصادفات درون شهری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ شیما 
زرآبادی پور اظهار کرد: طی ســه سال اخیر تعدادی از عابران پیاده در تصادفات 
این شهر به علت دیده نشدن از سوی راننده وسیله نقلیه جان خود را از دست 
دادند که اهمیت این موضوع، معاونت ترافیک را بر آن داشت تا طرح تقویت نور 

گذرگاه های عابرپیاده در شهر را به صورت پایلوت به اجرا درآورد.
او افزود: در این طرح، تقویت نور در گذرگاه عابر پیاده خیابان شهید بابایی حد فاصل مجتمع ناورن و سازمان ترافیک به صورت پایلوت 
اجرا شد به نحوی که نور گذرگاه از نور محیط بیشتر باشد و عابر پیاده هنگام عبور از آن دست کم از فاصله ۲۰۰ تا ۲۵۰ متری قابل مشاهده 
باشد. این مسئول ادامه داد: در طرح یاد شده صرفه جویی در مصرف برق نیز لحاظ شده؛ به طوری که با وجود روشنایی ۱۵ برابری در معبر 

پایلوت نسبت به روشنایی معمول محیطی، مصرف برق آن کمتر از موارد عادی است.
زرآبادی پور اضافه کرد: پس از اجرای این طرح آزمایشی، چنانچه نتایج بررسی اطالعات به نفع تقویت نور باشد و طرح با موفقیت همراه 

شود، نقاط دیگری هم مشمول طرح خواهند شد.

اهواز- شــبنم قجاوند: واحد حفاظت کاتدی ستاد بهره برداری 
شهرســتان ها در راســتای اجرایی نمودن مدیریت خوردگی در سطح 
نواحی گازرســانی استان، اقدام  به اندازه گیری پتانسیل خاموش لحظه 

ای از نقاط تست پوینت خطوط و شبکه های گازرسانی نموده است.
محمد ملکی تبار کارشــناس حفاظت از زنگ ســتاد بهره برداری 
شهرســتان ها گفت: به لحاظ فنی اندازه گیری پتانســیل خاموش از 
اهمیت ویژه ای در حوزه حفاظت از زنگ برخوردار می باشد. به طوری 
که پس از برداشــت اطالعات نقاط از خطوط و شبکه های گازرسانی و 
تغذیه اطالعات در نرم افزار و تحلیل آنها می توان جمع بندی جامعی از 
شبکه و خطوط گازرسانی به لحاظ افت پتانسیل، منابع ثالث تاثیر گذار 
و یا خاموش کردن ایستگاه های غیر موثر در شبکه و خطوط گازرسانی 
بدســت آورد و این نتایج کمک بسیار موثری در طراحی ایستگاه های 

حفاظت از زنگ، شبکه و خطوط گازرسانی در آینده دارد.
 وی درخصوص مرجع مورد استفاده در این روش افزود: فرآیند مذکور 
بر اساس استاندارد شــرکت ملی گاز ایران )IGS-R-TP-۰۲۸( می 

باشد که بصورت سالیانه یک بار انجام می شود. در این خصوص برنامه 
ریزی و جدول زمانبندی انجام این عملیات در ســال ۱۴۰۰ تدوین و 
ابالغ شده و امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری واحدهای 
حفاظت کاتدیک در نواحی گازرسانی تا پایان سال تمامی نقاط از پیش 
تایین شــده مورد نظر اندازه گیری و با انجام تحلیل های نرم افزاری و 
مقایسه نتایج با سال های گذشته و با تهیه کتابچه جامع IOP خطوط 
و شبکه های گازرسانی گام موثری در جهت کاهش خطرات و ریسک 
های خوردگی و پایداری خطوط و شبکه های گازرسانی و کاهش هزینه 

های مربوط به  خوردگی را به همراه داشته باشد.
ملکی تبار در پایان ضمن تشکر از همکاران گاز رسانی نواحی، اظهار 
داشــت: بر خود الزم  میدانم از حمایت های مدیر و رئیس بهره برداری 
شهرستان ها کمال تشکر و سپاس را داشته باشم چرا که همیشه حامی 

و پشتیبان نیروهای بهره برداری بوده اند.

کارشناس حفاظت از زنگ بهره برداری شهرستان ها خبرداد:

آغاز اندازه گیری پتانسیل خاموش لحظه ای 
در سطح خطوط و شبکه های نواحی گازرسانی استان خوزستان
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تأثیر معماری ساختمان ها بر سیمای بصری یک شهر
سمیه ولی زاده) کارشناس خدمات شهری شهرداری رشت( 

امروزه به دلیل اینکه صنعت ساختمان یکی از زمینه های ایجاد شغل در جامعه بوده و رونق این حوزه باعث می شود که صنایع زیادی 
هم به طبع از آن رشد کرده و این چرخه باعث بهبود شاخص های اقتصادی کشور گردد، این صنعت همواره از حمایت های دولتی برخوردار 
بوده است. از طرفی سود مناسب این صنعت و نیاز نداشتن به سرمایه کالن در مقایسه با سایر صنایع، افراد بیشتری جذب سرمایه گذاری 
در این حوزه می شــوند که این امر مزایای اقتصادی زیادی به همراه خواهد داشــت. ولی این امر نباید باعث شود که نهادهای نظارتی از 
اهمیت معماری ساخت و سازهای جدید غافل شوند که در واقع سیمای شهر را آنها خواهند ساخت. البته در این زمینه ماده ۲ در  قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای ایرانی اسالمی در معماری ، ترویج اصول معماری و شهرسازی 
و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری، حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و 
فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتالی مهندسی در کشور به صورت آشکار، اشاره کرده است. بنابراین 
اهمیت معماری بر کسی پوشیده نیست و قانون گذار به آن توجه ویژه داشته و یک معمار باید بتواند با طراحی مناسب راحتی و آسایش 
برای ساکنین ساختمان فراهم نموده و از طرفی هویت شهر نیز در طراحی ها لحاظ گردد.  . بر اساس پژوهشهای تاریخی، انسان در آغاز 
عصر نوســنگی برای در امان بودن از گرما و ســرما و برف و باران و گزند جانوران، پناهگاه  و آلونک می ســاخته است. در این زمان هنوز 
تخصص در حرفه ها شکل نگرفته بود. اما در هزاره ششم قبل از میالد که تک خانه هایی در پاره ای از بخش های ایران پدید آمد و آجر 
نیز در هزاره سوم قبل از میالد ساخته شد، افراد متمول آن زمان، به ساختن خانه و کاشانه روی آوردند که شاید بتوان آن ها را در تاریخ، 
نخستین بّنایان و معماران برشمرد. معماران همواره در تاریخ جایگاهی خاص داشته اند. واژه عربی معمار که صیغه مبالغه فرهنگی دارد 
به معنای بسیار عمارت کننده است. دکتر طاهره نصر رئیس گروه تخصصی در یادداشتی به مناسبت روز معمار نوشتند: "معماری را باید 
فرصتی دانست برای شناخت انسان از محیط پیرامون معماری، خود، معماری را باید آفرینش مکانی دانست که بر پایه باور و اندیشه است 
برای رفع نیاز . معماری هنر سازماندهی فضاست و این هنر از راه ساختمان بیان میشود. برخی نیز معماری را هنر ساختن و هدف کلی 
آن را محصور کردن فضا برای اســتفاده بشر تعریف میکنند. در کالمی کلی، معماری یعنی تبدیل ذهنیت به کالبد عینی در قالب فرم، 
محتوا و عملکرد." در گذشته ساختمانهای شهر،  ، نه تنها از جنبه انفرادی و معطوف به خود، زیبا و مطابق با اصول زیباشناختی بصری 
طراحی میشدند، بلکه در کمال احترام به اطراف در زمینه طرح خود جای میگرفتند. با ظهور مفاهیم و عناصر مدرنیته، شهرسازی ایران، 
مانند بسیاری مسایل دیگر، با سرعتهای متفاوت در دوران متفاوت، دستخوش تغییراتی شد. اجرای قوانین و ضوابط ساختمانی، میبایست 
با اعتقاد به این موضوع که نمای ساختمان می بایست به دنبال خلق یک کلیت هماهنگ به وسیله تناسب خوب پنجرهها، بازشوهای در، 
سایبان و محدوده سقفها، سازه عمودی و افقی، مصالح، رنگ، عناصر تزیینی و... باشد، بررسی شوند، تا با اجرایی کردن این قوانین سعی در 
افزایش جنبه های زیبایی شناختی محیط شهری گردد. اما قوانین و ضوابط امروز، بدون توجه به موارد مذکور، نه تنها شرایط روز را تحت 
کنترل نیاوردند، بلکه با اجرایی شدن، اثراتی منفی به دنبال داشتند. در بررسی مسائل زیبایی شناسی در فضاهای شهری میتوان به کتابهای 
آفرینش نظریه معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط )جان لنگ( و زیباییشناسی در معماری )گروتر( اشاره نمود که در هر یک به 

میزان تجربه بصری شهروندان در فضای شهری و عوامل تاثیر گذار بررسی شده است.
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میلیونر شدن به سبک وارن بافت 

به قلم: شریل کانر
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

تصور این امر که فردی بتواند حتی پس از ۹0 سالگی نیز به عنوان موفق ترین سرمایه گذار قرن شناخته شود 
و برای بیش از ۱0 سال همواره یکی از ۱0 مرد ثروتمند جهان باشد، فراتر از حد تصور خواهد بود. درواقع وارن 
بافت می تواند یک الگوی فوق العاده برای کسب موفقیت باشد. در این راستا او طی مصاحبه جدید خود، چهار 

اصل مهم برای میلیونر شدن را مطرح کرده که در ادامه هر یک از آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-اولویت شما باید پس انداز باشد 

بدون شک بهانه برای خرج کردن بسیار است و در این زمینه هر روز شاهد ارائه محصوالت جدید هستیم. 
با این حال فردی که تمایل دارد تا در زندگی خود تغییری را ایجاد کند باید به دنبال پس انداز باشد تا بودجه 
الزم جهت خودس��ازی و سرمایه گذاری شکل گیرد. در این زمینه توصیه می شود که بیش از نیمی از درآمد 
خود را پس انداز نمایید. این موضوع اگرچه باعث خواهد شد تا چند سال سخت را سپری کنید، با این حال 
این موضوع برای ش��ما آینده ای درخش��ان را به همراه دارد. در این مس��یر ممکن است بارها وسوسه شده و 
خارج از برنامه اقدام کنید. با این حال این موضوع نباید باعث ناامیدی شما شود. درواقع نبود امید به معنای 
نبود هیچ چیز در زندگی اس��ت. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که در صورت عدم 
امکان پس انداز، نیاز است تا شما به دنبال فعالیت همزمان در چند شغل و تنوع دادن به منابع درآمدی خود 
باشید. درواقع یکی از اشتباهات رایج افراد این است که تصور می کنند تنها باید یک فعالیت نظیر کارمندی 

را ادامه دهند. 
2-برندها را فراموش کنید

تنها یک دلیل برای ایجاد برندها وجود دارد و آن هم گرفتن پول بیشتر از مردم است. در این زمینه اگر وارد 
بازی آنها شوید، بدون شک با انواع بدهی ها مواجه خواهید شد. این امر در حالی است که شما باید نیازهای 
خود را شناس��ایی کرده و تنها براس��اس آن، اقدام به خرید کنید. درواقع اهمیتی ندارد که امروز چه چیزی 
مد ش��ده است. شما باید تنها به رفع نیازهای اصلی خود توجه داشته باشید و بودجه خود را صرف اقداماتی 
نمایید که بهترین آینده را برای شما به همراه دارد. در این زمینه فراموش نکنید که منظور بیش از حد سخت 
گرفتن به خود نبوده و این امر روحیه شما را تضعیف خواهد کرد. درواقع این امر که برای مثال به جای خرید 
یک ویال، اقدام به اجاره کردن آن نمایید بدون شک اقدامی اقتصادی تر بوده و شما پس از کسب ثروت باال، 
می توانید تمامی این اقدامات را انجام دهید. درواقع هر فردی باید حداکثر ۱0 درصد از درآمد خود را صرف 
سرگرمی کند. به صورت کلی شما در این بخش نیاز است تا به امکانات و نیز خود توجه داشته باشید و نام 

برند را فراموش کنید. 
3-نسبت به وام گرفتن حساس باشید 

اگرچه در ظاهر این موضوع بسیار جذاب است که بودجه موردنیاز خود را از طریق وام گرفتن تامین نمایید 
و به صورت اقس��اطی آن مبلغ را پس بدهید. با این حال اکثریت افراد این اقدام را در مس��یر نادرس��ت انجام 
می دهند. درواقع بیشتر افراد چنین اقدامی را برای خرید مدل ماشین جدیدتر و یا مشابه آن انجام می دهند. 
با این حال به محض خرید وسیله نقلیه مورد نظر، از قیمت آن کاسته خواهد شد. درواقع قرض گرفتن تنها 
زمانی معنا پیدا می کند که در راستای هدفی باشد که برای شما سرمایه به مراتب باالتر را به همراه دارد. نظیر 
آن را می توان در سرمایه گذاری مشاهده کرد. برای مثال این امر که اطمینان داشته باشید سهام یک شرکت 
طی سال آینده رشدی چند برابری را دارد تحت این شرایط قرض کردن برای این اقدام ابدا نامناسب نخواهد 
بود. همچنین الزم است تا در هر مرحله تنها یک بدهی داشته باشید. درواقع این نکته را فراموش نکنید که 
همه چیز ممکن است طبق پیش بینی ها جلو نرود. این موضوع باعث خواهد شد تا در صورت عدم کسب نتایج 

موردنیاز، امکان فعالیت مجدد وجود داشته باشد و وارد یک بحران جدی نشوید. 
4-نسبت به سرمایه گذاری های خود آگاه باشید 

شما همواره باید نسبت به هزینه فرصت خود دقت باالیی را داشته باشید. درواقع بودجه ای که امروز صرف 
سرمایه گذاری بر روی یک مورد می کنید، می تواند در بازارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. به همین خاطر 
شما باید این اطمینان را داشته باشید که با حسرت مواجه نخواهید شد. در این زمینه هیچ گاه وارد حوزه ای 
نشوید که از آن مطمئن نیستید و در اصطالح به درک درستی از آن دست پیدا نکرده اید. درواقع روندهای بازار 
و ترندها ممکن است باعث شود تا شما به سمت یک بازار متمایل شوید بدون آنکه تحلیل درستی از آن داشته 
باشید. این موضوع یک ریسک بزرگ بوده و تجربه ثابت کرده است که سهام هایی که به یک باره محبوبیت 
عمومی پیدا می کند، گزینه های خوبی نیستند. در این زمینه ممکن است حتی نزدیک ترین افراد زندگی شما 
متوجه سرمایه گذاری ها نشوند و از شما بخواهند که تجدیدنظر داشته باشید. با این حال فراموش نکنید که 
تمامی تصمیمات بزرگ، با مخالفت های جدی مواجه بوده و این موضوع درباره اکثر سرمایه گذاری های آقای 
وارن بافت، صادق بوده است. در این زمینه فراموش نکنید که سرمایه گذاری تنها خرید یک محصول و یا سهام 

یک شرکت نبوده و حتی کتابی که مطالعه می کنید را هم شامل می شود. 
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به قلم: کریستین کورتنر
کارشناس بازاریابی و برندسازی

ترجمه: علی آل علی

امروزه برندهای بسیار زیادی در سراسر دنیا وجود دارند، اما 
تعداد بسیار کمی از آنها ارتباط بسیار خوبی با مشتریان شان 
داش��ته و می توانند نظر آنها را به محصوالت و خدمات ش��ان 
جل��ب کنند. برخی از برندها به طور طبیع��ی دارای توانایی 
تحت تاثیر قرار دادن مش��تریان هس��تند. ای��ن امر جلوه ای 
جذاب و دوس��ت داش��تنی از برندهای مورد نظ��ر در ذهن 
مشتریان می س��ازد. ارتباط عاطفی با مشتریان همیشه یک 
بحث مهم در بازاریابی و برندسازی محسوب می شود. در این 
میان برندها مسابقه بسیار نزدیکی با هم برای تعامل احساسی 

با مشتریان شان دارند. 
آنچه در رقابت شدید برندها برای تعامل با مشتریان به آنها 
کم��ک می کند، طراحی صدای برند به طور حرفه ای اس��ت. 
وقت��ی از صدای برند صحبت می کنی��م، منظور اصلی جلوه 
انسانی برند در تعامل با مش��تریان است. همانطور که اغلب 
م��ردم از حضور در کنار اف��راد خوش برخورد و دارای توانایی 
داستان سرایی باال لذت می برند، برند شما نیز اگر توانایی های 
فوق را داش��ته باش��د خیلی زود مورد توجه مش��تریان قرار 
خواه��د گرفت. این امر به معنای ام��کان تاثیرگذاری باال بر 
روی مش��تریان بدون نیاز به سرمایه گذاری گسترده بر روی 

حوزه تبلیغات است. 
گاه��ی اوقات برندها نس��بت به اضافه کردن ش��وخ طبعی 
و س��رگرمی به صدای برندش��ان احس��اس تردید می کنند. 
ای��ن امر به دلیل تمایل کس��ب و کارها برای حفظ وجهه به 
ظاهر حرفه ای شان در مقابل مشتریان است. نکته مهم اینکه 
مشتریان در دوره کنونی به جای تمرکز بر روی کلیشه های 
حرفه ای گری برندها بیشتر به دنبال تعامل واقعی و خودمانی 
با آنها هس��تند. بنابراین اگر ش��ما به دنب��ال طراحی صدای 
برندتان یا به روز رس��انی اش هستید، باید این نکته را مدنظر 

قرار دهید. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی راهکارهای اضافه کردن 
طنز و س��رگرمی به صدای برند اس��ت. بدون تردید این امر 
برای بسیاری از کارآفرینان مانند حل کردن پازل های پرتعداد 
خواهد بود. درست به همین خاطر ما در ابتدا به سراغ برخی 
از مزایای این کار رفته ایم. سپس با مرور تکنیک های حرفه ای 

در این زمینه کار را پیش خواهیم برد. 
چرا شوخ طبعی و طنز برای برندها کاربردی است؟

دنیای کسب و کار بیش از آنچه مردم فکر می کنند جدی 
و بی روح اس��ت. با این حال بسیاری از مشتریان و همچنین 
کارش��ناس های کس��ب و کار به ضرورت اس��تفاده از حس 
ش��وخ طبعی در میان برنده��ا تاکید دارند. ای��ن امر در نگاه 
نخست بسسار عجیب به نظر می رسد. به هر حال اگر دنیای 
کسب و کار تا این اندازه جدی است، پس توصیه برای اضافه 

کردن شوخی به آن چه معنایی دارد؟
ص��دای برند ب��ه معنای اصلی کلمه ش��خصیت انس��انی 
یک برند را نمایش می دهد. ش��ما ب��رای اینکه خیلی خوب 
در ی��اد و خاطره مش��تریان تان باقی بمانید، باید صدای برند 
جذابی داشته باشید. این امر مشتریان را همیشه به یاد شما 
می ان��دازد. نکته مهم در این میان ض��رورت ایجاد تجربه ای 
خوشایند از برندتان و صدای آن برای مشتریان است. این امر 
به آنها برای یادآوری هرچه بهتر برندتان کمک خواهد کرد. 
به این ترتیب شما مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان نخواهید داشت. این نکته مهم به شما برای 

جلب نظر مشتریان به بهترین شکل ممکن کمک می کند.
ام��روزه مردم بیش از هر زم��ان دیگری به المان های طنز 
واکن��ش مثبت نش��ان می دهند. درس��ت ب��ه همین خاطر 
برندهایی که اندکی ش��وخی و سرگرمی را چاشنی کارشان 
می کنند، همیش��ه محبوب مشتریان خواهند بود. این امر به 
برندها انگیزه کافی برای فعالیت در زمینه جلب نظر مشتریان 
را می دهد.  براس��اس مطالعه صورت گرفته در دانشگاه ملی 
مال��زی، ص��دای برند ج��ذاب و همراه با حس ش��وخ طبعی 
ماندگاری بس��یار بیش��تری در ذهن و یاد مش��تریان دارد. 
درست به همین خاطر تمام برندها در مقطعی از فعالیت شان 
به دنبال رابطه طنز با مش��تریان هس��تند. ای��ن امر فضای 
سنگین دنیای کسب و کار را اندکی بهتر کرده و به مشتریان 
انگیزه کافی برای تعامل بیش��تر با برندها را می دهد. شما به 
این ترتیب می توانید بدون دردسر اضافی نظر مشتریان را به 
برندتان جلب کنید.  نکته مهم در رابطه با صدای برند امکان 
ایجاد دامنه ای وس��یع از مشتریان وفادار با استفاده درست از 
آن اس��ت. این امر شاید در نگاه نخست بسیار سخت به نظر 
برس��د، اما به محض اینکه وارد دنی��ای طراحی صدای برند 

شوید به سادگی آن را درک خواهید کرد. 
بدون تردید مش��تریان انتظارات بس��یار زی��ادی از برندها 
دارد. این امر فقط در ش��وخی و سرگرمی خالصه نمی شود. 
بنابراین ش��ما باید همیشه توجه کافی به وضعیت برندها در 
ادامه مسیر را داشته باشید، در غیر این صورت هیچ شانسی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نخواهید کرد. 
براس��اس مطالعه هم��کاران ما در س��ال ۲0۱۷ انتظارات 
مش��تریان از برندها به ترتیب شامل صداقت، رفتار دوستانه، 
کمک به مشتریان و همچنین حس شوخ طبعی است. این امر 
اهمیت فعالیت برندها در این راستا را نشان می دهد. اگر برند 
شما در این رابطه فعالیت مناسبی از خودش نشان ندهد، به 
سرعت با دیگر برندها جایگزین خواهد شد. این امر می تواند 
در مدت زمانی اندک توانایی برندها برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را به طور کامل از بین ببرد. 
بدون تردید کس��ب و کارهای مختل��ف برای ایجاد صدای 
برند مطابق با انتظارات دقیق مش��تریان مسیر بسیار سختی 
را پی��ش رو دارد. نکت��ه مه��م در این می��ان توجه به حس 
شوخ طبعی و سرگرمی در کنار کمک به مشتریان است. اگر 
شما این امر را مدنظر قرار دهید، توانایی تاثیرگذاری حرفه ای 
بر روی مش��تریان را پیدا خواهید ک��رد، در غیر این صورت 

مش��تریان در صورت توجه به محتوای بازاریابی تان و صدای 
برند شما نیز انگیزه چندانی برای تعامل بیشتر پیدا نخواهند 
ک��رد. این امر در بلندمدت وجهه برندتان را به ش��دت تحت 

تاثیر قرار می دهد. 
توصیه هایی برای استفاده از شوخ طبعی در صدای برند

صدای برند در یک بخش خاص کس��ب و کار شما کاربرد 
ندارد. ش��ما باید توجه داشته باشید که صدای برند در تمام 
فعالیت ها و اقدامات برندتان به طور کامل مشخص است. اگر 
شما به این نکته مهم توجه الزم را نشان ندهید، شانسی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نخواهید کرد. ما 
در این بخش به بررس��ی برخ��ی از مهمترین نکات در رابطه 
ب��ا اضافه کردن حس ش��وخ طبعی به فعالی��ت برند خواهیم 
پرداخت. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مشتریان کمک کرده و بسیاری از مشکالت تان در این رابطه 
را از بین می برد. در ادامه به بررسی هرچه دقیق تر این نکات 

خواهیم پرداخت. 

استفاده از لحن دوستانه در وبالگ و شبکه های اجتماعی
جدی بودن یک برند همیشه نکته مهمی نیست. مشتریان 
باید در برخورد اول با شما احساس دوستانه ای داشته باشند، 
در غیر این صورت توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی آنها به 
طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. امروزه بسیاری 
از مش��تریان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان 
مسیر بسیار طوالنی را طی می کنند. اگر در این میان به جای 
س��رمایه گذاری های اضافی بر روی حوزه بازاریابی و تبلیغات 
اندکی به فکر اس��تفاده از لحن دوستانه در وبالگ رسمی یا 
شبکه های اجتماعی باشید، مسیر تعامل تان با مشتریان بسیار 

ساده تر خواهد شد. 
امروزه بسیاری از برندها در تعامل با مشتریان به طور مداوم 
استرس دارند. ش��اید این امر در نگاه نخست بسیار ساده به 
نظر برس��د، اما توانایی برندها برای فعالیت مناسب در بازار را 
به طور گسترده ای تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این حساب 
شما باید همیشه در تالش برای کاهش جو سنگین در فضای 
کس��ب و کار باش��ید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای 

جلب نظر مشتریان پیدا نخواهید کرد. 
ب��دون تردی��د زندگی روزمره ب��رای همه مردم ب��ه اندازه 
کافی اس��ترس آور هس��ت. بنابراین ش��ما باید با فعالیت تان 
در ش��بکه های اجتماعی و وبالگ رسمی تان در تالش برای 
کاهش این اس��ترس فزاینده باشید، در غیر این صورت هیچ 
شانس��ی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف تان پیدا 

نخواهید کرد. 
وقتی یک برند با شوخی و سرگرمی با مشتریانش رو به رو 
می شود، می تواند احساس اطمینان در آنها ایجاد کند. این امر 
شاید بسیار ساده باشد، اما به شما فرصت کافی برای معرفی 
کس��ب و کارتان به مش��تریان را می دهد. بنابراین در مسیر 
توس��عه کس��ب و کار و جلب نظر دامنه وسیعی از مشتریان 

هیچ مشکلی پیش روی تان قرار نخواهد گرفت. 
توصیه ما در این بخش استفاده از لحن دوستانه و خودمانی 
در فرآیند نگارش محتوای بازاریابی است. در این میان تفاوتی 
بین فرمت متن، ویدئو و حتی صوت وجود ندارد. شما در هر 
صورت باید اطمینان مخاطب هدف تان را به بهترین ش��کل 
ممک��ن جلب کنید، در غیر این صورت خیلی زود برندتان از 
فهرست کسب و کارهای مورد عالقه آنها خارج خواهد شد. 

ارزیابی جوک ها پیش از انتشار رسمی محتوا
اس��تفاده از انواع جوک در محت��وای بازاریابی امر عجیبی 
نیست. شما می توانید با اندکی خالقیت باعث خنده بسیاری 
از مش��تریان شوید. این امر اهمیت بسیار زیادی از نقطه نظر 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف دارد. بنابراین در صورت 
نیاز باید تمام توان تان برای این کار را اختصاص دهید، در غیر 
این صورت همیشه با مشکالت گسترده برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تان رو به رو می شوید. 
یک��ی از اش��تباهات رای��ج کس��ب و کاره��ا در تعامل با 
مشتریان ش��ان مربوط به اس��تفاده از شوخی ها و جوک های 
بیش از اندازه خودمانی اس��ت. درس��ت اس��ت که شما باید 
فضای س��نگین کس��ب و کار را از بین ببرید، اما این امر به 
هر قیمتی درست نیست. یادتان باشد شما دوست صمیمی و 
چند ساله مشتریان نیستید. پس شوخی های تان باید متعادل 
و منطقی باش��د، در غیر این صورت ش��اید به جای استقبال 
مشتریان با اعتراضات بسیار جدی شان رو به رو شوید. در این 
صورت دیگر حتی یک دقیقه هم نمی توانید در بازار موردنظر 

دوام بیاورید. 
توصیه ما در این بخش ارزیابی جوک ها و شوخی های برند 
پیش از انتش��ار رسمی محتوای بازاریابی است. شاید این امر 

بیش از اندازه ساده به نظر برسد، اما به شما برای تاثیرگذاری 
حرفه ای بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. شما به این 
ترتیب امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان 

را پیدا می کنید. 
امروزه اغلب بازاریاب ها به غیر از اکانت رسمی برندها دارای 
حساب کاربری شخصی در شبکه های اجتماعی هستند. اگر 
ش��ما می خواهید از استاندارد بودن شوخی برندتان مطمئن 
شوید، در قالب یک کاربر عادی سری به شبکه های اجتماعی 
بزنی��د. واکنش ه��ای رایج کارب��ران به ش��وخی های برندها 
درس های مهمی برای ش��ما دارد. اگر ش��وخی های محبوب 
مش��تریان فاصله زیادی با جوک و س��رگرمی مدنظر ش��ما 
داش��ت، باید بدون تاخیر کارتان را مورد بازبینی قرار دهید، 
در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان را از 

دست خواهید داد. 
شمار بسیار زیادی از برندها در عمل به دلیل ناتوانی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مش��کالت بسیار زیادی 
رو به رو می ش��وند. این امر توانایی هر برند برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را به طور قاب��ل مالحظه ای کاهش 
می دهد. با این حس��اب ش��ما باید به دنب��ال راهکاری برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باشید. توصیه کلیدی 
ما در این بی��ن پرهیز از کاربرد ش��وخی های غیرمتعارف با 
مشتریان است. اگر شما به این نکته مهم توجه نشان دهید، 
آینده کسب و کارتان به بهترین شکل ممکن تضمین شده و 

در نهایت صدای برند مناسبی خواهید داشت.
 پرهیز از موضوعات بحث برانگیز

امروزه موضوعات بحث برانگیز بسیار زیادی در سراسر دنیا 
وجود دارد. این امر برای بسیاری از برندها به معنای ضرورت 
پرهیز از آنهاست. البته شاید برخی از برندها ریسک ورود به 
حوزه های بحث برانگیز را بپذیرند، اما وقتی پای ش��وخی در 
میان باش��د باید حواس تان را حسابی جمع کنید. بسیاری از 
شوخی های برندها در طول سال های اخیر برچسب هایی نظیر 
توهین های نژادپرستانه دریافت کرده است. بدون تردید اگر 
کسب و کار شما نیز چنین اتهاماتی دریافت کند، بخش قابل 
مالحظه ای از مش��تریان از کنارتان پراکنده خواهند شد. به 
هر حال امروزه کمتر کسی برای خرید از برندهای پرحاشیه 
تمایلی از خودش نشان می دهد. توصیه کلی ما در این میان 
پرهی��ز از بحث های طن��ز درباره موضوعات مهم سیاس��ی، 
مذهبی و فرهنگی اس��ت. با این حس��اب ش��ما باید بر روی 
موضوعات س��اده و خودمانی تمرک��ز کنید. بحث های جدی 
و تخصصی اغلب اوقات نیازمند نظرات کارشناس��انه است. از 
آنجایی که شما به عنوان بازاریاب ها نه توانایی و نه نیازی برای 

ورود به این بحث ها دارید، اصال نباید با آنها شوخی کنید. 
بدون شک بسیاری از افراد در صورت شوخی کردن دیگران 
با باورهای سیاسی یا فرهنگی شان به شدت عصبانی می شوند. 
به همین دلیل شما باید از عصبانی کردن مشتریان تان پرهیز 
کنید، در غیر این صورت واکنش بسیار شدیدی از سوی آنها 

دریافت خواهید کرد. 
مسئولیت پذیری برندها در مقابل مشتریان همیشه منبع 
اصلی در فرآیند شوخی های خودمانی محسوب می شود. شما 
باید همیشه مسئولیت تان در قبال مشتریان را به یاد داشته 
باشید، در غیر این صورت توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به طور چشمگیری کاهش پیدا می کند. 
هدف اصلی ما در این بخش جلب توجه شما به احساسات 
و درک مشتریان از شوخی های تان بود. اگر فکر می کنید یک 
شوخی ممکن است بسیار بحث برانگیز شود، همین اول کار 
قیدش را بزنید، در غیر این صورت شاید با دردسرهای بسیار 

زیادی در ادامه مسیر کسب و کارتان رو به رو شوید. 
استفاده از هشتگ ها و ترندهای جدید

برندها باید همیش��ه به روز باش��ند، در غیر این صورت در 
مدت زمانی اندک مش��تریان به س��راغ رقبای جذاب ترشان 
می روند. این امر برای بس��یاری از برندها نکته بسیار مهمی 
محس��وب می شود. با این حساب شما باید همیشه نسبت به 
فعالیت مناس��ب برندتان توجه نش��ان دهید. این امر شامل 
اس��تفاده از هشتگ ها و ترندهای تازه در طراحی صدای برند 
است. اگر شما به این نکته مهم توجه نشان دهید، به بهترین 
ش��کل ممکن توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
را پیدا می کنید.  اغلب اوقات درخواس��ت از مش��تریان برای 
بازنش��ر محتوای برند امر بسیار دش��واری محسوب می شود. 
شما با استفاده از شوخ طبعی و افزودن آن به صدای برندتان 
می توانی��د ب��ه راحتی هرچه تمام تر مش��تریان را به این کار 
ترغیب کنی��د. نکته مهم اینکه اس��تفاده از ترندهای جدید 
در ش��کل دهی و به روز رسانی صدای برند امر بسیار مهمی 
محسوب می شود. شما با چنین کاری به طور حرفه ای توانایی 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا خواهید کرد. 
بدون تردید اس��تفاده از هش��تگ های مناسب در نگارش 
محتوای متنی نیز اهمیتش را در طول سال های اخیر حفظ 
کرده اس��ت. هش��تگ ها به کاربران امکان پیدا کردن س��اده 
و بی دردس��ر محتوای ش��ما را می دهد. البت��ه در این میان 
هش��تگ ها کاربرد دیگر هم دارند. کاربرد آنها برجسته سازی 
بخشی از محتوای برند است. شما به این ترتیب شانس بسیار 
زیادی برای تعامل حرفه ای با مشتریان تان پیدا خواهید کرد. 
توصیه ما در این رابطه استفاده از هشتگ های محبوب در 
میان کاربران و همچنین تالش برای تولید محتوا براس��اس 
ترندهای روز اس��ت. البته باید توجه داشته باشید که دنیای 
ترندها به س��رعت در حال تغییر است. بنابراین سرعت عمل 
ش��ما در طراحی محت��وا مطابق آنها اهمی��ت باالیی خواهد 
داش��ت، در غیر این صورت شاید شانس تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را به طور کامل از دست بدهید. 
بی ش��ک طراحی صدای برند براس��اس اصول اس��تاندارد 
و حرف��ه ای کار س��ختی اس��ت. در این می��ان اضافه کردن 
ش��وخ طبعی و س��رگرمی به آن نیز چالش بزرگی محسوب 
می شود. اگر شما به دنبال طی کردن این مسیر به ساده ترین 
ش��کل ممکن هستید، می توانید از توصیه های مورد بحث ما 

نهایت استفاده را ببرید. 
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