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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چرا مسائل اقتصاد ایران حل و فصل نمی شوند؟

آزمون و خطای 
سیاست گذاری

می گویند ایرانیان حافظه تاریخی ندارند و این فراموشی تاریخی تا به اندازه ای است که برخی از اقتصاددانان نظیر 
محمدعلی همایون کاتوزیان به جامعه ایران، لقب »جامعه کوتاه مدت« داده اند. مصداق های این گزاره در تاریخ معاصر 
ایران بی شمار است و از آنجا که اقتصاد ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد، بارها به چشم خود دیده ایم که چگونه 
سیاس��ت گذار اقتصادی در این س��ال ها از یک سوراخ چندین بار گزیده شده اس��ت. انباشت چالش های اقتصادی و 
چرخه مداوم تکرار آنها در سال های گذشته، این سوال را مطرح می کند که چرا سیاست گذاری اقتصادی در ایران...

 خودرو خارجی در ایران
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چالش معوقات بانکی چگونه حل می شود؟

معمای معوقات بانکی
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فرصـت امروز: بازار سـرمایه در دومیـن روز معامالتی آذرماه روند پرنوسـانی داشـت و در حالی که 
شـاخص بورس تهران در سـاعات ابتدایی معامالت سه شنبه توانسـت تا رقم یک میلیون و 408 هزار 

واحد صعود کند، اما در سـاعات میانی تا رقم یک میلیـون و 403 هزار واحد پایین آمد و در 
نهایت با ایستادن در ارتفاع یک میلیون و 404 هزار واحد به افت 2500 واحدی بسنده کرد...

دماسنج بازار سهام با افت 2500 واحدی به کف کانال 1.4 میلیونی رسید

سه ضلعی ابهام در بورس تهران

یادداشت
سیاست گذاری 

اقتصادی در بن  بست

 حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

اقتص��اد معاصر نش��ان  تاری��خ 
می ده��د پس از ش��روع ص��ادرات 
کاال از س��وی کش��ورهای مختلف 
اروپایی به سراس��ر جهان، رقابت ها 
به منازعه جهانی رس��ید و مدت ها 
بعد مرحله دوم جهانی شدن اقتصاد 
با صدور سرمایه مالی خود را نشان 
داد. در این مرحله، تئوری  نورکس، 
اقتصاددان نامدار آمریکایی با عنوان 
»رش��د متعادل« حتی به ش��کل 
یک وظیفه برای کشورهای دارای 
بین الملل��ی  س��رمایه های  م��ازاد 
درآمد. نورکس باور داش��ت دلیل 
توسعه نیافتگی کشورهای پیرامونی 
یا کشورهای درحال توسعه یا جهان 
س��وم کمب��ود س��رمایه های ارزی 
معتبر اس��ت و باید ب��رای جبران 
این نقص کش��ورهای دارای مازاد 
درآمد، به این کش��ورها س��رمایه 
بفرستند. این راهبرد در سال های 
نخست این گونه بود که کشورهای 
نهاده��ای  از  جه��ان  فرودس��ت 
بین الملل��ی مثل بان��ک جهانی و 
صندوق بین المللی پول درخواست 
وام و اعتب��ارات می کردن��د و آن 
نهادها با اس��تفاده از منابعی که در 
اختیار داشتند و پس از بررسی های 
فنی-اقتصادی با پرداخت اعتبارات 

موافقت می کردند.
ادامه در همین صفحه

18 ربیع الثانی 1443 - س�ال هفتم
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ادامه از همین صفحه
در دهه 1980 بود که با اعالم رهبران مکزیک مبنی بر اینکه 
توانایی پرداخت بدهی خارجی را ندارند، جریان ورود اعتبارات به 

کشورهای کم سرمایه با تالطم بزرگ روبه رو شد.
* رقابت برای جذب سرمایه

از دهه 1990 به این س��و رقابتی نفس��گیر برای جذب سرمایه 
ب��رای در اختیار گرفتن مازاد پس اندازهای بین المللی میان همه 
کش��ورهای جهان ش��تاب گرفت. با توجه به اینکه کش��ورهای 
قدرتمن��د اقتص��ادی مثل آمری��کا و اروپ��ای غرب��ی از امنیت 
برخوردار بوده و نیز ریس��ک س��رمایه گذاری در آنها کمتر بود و 
هست بیشترین س��رمایه های بین المللی به این کشورها سرازیر 
می شد. از اوایل دهه 1990 اما دو کشور بزرگ چین و هند برای 
جذب س��رمایه های بین المللی ونیز فراخوان غول های بزرگ به 
کشورهای شان راهبردهای تازه ای را در پیش گرفتند. مثال چین 
با اس��تفاده از مناطق آزاد و مناطق ویژه برای ورود س��رمایه های 
بین المللی امتیازهای ویژه برق��رار کرد. در دهه 90 و با توجه به 
موقعیت چین که نیروی کار ارزان در اختیار بنگاه ها قرار می داد 
و از س��رمایه های بین المللی با روی گش��اده استقبال می کرد به 
رقیب اصلی آمریکا تبدیل ش��د. اس��تفاده چین از تجربه ژاپن و 
کره جنوبی که سهم سرمایه های جهانی و سرمایه گذاری خارجی 
در کل س��رمایه گذاری آنها بیش ازاندازه استاندارد جهانی بود راه 
خوب��ی بود. پس  از آن هند نی��ز راهبرد تازه ای در پیش گرفت و 
از دهه 2000 تا امروز نبرد بر سر جذب سرمایه های خارجی در 

ابعاد کالن به یک مسئله مهم تبدیل  شده است.
* جذب سرمایه های خرد

پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر سوسیالیستی و آشکار شدن 
مزیت های اقتصاد آزاد و نیز گرایش های شهروندان جهانی به ویژه 
از سوی کش��ورهای تحت فشار، سونامی مهاجرت را پدیدار کرد. 
بسیاری از کشورها اما برای جذب افراد متخصص از یک  سو و نیز 
جذب افراد دارای سرمایه شرایط را برقرار کردند. آمریکا، کانادا و 
اس��ترالیا در این مسیر پیشگام بودند و قانونی تصویب کردند هر 

کس می خواهد به آمریکا مهاجرت و ش��هروندی این کشورها را 
اخذ کند یک  راه هم این اس��ت که میزان معینی سرمایه به این 
کشورها انتقال دهد. این  یک شروع تازه برای جذب سرمایه های 
خرد و خانوادگی بود که کلید آن زده ش��د و به مرور کش��ورهای 
دیگر در دنیا از این راهبرد برای جذب س��رمایه استفاده کردند. 
رقابت برای جذب س��رمایه های خرد به یک مسئله تازه و جذاب 
در دنی��ا تبدیل ش��ده و هر کش��وری س��عی می کند ب��ر میزان 
جذابیت های جذب س��رمایه های کوچک بیفزاید و از دافعه ها و 
س��دهای بازدارنده ورود این س��رمایه ها دوری کند. کشورهایی 
مثل مالزی و ترکیه و امارات ش��رط های تازه ای مثل خرید ملک 
یا تأس��یس شرکت با شمار مش��خصی نیروی سرزمینی را برای 
تابعیت دادن انتخاب کرده اند. این جاذبه های روزافزون که هنوز 
ادامه دارد راه های مناس��بی برای جذب سرمایه های خانوادگی و 

نیز متخصصان به  حساب می آید.
* مورد کامیاب ترکیه

در میان کش��ورهای جهان غی��ر از ابرقدرت های غربی، ترکیه 
ی��ک نمونه ج��ذاب از مدل های ن��اب برای جذب س��رمایه های 
خانوادگی و فردی به  حس��اب می آید. در حال حاضر اگر کس��ی 
برای یک سال در ترکیه خانه ای اجاره کند به او اقامت یک  ساله 
داده می ش��ود. اگر کس��ی بتواند در این کشور شرکتی تأسیس 
کن��د و برای ش��ماری مش��خص از افراد بیم��ه تأمین اجتماعی 
بدهد مزیت هایی برای او برای ش��هروند ش��دن و اقامت در نظر 
می گیرند. اگر فردی یا خانواده ای خانه ای به ارزش 250 هزار دالر 
خریداری کند به او تابعیت داده می شود. آمارهای رسمی ترکیه 
نشان می دهد پس از شکست امارات در جذب مهاجران از مسیر 
خرید خانه، اکنون ترکیه در این بستر بسیار کامیاب عمل کرده 
است. خبرها و گزارش های پرشماری از منابع رسمی ترکیه نشان 
می دهد به رغم اینکه رهبری ترکیه در سال های تازه سپری شده 
برخی ماجراجویی های خارجی را تجربه کرده اس��ت، اما ایرانیان 
به همراه شهروندان ثروتمندتر عراق، سوریه، افغانستان و برخی 
کشورهای اروپای شرقی از حضور دائمی با بردن سرمایه و خرید 

خانه در این کشور استقبال کرده اند. آگاهان می گویند در ترکیه 
برخالف ایران برای اجاره خانه الزم نیست مستأجر حتما ودیعه 
س��نگین بدهد و تنها با پرداخت اجاره ماهانه این اتفاق می افتد. 
تنها برخی سخت گیری این است که از مستأجران برخی کشورها 
می خواهند اجاره یک سال را جلوتر پرداخت کنند. گفته می شود 
ایرانی ها در سال های تازه سپری شده رقمی معادل 7 میلیارد دالر 
در ترکیه خانه خریده اند. مدیران و صاحبان ش��مار قابل اعتنایی 
از بنگاه های ایرانی که در گرجس��تان به مشکل برخورده اند و نیز 
پس از تیره وتار شدن روابط ایران با امارات، شهرهای بزرگ ترکیه 
را برای تأس��یس دفاتر خود انتخاب کرده اند. این کار مزیت های 
مختلفی دارد. به طور مثال، ش��رکای خارجی شرکت های ایرانی 
ترجیح می دهند دیدارهای خود را در کش��وری برگزار کنند که 

برای آنها جذابیت دارد.
* راهی که فراخ خواهد شد

تجربه ترکیه نش��ان می دهد کامیابی این کش��ور برای جذب 
س��رمایه های خانوادگ��ی به روش مختلف، مس��یری اس��ت که 
کش��ورهای دیگر نیز در این مس��یر گام نه��اده و به زودی رقابت 
در این حوزه فشرده تر از پیش خواهد شد. بسیاری از کشورهای 
جهان امیدوارند در این مس��یر به چند هدف عمده برسند. یکی 
از راهبردی ترین هدف ها از جذب س��رمایه های خانوادگی و خرد 
این اس��ت که به جهان آدرس امنیت در کش��ورها داده می شود. 
هنگامی  که خانواده هایی به کشور مقصد می روند و از جاذبه های 
آن به ویژه مس��ئله امنیت سرمایه گذاری آدرس می دهند شرایط 
ب��رای گروه ه��ای بعدی آماده می ش��ود. عالوه ب��ر این هنگامی  
که ش��مار سرمایه گذاران خرد در یک کش��ور رشد شتابان دارد 
معنایش این اس��ت که این کشور چش��م انداز باثباتی دارد. ورود 
س��رمایه های خرد اما به صورت گس��ترده درمجموع رقم باالیی 
می ش��ود. به طور مثال درحالی که ایران تبلیغات گسترده منفی 
می کند تا ش��هروندانش برای خرید ملک ب��ه ترکیه نروند اما در 
همین س��ال ها 7 میلیارد دالر خان��ه و ملک در ترکیه خریداری  

شده است.

* ایران بدون متقاضی
ای��ران نیز برای آزمایش ی��ا برای جذب س��رمایه های خرد و 
خانوادگی گام در مس��یر کشورهای دیگر به ویژه ترکیه و امارات 
گذاش��ت، اما این رخداد در بدترین زمان از نظر سیاس��ی اتفاق 
افتاد. ایران در حالی شروع به برنامه ریزی برای جذب سرمایه های 
خرد از مسیر دادن تابعیت ایرانی کرده که از نظر سیاست خارجی 
یکی از پرمناقشه ترین دوران خود را سپری می کند. در یک سال 
گذش��ته به ویژه از روزی ک��ه جو بایدن بر س��ر کار آمد و وعده 
احی��ای برجام را داد، نظام سیاس��ی ایران و آمریکا جدال بزرگی 
را ش��روع کرده اند. این  یکی از دالیل اصلی اس��تقبال هیچ نفره 
از دعوت ایران از س��وی شهروندان جهانی است. عالوه بر این در 
روزهایی که اقتص��اد ایران حتی نمی تواند به دلیل عدم پذیرش 
FATF منابع تجاری ردوبدل شده را با آرامش به بانک های ایران 
انتقال دهد یا بازرگانان ایرانی برای رس��اندن منابع دادوس��تدی 
خود با همتایان خارجی باید راه های گوناگونی را پیدا کرده و دور 
بزنند، معلوم است که اس��تقبال از خرید ملک یا سرمایه گذاری 
در ایران از س��وی شهروندان خارجی با عدم اقبال روبه رو خواهد 
شد. س��رمایه گذار بالقوه منابع ارزی خود را چگونه باید به ایران 
بی��اورد، وقتی بانک های خارجی از هم��کاری با بانک های ایرانی 

سر باز می زنند.
نکته و دافعه بعدی، بی ثباتی سیاست گذاری های اقتصادی در 
مجموعه دولت است. فرض کنید یک سرمایه گذار خرد 300 هزار 
دالر ب��ه ایران بیاورد که با ن��رخ دالر 25 هزار تومان عدد بزرگی 
می ش��ود و یک آپارتمان بخرد. آیا ضمانتی هس��ت که سازمان 
مالیات��ی او را در ردیف دارندگان خانه های لوکس معرفی نکرده 
و مش��مول مالیات بر خانه های لوکس نش��ود. در ایران به دلیل 
تحری��م نفت و کس��ری بودجه حاال هر نوع دارایی که از س��وی 
دولت و مجلس تشخیص داده شود کاالی لوکس است، مشمول 
مالیات مضاعف خواهد شد و این راه را برای فرار از سرمایه گذاری 

باز می کند.
س��رمایه گذاران خ��رد حتی بیش��تر از س��رمایه گذاران کالن 

به روندها و رویدادهای سیاس��ی داخل��ی و خارجی توجه دارند 
و هنگامی  که می بینند قرار اس��ت رئی��س دولت قبلی و معاون 
اول او به دالیل گوناگون که یک کمیس��یون مجلس تش��خیص 
داده محاکمه شود، با چه اطمینانی سرمایه اش را به جایی بیاورد 
که مجادله های سیاس��ی پایان ناپذیر ش��ده است. سرمایه گذاران 
بین الملل��ی پیش از ورود به هر کش��وری ب��دون تردید به نتایج 
بررس��ی ش��رکت های رتبه بن��دی مراجع��ه می کنن��د. دقت در 
نتایج بررس��ی های ایران در رتبه بندی ریس��ک های سیاس��ی و 
اقتصادی نش��ان می ده��د در بدترین وضعیت ق��رار داریم. ایران 
یکی از بس��ته ترین اقتصاده��ای دنی��ا را دارد و این نمره منفی 
برای س��رمایه گذاری خارجی در ایران اس��ت. سرمایه گذاری که 
می خواه��د به ایران بیاید کافی اس��ت به آمارهای در دس��ترس 
س��رمایه گذاری در دهه تازه سپری شده، نگاهی بیندازد و ببیند 
که در این س��ال ها نرخ رشد س��رمایه گذاری داخلی منفی بوده 
و س��رمایه گذاران بخش خصوصی تمایلی به س��رمایه گذاری در 
ایران نش��ان نمی دهند. این  یک عالمت بد است و نشان می دهد 
که س��رمایه گذاران داخلی هم به اقتص��اد ایران امیدی ندارند. از 
سوی دیگر ایران در سال های تازه سپری شده یکی از کشورهای 
با ن��رخ تورم باال و کاهش قدرت خرید ش��هروندان بوده اس��ت 
که نش��انه های خوبی برای س��رمایه گذاران خانوادگی به  حساب 
نمی آید. آنها بس��یار زود می فهمند دلیل اصلی نرخ رشد شتابان 
تورم از کس��ری بودجه و ناتوانی دولت در به دست آوردن درآمد 
از محل های شناخته ش��ده است. می توان بر فهرست دافعه های 
سیاسی و اقتصادی ایران برای اینکه هیچ کس حاضر نشده است با 
آوردن میزان معینی سرمایه در ایران تابعیت این کشور را بگیرد، 
اضافه کرد. مثال پاسپورت ایران یکی از ضعیف ترین پاسپورت ها 
در جهان به  حس��اب می آید. به نظر می رسد اگر ایران می خواهد 
در ای��ن میدان به صورت جدی وارد ش��ود باید دولت و نهادهای 
دیگر سیاست گذاری های گوناگونی برای ترسیم چهره ای مثبت 
از کش��ور انجام دهند و نیز کارهای پرش��ماری را انجام ندهند تا 

سرمایه های خانوادگی به سوی ایران بیایند.

گزارش مرکز آمار ایران نش��ان می دهد که در آبان ماه امس��ال 
تورم نقطه به نقطه به 35.7 درصد رس��یده است، یعنی خانوارها 
برای تامین کاال و خدمات خود نس��بت به س��ال گذشته به طور 
متوسط 35.7 درصد هزینه بیشتری کرده اند. هرچند که برخی 
از کاالها و اقالم تا حدود 70 درصد نیز گران شده اند. اگرچه اعالم 
نرخ تورم در مهر و آبان ماه 1400 نش��اندهنده توقف روند رو به 
افزایش آن اس��ت و شاخص ها در مسیر کاهشی حرکت کرده اند، 
ولی ن��رخ تورم کماکان دو رقمی و باالس��ت، ب��ه طوری که در 
آبان ماه تورم س��االنه 44.4 درصد ثبت شده است. از سوی دیگر، 
در آبان ماه تورم نقطه به نقطه 35.7 درصد بوده که نشان می دهد 
خانوارها برای تامین کاال و خدمات خود نس��بت به سال گذشته 
به طور متوس��ط تا این اندازه متحمل افزایش هزینه شده اند. بر 
این اساس، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها با متوسط افزایش 47 

درصدی و خوراکی ها 46.9 درصدی همراه شده است.

ام��ا در بین گروه های موجود در س��بد کاال و خدمات مصرفی 
م��ردم، باالتری��ن میزان تورم به گروه ش��یر، پنی��ر و تخم مرغ با 
70.9 درص��د برمی گ��ردد و بعد از آن ماهی ه��ا و صدف داران با 
63.2 درصد، هتل و رس��توران با 62.4 درصد و گروه شکر، مربا 
و ش��یرینی با 60.1 درصد در رتبه های بع��دی باالترین افزایش 
قیمت نسبت به سال گذشته قرار دارد. در سایر گروه ها نیز میوه 
و خشکبار 59 درصد، نان و غالت 39.7 درصد، خدمات نگهداری 
و تعمیر واحد مس��کونی 40.6 درصد و مبلم��ان و لوازم خانگی 
39.6 درصد گران شده است. همچنین بهداشت و درمان از جمله 
خدمات دریافتی مردم اس��ت که در مقایس��ه با پارسال به طور 

متوسط 35.2 درصد گران شده است.
نحوه محاسبه شاخص بهای مصرف کننده به این صورت است 
که سبدی در نظر گرفته می شود که مجموع مصارف یک خانوار 
را نمایندگی می کند. مرکز آمار به هر یک از کاالها و خدمات مورد 

استفاده خانوار وزن مشخصی اختصاص می دهد که سهم آن کاال 
یا خدمات را در سبد مورد استفاده خانوار نشان می دهد. جزییات 
گزارش تورمی مرکز آمار حاکی از آن است که از این زیرگروه ها 
در گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« بیشترین 
افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به گروه »ادویه و چاشنی« بوده 
است، به طور مشخص کاالهای رب گوجه فرنگی، زعفران و سس 
گوجه فرنگی، گروه »س��بزیجات« و کاالهای گوجه فرنگی، فلفل 
دلمه ای و سیب زمینی و گروه »انواع گوشت« و کاالهای گوشت 
مرغ، کالباس و سوس��یس متعلق اس��ت. از طرفی دیگر در گروه 
عمده »کاالهای غیرخوراک��ی و خدمات«، گروه »حمل ونقل« و 
به طور مش��خص انواع خودروی سواری و الستیک خودرو، گروه 
»پوشاک و کفش« و به طور مشخص انواع پوشاک و گروه »هتل و 
رستوران« شامل غذاهای سروشده در رستوران بیشترین افزایش 

قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

برآین��د گ��زارش اخیر مرک��ز آمار نش��ان می دهد که 
دومی��ن ماه پایی��ز، روند کاهش��ی تورم آغاز ش��ده در 
مهرم��اه را ادام��ه داد؛ به طوری که این کاه��ش معنا دار 
تورم را می توان نش��انه ای از کاهشی شدن روند تورم به 
حس��اب آورد. به نظر می رسد کاهش رشد شاخص بهای 
مصرف کنن��ده در دومین ماه پایی��ز را می توان به پایان 
نوس��انات فصلی خوراکی ها و ثبات قیمت مسکن ارتباط 
داد؛ در آبان تورم خوراکی ها و تورم مسکن کاهشی شده 
اس��ت و این موض��وع خود در کاهش ت��ورم ماهانه موثر 
است. دلیل کاهش تورم مسکن از این الگو ناشی می شود 
که تورم مس��کن همیش��ه در ماه اول هر فصل باالتر از 
ماه های دوم و س��وم است. اگرچه این نرخ 2.5 درصدی 
تورم ماهانه در آبان نس��بت به چهار ماه گذشته که تورم 
ماهانه همیش��ه باالتر از 3درصد بوده است کاهش یافته 

اس��ت، اما باید توجه داش��ت که نرخ 2.5 درصدی برای 
تورم ماهانه سطح باالیی محسوب می شود.

نکته قابل توجه در آمارهای تورمی آبان ماه، کاهش قابل توجه 
نرخ تورم نقطه به نقطه و رس��یدن به کف 14 ماهه اس��ت. این 
ش��اخص نسبت به ماه گذشته نیز کاهش��ی 5درصدی را تجربه 
کرده و از نقطه اوج خود در پایان بهار امسال فاصله قابل توجهی 
گرفته اس��ت؛ به طوری که نرخ ت��ورم از 49.5 درصد در فروردین 
ماه امسال به س��طح 35.7 درصدی در آبان ماه رسیده و کاهش 
حدود 14درصدی را به ثبت رسانده است. این موضوع را می توان 
به عوامل مختلفی مرتبط دانست، اما به نظر می رسد کاهش روند 
اس��تقراض دول��ت از بانک مرکزی و کاهش رش��د پایه پولی در 
ماه ه��ای اخیر، از جمله عوامل مهم این کاهش در نرخ تورم آبان 
ماه هستند. همچنین در ماه های اخیر فروش اوراق و تامین مالی 

غیرتورمی نیز از سر گرفته شده است.

تورم نقطه به نقطه به کف 14 ماهه رسید
رشد 35 درصدی هزینه زندگی

سیاست گذاری اقتصادی در بن  بست

چگونه پادکست برندمان را به روز رسانی کنیم؟
دنیای پادکست ها در طول یک دهه اخیر تغییرات بسیار زیادی را به خود دیده است. تا همین چند سال پیش 
دنیای پادکست ها بسیار ساده بود و طرفدارهای زیادی هم نداشت. با این حال امروز مردم در هر جا و موقعیتی 
از پادکست ها استفاده می کنند. این امر پادکست ها را بدل به یکی از تفریح های جذاب مردم در طول سال های 
اخیر کرده است. خوشبختانه تنوع باالی پادکست ها در این میان نیز هیجان زیادی برای کاربران داشته است. به 
عالوه تمام نیازهای آنها برای انتخاب پادکست در حوزه های مختلف را نیز پوشش می دهد. با این حال شما با هر 
سلیقه ای که داشته باشید، امکان بهره برداری از مزایای پادکست ها را خواهید داشت.  بدون تردید در بازاری که 
رقابت بس��یار زیادی برای جلب نظر مخاطب هدف در آن وجود دارد، طراحی پادکست امر ساده ای نخواهد بود. 
درست به همین خاطر شما باید همیشه به دنبال استفاده از بهترین توصیه های ممکن باشید، در غیر این صورت...
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می گویند ایرانیان حافظه تاریخی ندارند و این فراموش��ی تاریخی تا به 
اندازه ای است که برخی از اقتصاددانان نظیر محمدعلی همایون کاتوزیان 
ب��ه جامعه ایران، لقب »جامعه کوتاه مدت« داده اند. مصداق های این گزاره 
در تاریخ معاصر ایران بی شمار است و از آنجا که اقتصاد ارتباط مستقیمی 
با معیشت مردم دارد، بارها به چشم خود دیده ایم که چگونه سیاست گذار 
اقتصادی در این سال ها از یک سوراخ چندین بار گزیده شده است. انباشت 
چالش های اقتصادی و چرخه مداوم تکرار آنها در س��ال های گذشته، این 
س��وال را مطرح می کند که چرا سیاس��ت گذاری اقتصادی در ایران راه به 
جایی نمی برد؟ چرا مس��ائل در اقتصاد ایران حل و فصل نمی ش��وند؟ چرا 
حل چالش ها با روش »آزمون و خطا« چندوقتی است که به »آزمون خطا« 
تبدیل ش��ده است و در یک کالم، چرا سیاست های اقتصادی در کشور به 

هدف اصابت نمی کنند؟
نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد که گاهی خطای سیاست گذار 
در شناس��ایی و درک بحران باعث انتخاب رویکردهایی ش��ده است که نه 
تنها به مهار بحران کمکی نمی کند، بلکه به تشدید ابعاد بحران نیز دامن 
می زند؛ کما اینکه از سیاس��ت های فدرال رزرو و وزارت خزانه داری آمریکا 
در اتخاذ سیاس��ت های انقباضی در آس��تانه رکود بزرگ، به عنوان اشتباه 
فاحش سیاس��ت گذار اقتصادی در تشخیص بحران و مقابله با آن یاد شده 
است. در اقتصاد ایران نیز استفاده اشتباه از جعبه ابزار سیاست گذاری باعث 
ماندگاری چالش ها ش��ده اس��ت؛ چنانکه به جای بهره گیری از نرخ ارز در 
سیاست های تجاری، گاهی از این ابزار برای کنترل نرخ تورم استفاده شده 
اس��ت و یا به جای بهره گیری از سیاست های پولی برای کنترل نرخ تورم، 
این سیاس��ت ها در جهت ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و پوشش کسری 

بودجه به کار رفته است.
خطاهای سیاست گذاری تکرار می شوند

»از رنجی که می بریم«، نام مجموعه داس��تانی از جالل آل احمد است. 
جالل در این کتاب، از رنج هایی سخن می گوید که انسان ایرانی در قریب 
به بیش از نیم قرن پیش از تحمیق استبدادزدگی و نابسامانی سیاسی به 
دوش می کشید. داستان های آل احمد به شدت متأثر از زمینه های سیاسی 
و اجتماعی است و بدیهی است که حاال آن رنج ها، جای خود را به رنج های 
دیگری داده که در این وانفس��ای روزگار، جامعه ایرانی به خود می بیند و 
آش��کار و نهان به دوش می کش��د؛ رنج درماندگی در سایه سنگین کرونا، 

خس��تگی از زخم جگرخراش تحریم ها، کالفگی از قطعی برق در گرمای 
تابس��تان و حاال سایه قطعی گاز در سرمای زمس��تان و خالصه دشواری 
معاش زندگی و البته رنج هایی که از تاریخ به ما ارث رس��یده است. شاید 
بیش و پیشتر از هر زمانه دیگری در تاریخ معاصر ایران رنج می بریم. حکما 
شاید درست گفته اند که »تا رنج نکشی به گنج نمی رسی«، اما واقعیت این 
است که انسان ایرانی به بلندای 2 هزار و اندی سال عقبه و سیاهه تاریخی 
و به گواه دست کم یکصد سال تاریخ ملتهب معاصر در جست وجوی قانون 
و عدالتخانه همچون سیزیف همچنان سنگ محک را تا قله کوه می رساند 
و هر بار در آستانه رسیدن از دست می دهد. گویا این در تقدیر ماست که 
در جس��ت وجوی وضعیت بهتر هر بار غلتیده در خ��ون جوانان وطن، به 

صحنه آزمودن تاریخ برویم.
»تاریخ تکرار می شود«، گزاره ای است که فارغ از مرزهای سیاسی تقریبا 
در همه فرهنگ ها و جوامع به چشم می خورد. گفته ای معروف که بارها و 
بارها با سبک ها و ویراست های مختلف روایت شده و چه در فرهنگ عامه و 
چه در نظریات جامعه شناسی تاریخی بازگو شده است. مشهورترین نمونه 
آن، گفت��ه معروف کارل مارکس در کتاب »هجدهم برومر لوئی بناپارت« 
اس��ت که می گوید: »هگل در جایی اظهار می کند که تمام وقایع بزرگ و 
ش��خصیت های جهان تاریخی دو بار ظاهر می ش��وند. او فراموش می کند 
اضافه کند که بار اول به صورت تراژدی، بار دوم به صورت نمایش کمدی«.

در ایران اما تکرار دوباره یک اتفاق هم لزوما کمدی نمی ش��ود. ش��واهد 
تاریخی نش��ان می دهد دس��ت کم گرفتن علم اقتصاد در سیاست گذاری 
اقتصادی طی دهه های گذش��ته باعث ش��ده تا یک تراژدی بارها و بارها 
در قام��ت کژفهمی س��ازوکارهای اقتصادی بروز کند و چرخه  رها ش��دن 
فن��ر قیم��ت ارز چندین مرتبه به جان بازارها بیفت��د. البته این تنها روی 
واضح سکه تورم است. در سال های گذشته سیل نقدینگی نیز بخش  های 
مختل��ف اقتصاد ایران را در نوردیده و به آس��انی توانس��ته قیمت ارز را به 
عنوان مهمترین عامل انتظارات تورمی باال ببرد و این در حالی است که نه 
هزینه ها برای تعادل با درآمدها کم شده و نه موانع مزاحم افزایش درآمدها 
از س��ر راه برداش��ته شده است. دقیقا به موجب همین عوامل است که در 
سال های گذشته چرخه های رشد تورمی قیمت در بازار سهام هرچند سال 
یک بار تکرار شده اند و با فرو بردن سرمایه های خرد به چنگال زیان، از میل 

به سهامداری بلندمدت بیش از پیش کاسته اند.
از دستور اقتصادی تا اقتصاد دستوری

قیمت گذاری دس��توری، مش��هورترین نمونه خطای سیاست گذاری در 
اقتصاد ایران اس��ت که مدت هاس��ت به موزه های اقتصادی جهان رفته و 
دیگر کمتر اقتصاد موفقی از طریق مداخالت دس��توری به دنبال کاهش 

تورم و افزایش رفاه مصرف کننده اس��ت، اما دولت ها در ایران بیش از چند 
دهه است که با روش قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمتی می خواهند 
بازارها را کنترل کنند و هر بار نیز راه به جایی نمی برند. گویی سیاست گذار 
اقتصادی همچون شخصیت دن کیشوت در رمان سروانتش می خواهد با 
شمش��یر چوبی – قیمت گذاری دستوری - به جنگ آسیاب های بادی – 

غول تورم - برود.
در واقع قیمت گذاری دستوری و به طور کلی اقتصاد دستوری، راهبردی 
اس��ت که این روزها بیش��تر از هر زمان دیگری در دستور کار قرار گرفته 
اس��ت. هرچند تجربیات ریز و درشت گذشته نش��ان می دهد که اقتصاد 
دس��توری، نسخه شفابخش��ی برای اقتصاد ایران نیس��ت، اما این روزها با 
گذش��ت بیشتر از یکصد روز از عمر دولت س��یزدهم شاهد پررنگ شدن 
دس��تورهای اقتصادی و به تعبیر بهتر، اقتصاد دس��توری در سطح کالن 
کش��ور هس��تیم. از میانه مردادماه امسال که دولت س��یدابراهیم رئیسی 
روی کار آمد تاکنون فرامین اقتصادی زیادي صادر ش��ده است: به بازارها، 
 ب��ه رئیس کل بانک مرکزي، به رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، به جهاد 
س��ازندگي،  به بازار خودرو براي لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی، به 
بانک ها براي تعطیل نکردن واحدهاي تولیدي و معرفی ابربدهکاران بانکی، 
به وزارت نفت براي پیگیري ماجراي هک سامانه سوخت، به وزیر اقتصاد 
براي پاس��خدهی به مردم درخصوص علت افت بازار سرمایه و... اینها تنها 
بخشی از دستورهایی است که رئیس جمهور در یکصد روز گذشته به ارکان 
اقتصادی داده اس��ت. حال سوال این است که برآیند این همه دستورهای 
اقتصادی در چند ماه گذش��ته چه بوده اس��ت؟ آیا اقتصاد ایران با راهبرد 

اقتصاد دستوری به سامان رسیده و مشکالت پایان یافته است؟
پرواضح اس��ت که پاس��خ این پرس��ش منفی اس��ت، چراکه به اعتقاد 
کارشناس��ان، نظام اقتصادی با دس��تور و فرمان اداره نمی شود و تجربیات 
دور و نزدیک گذش��ته نشان می دهد که اقتصاد دستوری و حرف درمانی، 
راهبرد کارآمدی برای حل چالش های اقتصادی نیس��ت؛ کما اینکه ریشه 
بس��یاری از مشکالت و چالش های تمام نشدنی به همین ویژگی دستوری 
بودن اقتصاد ایران برمی گردد. بعید به نظر می رس��د حافظه تاریخی ما در 
هیچ یک از دوره های تاریخی با انباشت این همه نابسامانی و چالش مواجه 
بوده باشد؛ تحریم، موج ششم کرونا، کم آبی، تورم و... به نظر می رسد چاره 
همه چالش های جامعه ایرانی به اقتصاد باز می گردد. یعنی تا وقتی اقتصاد 
قائ��م به ذات خودش نباش��د و درگیر سیاس��ت زدگی و وامدار ایدئولوژی 
باش��د، دی��وار تا ثریا کج می رود. ش��اید به تعبیر غادةالس��مان باید گفت 
»من اندوهگین نیس��تم، من اندوهِ جهانم، در سینه ام سرزمینی است که 

می گرید!«

چرا مسائل اقتصاد ایران حل و فصل نمی شوند؟

آزمون و خطای سیاست گذاری

وضعیت صدور پروانه های ساختمانی در مناطق بیست  ودوگانه پایتخت و 
تعداد واحدهای پیش بینی شده در این پروانه ها نشان می دهد که صنعت 
ساختمان مسکونی تهران با افول مواجه شده است. نتایج طرح آمارگیری از 
پروانه های ساختمانی صادرشده در شهرداری های کشور نشان می دهد که 
در بهار امسال تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده با 27.9درصد کاهش 
نس��بت به فصل قبل به 37 هزار و 755 فقره رس��یده اس��ت. در مجموع 
برای احداث 103هزار و 410واحد مسکونی پروانه صادرشده که این تعداد 
نیز نس��بت به فصل قبل 24.6درصد کاهش یافته است. آمارهای کشوری 
صدور پروانه س��اختمانی نسبت به  مدت مشابه س��ال قبل نیز 7.6درصد 

کاهش دارد.
مرکز آمار ایران، تعداد کل پروانه های صادرشده در شهرداری های کشور 
را 37 هزار و 755 فقره اعالم کرده که 27.9درصد کمتر از فصل گذش��ته 
)زمس��تان پارسال( است و نسبت به فصل مشابه سال قبل )بهار پارسال( 
نیز 7.6درصد کاهش نشان می دهد. 7.9درصد از پروانه های صادره مربوط 
به افزایش بنا و مابقی مربوط به احداث بنای جدید است؛ نکته قابل  توجه 
اینکه از این منظر نیز تعداد پروانه های احداث بنای جدید نسبت به فصل 
قبل 28درصد و نس��بت به فصل مشابه سال قبل 9.4درصد کاهش نشان 
می دهد. از اوایل س��ال گذشته، با تش��دید گرانی نهاده های ساختمانی و 
تداوم رش��د قیمت زمین، عمال هزینه تولید س��اختمان در شهر تهران به 
 ش��دت افزایش پیدا کرد و کار به جایی رسید که انبوه سازان و سازندگان 
رغبت کمتری برای برنامه ریزی پروژه های جدید نشان دادند؛ درحالی  که 
همزمان به  دلیل ترقی قیمت مسکن در شهرستان ها و جذاب شدن حاشیه 
سود ساخت  و ساز، صدور پروانه های ساختمانی در شهرستان ها با افزایش 
خوبی مواجه ش��د. در آن زمان، انبوه  سازان معتقد بودند این رونق نیز دیر 

یا زود تابع رکود بازار مس��کن تهران خواهد ش��د و رشد تولید مسکن در 
مناطق شهری خارج از تهران متوقف خواهد شد. بررسی آمارهای مربوط 
به صدور پروانه های ساختمانی در فصول زمستان و بهار نشان می دهد که 
این پیش بینی تقریبا درست از آب درآمده و گرانی تولید ساختمان، دامن 

سازندگان شهرستانی را نیز گرفته است.
استمرار رکود در ساخت وساز مسکونی پایتخت، بارزترین نکته ای است 
ک��ه داده های مرکز آمار ب��ر آن داللت دارد. طبق آمارها، در بهار امس��ال 
1399پروانه ساختمانی در شهرداری تهران صادر شده که این تعداد نسبت 
به فصل قبل )زمستان پارسال( 22.7درصد و نسبت به فصل مشابه سال 
گذشته )بهار پارسال( 16.8درصد کاهش نشان می دهد. از سوی دیگر، در 
بهار امس��ال پروانه های ساختمانی صادرشده در تهران برای تولید 11هزار 
و 55 واحد مس��کونی برنامه ریزی ش��ده که این تعداد نیز نسبت به فصل 
قبل 17.2درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 13.8درصد کمتر است. 
همچنین در بهار امس��ال س��هم تولید مسکن ش��هر تهران از کل مسکن 
تولیدی در کش��ور به 10.7درصد رس��یده که این رقم بی سابقه ترین رقم 
در طول دوره آمارگیری از صدور پروانه های ساختمانی محسوب می شود. 
بررس��ی ها نشان می دهد سهم تولید مسکن تهران از تولید مسکن کشور 
از س��ال 1375 تاکنون در اغلب سال ها باالی 20درصد بوده و حتی رکود 
39درصد نیز برای آن ثبت ش��ده، اما این رقم در سال1399 به 11درصد 
رس��یده و حاال در فصل بهار 1400 رکورد بی سابقه 10.7درصد برای آن 

ثبت شده است.
حال س��وال این است که بازار مس��کن چه زمانی به رونق می رسد و آیا 
امکان منفی ش��دن نرخ رشد قیمت وجود دارد؟ به گزارش ایسنا، بررسی 
ادوار مختلف رکود و رونق بازار مس��کن نش��ان می دهد که در پس رش��د 

سنگین قیمت ها ثبات و حتی کاهش قیمت نهفته است. مثال بازار مسکن 
تهران بعد از جهش س��ال 1392 در سال 1393 با ثبات و سال 1394 با 
نرخ رش��د منفی مواجه ش��د. اغلب ماه های سال 1394 نرخ رشد ماهیانه 
و س��الیانه بازار مسکن ش��هر تهران منفی بود؛ به طوری که در آذرماه آن 
سال نرخ رشد قیمت 1.2 درصد و در دی ماه 3.1 درصد در مقایسه با ماه 
مش��ابه س��ال قبل از آن کاهش پیدا کرد. رونق سال های 1374 و 1394 
بی��ن 18 تا 20 ماه )حدود ش��ش فصل( طول کش��ید؛ در حالی که دوره 
رونق سال های 96 تا 99 که با جهش سنگین قیمت ها مواجه بود به درازا 
انجامید و حدود 36 ماه زمان بُرد. بنابراین ممکن است رکود مقطع فعلی 
نیز طوالنی تر از دو مقطع سال های 1374 و 1394 باشد. اگر با همین روند 
جلو برویم می توان حتی انتظار منفی شدن قیمت ها در بازار را داشت. کما 
اینکه برخی کارشناس��ان معتقدند دوره رکود بازار مسکن که از فروردین 
امسال آغاز شده دست کم 10 تا 12 فصل )30 تا 36 ماه( به طول خواهد 
انجامید. دوره رکود قبلی از ابتدای سال 1393 تا آذرماه 1396 حدود 45 
ماه طول کشید. همچنین اواخر سال 1395 سه نشانه از تکمیل دوره رکود 
بازار مسکن دیده شد اما در حال حاضر چنین نمایه هایی وجود ندارد. دی 
ماه س��ال 1395 قیمت مسکن در تهران به 4.5 میلیون تومان رسید که 
در مقایسه با سال قبل از آن 3.2 درصد رشد کرد. معامالت نیز 16 هزار و 
749 فقره شد که 41.6 درصد در مقایسه با دی ماه 1394 رشد کرد. نرخ 
رشد قیمت مسکن در آن مقطع به تورم نزدیک شد؛ در حالی که هم اکنون 
قیمت مس��کن حدود 40 درصد پایین تر از تورم عمومی اس��ت. از طرف 
دیگر با توجه به تجربه رونق و رکود س��ال های 1374 تا 1378 به تکمیل 
ش��دن 30 تا 36 ماهه دوره رکود بازار مسکن نزدیک شدیم؛ در حالی که 

هم اکنون فقط هشت ماه از دوره رکود سپری شده است.

صنعت ساختمان در شهرستان ها هم وارد رکود شد

کاهش صدور پروانه های ساختمانی

نگـــاه

چرا تعطیلی نیروگاه های اتمی اشتباه است؟
چرخه معیوب انرژی

فرصت امروز: سال های سال، حامیان انرژی های بادی و خورشیدی، وعده 
آینده ای سبز را می دادند که سه ویژگی داشت: اول، برق آنقدر ارزان خواهد 
شد که دیگر دولت ها برای تان قبض صادر نخواهند کرد؛ دوم، زیرساخت های 
انرژی های نو تاثیر محیط زیس��تی اندکی بر زمین می گذارند و سوم، تولید 
گاز دی اکسیدکربن افت شدیدی خواهد کرد و گرمایش زمین متوقف خواهد 
شد. اما با وجود رشد سریع انرژی های تجدیدپذیر، این آینده همچنان از ما 

به شدت دور است.
به گزارش »فارن پالیس��ی«، مسئله اینجاست که دقیقا همان کشورهایی 
ک��ه از بقیه در ح��وزه انرژی های پاک جلوترند، ای��ن روزها با بحران کمبود 
انرژی دس��ت و پنجه نرم می کنند، بهای برق در آنها س��ر به فلک کشیده و 
میزان تولید گازهای مخرب گلخانه ای در آنها یا دیگر کم نمی شود یا اصال در 
حال افزایش است. در کالیفرنیا فرماندار دستور داده که شرکت ها ژنراتورهای 
دیزلی تهیه کنند تا زمانی که برق کم آمد نیاز به خاموش��ی های گس��ترده 
پیش نیاید. در انگلیس گرانی بی سابقه گاز طبیعی نه فقط باعث ورشکستگی 
ش��رکت های برق ش��ده، که احتمال کمبود مواد غذایی را باال برده است. در 
آلمان احتماال با بیشترین افزایش تولید گازهای گلخانه ای در 30 سال اخیر 
مواجهیم، چون آنها برای تولید برق مجبور به استفاده از زغال سنگ شده اند.
عل��ت چیس��ت؟ می گویند اقتصاد جه��ان در حال احیای پ��س از رکود 
کروناست و تقاضا برای گاز طبیعی به همین علت باال رفته است، اما موضوع 
چیز دیگری است. علت اصلی مشکالت کالیفرنیا، انگلیس و آلمان این است 
که آنها تصمیم گرفتند در تولید برق، سوخت های فسیلی را جایگزین انرژی 
اتمی کنن��د. اولویت آنها این بود: اول نیروگاه ه��ای اتمی را تعطیل کنند و 
بعد کم کم از نیروگاه ایی که با گاز یا زغال سنگ برق تولید می کنند، فاصله 
بگیرند. در سال 2000 میالدی، سهم برق اتمی از کل برق تولیدی در آلمان 
29.5 درصد بود. در سال 2020 این رقم به 11.4 درصد رسیده و قرار است 
تا یک سال دیگر تمام نیروگاه های اتمی تعطیل شوند. اینکه آلمان تصمیم 
گرفته از سوخت های فسیلی فاصله بگیرد و همزمان نیروگاه های اتمی تولید 

برق خود را تعطیل می کند، ضد و نقیض به نظر می رسد. مسئله چیست؟
می گویند فاجعه نیروگاه اتمی فوکوش��یمای ژاپن پس از زلزله و سونامی 
مارس 2011، عامل اصلی حرکت آلمان در تعطیلی نیروگاه هایش بوده است. 
البته تحلیلگران می گویند اصوال افکار عمومی در آلمان از دهه 1970 با اتمی 
ش��دن کشور مشکل داشته و اعتراضات گس��ترده علیه آلمان اتمی، یکی از 
دالیل اصلی تشکیل حزب سبز در این کشور بود. فاجعه اتمی چرنوبیل )در 
اوکراین کنونی( هم به هراس آلمان از خطرات نیروگاه های اتمی دامن زد و 
از سال 1989 به این طرف هیچ نیروگاه اتمی تجاری جدیدی در این کشور 
ساخته نشد. با این حال، نکته اینجاست که در حرکت به سمت انرژی های نو 
اصوال فازهای اولیه آس��ان ترند: سازندگان نیروگاه های بادی و خورشیدی در 
سال های اول می توانند بهترین جاها را دستچین کنند و دسترسی آسان تری 
به خطوط کنونی انتقال داش��ته باش��ند. ضمنا نیروگاه های فس��یلی در این 
دوره تعطیل نشده اند و می توانند کمبودها و نقاط کور این نیروگاه های بادی 
و خورش��یدی را جبران کنن��د و چون در فازهای اولیه تع��داد نیروگاه های 
بادی و خورش��یدی باال نیس��ت، پول زیادی از جیب مالیات دهندگان خرج 

آنها نمی شود.
ام��ا همچنان که س��هم انرژی های تجدیدپذیر از کل ان��رژی تولیدی باال 
می رود )مثل وضعیت کالیفرنیا و آلمان( چالش های تکنیکی جدی به وجود 
می آیند. مثال وقتی سهم انرژی های تجدیدپذیر از 20 درصد فراتر می رود هر 
زمان که خورش��ید قوی تر بتابد و باد قوی تر بوزد، بار اضافی وارد شبکه برق 
می شود و به نوعی هدر می رود. به همین خاطر گاهی اوقات مهندسان اصال 
نمی توانند نیروگاه های بادی و خورش��یدی بیشتری را به شبکه برق اضافه 
کنند تا برق بیشتری نصیب شان شود. دوره های طوالنی نوزیدن باد یا آسمان 
ابری )تجربه اروپا در تابس��تان امسال(، دردسر دیگری است که نهایتا باعث 
کاهش تولید الکتریسیته می شود و در این حالت شرکت ها حتما باید نیروگاه 

فسیلی احتیاطی آماده داشته باشند تا منطقه با خاموشی مواجه نشود.
مش��کالت انرژی های تجدیدپذیر روی کاغذ حل شدنی به نظر می رسند. 
اساتید دانش��گاه و حامیان انرژی های س��بز از کویرهایی حرف می زنند که 
تبدیل به مزارع خورشیدی عظیم شده اند و جنگل هایی که در آن توربین های 
بادی بی ضرر ش��بانه روز می چرخند و کارخانه هایی که در ساعات آفتابی یا 
پُرباد با انرژی های پاک سر می کنند و در ساعات دیگر از سوخت های فسیلی 
بهره می گیرند، اما واقعیت چیز دیگری اس��ت. مثال در کالیفرنیا که باالترین 
س��هم انرژی های تجدیدپذیر در سراسر آمریکا را دارد، بهای الکتریسته جزو 
گران ترین هاست. 23 درصد برق کالیفرنیا از انرژی خورشیدی تامین می شود 
و 7 درص��د آن از انرژی بادی. کالیفرنیا متعهد ش��ده تا س��ال 2045 تمام 

الکتریسته خود را از منابع پاک تامین کند.
اما طی دهه گذش��ته سهم تولید الکتریسیته کالیفرنیا از انرژی های پاک 
به س��ختی باال رفته است و مش��کل از آنجا جدی شد که در سال 2012 به 
خاطر مش��کالت فنی، نیروگاه اتمی جنوب کالیفرنیا مجبور به تعطیلی شد. 
قرار اس��ت تا سال 2025 آخرین نیروگاه برق اتمی کالیفرنیا تعطیل شود و 
ای��ن یعنی کالیفرنیا هم مثل آلمان وارد چرخه معیوب اس��تفاده باالجبار از 

سوخت های فسیلی گران تر می شود.
صدها میلیارد یورو سوبسیدی که دولت آلمان برای انرژی های تجدیدپذیر 
پرداخت می کند، باعث شده اس��ت برق تولیدی در آلمان پرخرج ترین برق 
سراسر اروپا به حساب آید. حاال هم که نیروگاه های اتمی این کشور تعطیل 
ش��ده اند، آلمان برای قطع نشدن برق مجبور اس��ت به زغال سنگ تولیدی 
داخل و گاز وارداتی از روس��یه وابس��ته باشد و این به معنای کاهش نیافتن 
تولید گازهای گلخانه ای )و اخیرا افزایش یافتن آنها( است. آلمان قصد داشت 
که یک کشور الگو در مقابله با تغییرات اقلیمی باشد، اما حاال نه تنها نتوانسته 
تولید دی اکسید کربن خود را کاهش دهد، که شهروندانش با ریسک قطعی 
برق در زمس��تان نیز مواجهند و سیاس��تمدارانش مجبورند در برابر روسیه 

کوتاه بیایند.
اوض��اع بقیه اروپ��ا هم بهتر نخواهد ب��ود. کما اینکه بلژیک تحت فش��ار 
احزاب س��بز خود قرار است تا س��ال 2025 نیروگاه های اتمی اش را تعطیل 
کند و حتی وانمود نمی کند که به دنبال انرژی های س��بز است و قرار است 
دولت نیروگاه های گازی بس��ازد. حال چه کار باید کرد؟ باید از نگاه آرمانی 
به ماجرا دس��ت برداشت. تقریبا در تمام کش��ورهایی که نیروگاه های اتمی 
تعطیل شده اند، الکتریس��یته پاک جای خود را به الکتریسیته ناپاک زغالی 
و نفت��ی داده اس��ت. ما از ت��رس خطرات نیروگاه های اتم��ی این واقعیت را 
نادی��ده گرفته ایم که ظرفیت تکنولوژی ه��ای اتمی در تولید حجم عظیمی 
از الکتریس��یته بدون تولید دی اکس��ید کربن چقدر باالست. تا زمانی که ما 
نتوانیم بر چالش های تکنیکی و مالی گس��ترش انرژی های تجدیدپذیر غلبه 
کنیم، نیروگاه های برق اتمی، منطقی ترین راه حل به نظر می رسند. حتی اگر 

مردم از آنها خوش شان نیاید یا از آنها بترسند.
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فرص��ت ام��روز: از آنجا که بانک مرکزی از س��ال های گذش��ته تاکنون 
تغییرات مطالبات معوق بانک ها را به صورت شفاف، دقیق و مستمر اعالم 
نکرده است، هر بار اعالم این رقم با شائبه های زیادی مطرح می شود. کما 
اینکه رقم 236 هزار میلیارد تومانی که اخیرا از سوی وزارت اقتصاد در این 
زمینه اعالم شده است، این سوال را مطرح کرده که رقم 236 هزار میلیارد 

تومان چگونه محاسبه شده است؟
چند هفته قبل بود که وزیر اقتصاد در نامه ای به بانک مرکزی از بانک ها 
خواس��ت تا فهرس��ت بدهکاران بانکی خود را هر س��ه ماه یک بار بر روی 
وب سایت ش��ان منتش��ر کنند. پس از این اقدام وزارت اقتصاد، سرپرست 
معاونت امور بانکی این وزارتخانه، میزان مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا 
پایان شهریورماه را 236 هزار میلیارد تومان اعالم کرد. همچنین سخنگوی 
قوه قضائیه در نشست اخیر خود از انجام اقدامات موثر در وصول مطالبات 
بانک ها خبر داد و گفت که در دو س��ال گذش��ته معادل 49 هزار میلیارد 

تومان از مطالبات معوق با اجرای ثبتی وصول شد.
از آنجا که از س��وی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توضیحی در این باره 
اعالم نش��ده اس��ت، با توجه به آمار مطالبات غیرجاری که در س��ال های 
گذش��ته ثبت ش��ده است، این رقم اعالم ش��ده از معوقات بانکی مقداری 
س��وال برانگیز اس��ت. البته ابهامات میزان دقیق مطالب��ات معوق بانک ها، 
موضوع جدیدی نیس��ت و در طول س��ال های گذش��ته با هر اعالم ارقام 
مربوطه در این زمینه، تناقضات زیادی ش��کل می گرفت. از جمله در سال 
1393 که مطالبات معوق بانک ها بس��یار مطرح ب��ود، علی طیب نیا وزیر 
وقت اقتصاد، میزان معوقات بانکی را 150 هزار میلیارد تومان اعالم کرد، 
درحالی که بان��ک مرکزی در آن زمان این رقم را حدود 82 هزار میلیارد 
تومان مطرح کرده بود. رقم اعالمی از سوی طیب نیا واکنش های بسیار در 
پی داشت که بدین منظور در آن زمان وزارت اقتصاد در اطالعیه ای اعالم 
کرد که مبلغ رس��می مطالبات معوق بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان 
اس��ت و منظور وزیر اقتصاد از 150 هزار میلی��ارد تومان مطالبات معوق 

بانکی، شامل مجموع مطالبات استمهال شده نیز می شود. 
س��رانجام در آن زمان قوه قضائیه پرونده مبهم معوقات بانکی را با این 
اع��الم که حداقل معوقات 95 ه��زار میلیارد و حداکث��ر آن تا 200 هزار 
میلیارد تومان است، بست اما اکنون با گذشت هفت سال از این موضوع، در 
صورت تعلق سود به معوقات بانکی به رقم قابل توجهی خواهیم رسید. از 

سوی دیگر، اینکه با وصول حدود 50 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی 
در دو س��ال اخیر همچنان این رقم 236 هزار میلیارد تومان باش��د، این 
س��وال مطرح می شود که آیا رقم اعالمی با سود و تمامی مبلغ حداکثری 
معوقات است که اگر اینگونه باشد، آیا در طول هفت سال فقط این میزان 
رشد کرده یا معوقات جدید متوقف شده که بعید به نظر می رسد. عالوه بر 
این، از آنجا که بانک مرکزی در طول سال های گذشته هیچ گاه به صورت 
شفاف درباره معوقات بانکی صحبت نکرده و همچنان سواالتی درباره حجم 
معوقات، اساس شکل گیری آنها و اقدامات انجام شده برای وصول معوقات 

مطرح است، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
اما جدا از معمای آماری معوقات بانکی، سوال مهم این است که چالش 
معوقات بانکی چگونه حل می ش��ود؟ در حال حاض��ر رقم معوقات بانکی 
به رقم قابل توجهی رس��یده و بی ثباتی های مالی آتی از پیامدهای عمده 
بی تعادلی در نس��بت حجم معوقات و کل اعتبارات اعطایی بانک هاس��ت. 
پرداخت نش��دن دیون در سررسید توسط بدهکاران دالیل مختلفی دارد 
ک��ه از مهمترین آن، بی ثباتی و رکود بازار اس��ت. بانک ها برای بازگش��ت 
از اعتبارات اعطایی از مش��تریان وثیقه می گیرند. اعتبارات وثیقه ای و نوع 
آن به عنوان یک��ی از محدودیت های تامین مالی برای بنگاه های تولیدی 
در اقتصاد شناس��ایی شده است. براساس توافقنامه بال 2، بانک ها باید به 
اهمیت ن��وع و مقدار وثیقه برای بنگاه هایی ک��ه دارای عملکرد ضعیفند، 
توجه کنند. در توافقنامه بال 2 به این نکته اشاره شده که اگر بانک در یک 
فعالیت ریس��کی تر وارد ش��ود، باید مقدار بیشتری از سرمایه خود را برای 
حفظ ثبات بانک درگیر کند. افزایش ریسک قرض گیرنده موجب افزایش 
میزان مطالبات معوق بانک شده و میزان ذخیره گیری در سرمایه بانک را 
افزای��ش می دهد. در این حالت وقتی می��زان اعتبارات غیرجاری در بانک 
افزایش پیدا کند، تنها منبعی که بانک برای برگشت منابع خود می تواند 
از آن اس��تفاده کند، وثایق مربوطه اس��ت. بنابراین بانک ترجیح می دهد 
گروگذاری وثیقه را اجباری کند. عالوه بر این، تنوع بخش��ی به نوع وثایق 
وام، یکی از سیاست های است که بانک در هر مقطع زمان خاصی با توجه 

به شرایط موجود و پیش رو در نظر می گیرد.
در شرایط رکود اقتصادی به طور عمده شرکت هایی که به تودیع وثایق 
ملکی با قدرت نقدش��وندگی پایین می پردازند، از عدم نقدشوندگی ملک 
خود آگاهن��د، بنابراین برای افزایش ارزش اعتب��اری خود تالش کمتری 

انجام می دهند. از طرف دیگر، از آنجا که وثیقه با نقدشوندگی باالتر از نظر 
قانونی برای بانک راحت تر وصول می ش��ود، مشتری برای کاهش احتمال 
نکول خود تالش بیش��تری به کار می گیرد. یک مش��کل جدی دیگر در 
فضای کس��ب وکار این اس��ت که نهادهای دولتی به عنوان کارفرما همه 
هزینه ها را نقدی و بدون کوچک ترین تاخیری دریافت می کنند؛ در حالی 
که اغلب مبادالت بنگاه های خصوصی به طور اعتباری انجام می ش��ود. در 
نتیجه شکاف دریافت و پرداخت جریانات نقدی وضعیت اعتباری بنگاه های 

اقتصادی را سست می کند.
در این راس��تا، پژوهشگران در یک مطالعه، نقش محدودیت وثیقه ای 
در سیس��تم بانکی و عملکرد آن در نظام بانکی ایران را بررس��ی کردند. 
نتای��ج ای��ن پژوهش که با عن��وان »محدودیت وثیق��ه ای و تاثیر آن بر 
بانکداری کش��ور و متغیرهای کالن اقتصادی« در شماره بهار و تابستان 
امس��ال نشریه »سیاس��ت گذاری اقتصادی« منتشر ش��ده است، نشان 
می دهد اگر محدودیت اعتباری ناش��ی از اج��رای وثیقه در قالب عقود 
بانک��ی در ایران اجرا ش��ود، نخس��ت، این محدودیت ب��ه کاهش منابع 
در دس��ترس بنگاه ها و کاهش س��رمایه گذاری می انجام��د و دوم، نظام 
بانک��داری ایران قادر به کاه��ش اصطکاک در بازار مال��ی از نقطه نظر 
الزام��ات وثیقه ای نخواهد بود. به طور کلی، اجرای وثیقه های ناش��ی از 
شوک اعتباری منجر به ایجاد اصطکاک در بازارهای مالی شده و کاهش 
توانای��ی بنگاه ها برای اس��تقراض را در پ��ی دارد و در نهایت به کاهش 

سرمایه گذاری در تولید می انجامد.
پژوهشگران می گویند بهتر است بانک ها در زمان اعطای اعتبارات خود 
را به طور واقعی در فعالیت بنگاه ها شریک بدانند. این به مراتب نسبت به 
حالتی که در آن صرفا به عنوان واس��طه مالی عمل می کنند، بهتر اس��ت. 
ش��راکت بانک در فعالیت بنگاه ها اثر بهتری بر متغیرهای کالن اقتصادی 
از جمله تولید، س��رمایه گذاری و کاه��ش هزینه های عملیاتی بانکی دارد. 
به همین دلیل بانک ه��ا باید از هر نوع اعمال قراردادهای صوری در قالب 
عق��ود بانکداری پرهیز کنند و عقود بانکی را به ط��ور واقعی اجرا کرده و 
خود را در فعالیت بانک شریک بدانند تا در بلندمدت سودآوری به نسبت 
باالتری داشته باشند. توسعه نهاد ضمانت در اقتصاد با هدف ایجاد اعتماد 
به معامالت و تعامالت و تسهیل دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط به 

بازار اعتبار می تواند منشأ تحوالت دیگری در سیستم بانکی شود.

چالش معوقات بانکی چگونه حل می شود؟

معمای معوقات بانکی

قیمت دالر از نیمه کانال 28 هزار تومان گذشت و روز سه شنبه اسکناس 
س��بز آمریکایی با چند صد تومان رش��د قیمتی به بهای 28 هزار و 520 
تومان رسید. با ثبت این قیمت، فاصله دالر از سقف 28 هزار و 700 تومانی 
آبان ماه به کمتر از 200 تومان رسید. این در حالی است که قیمت دالر در 
صرافی های بانکی کماکان در س��قف کانال 26 هزار تومان قرار دارد و روز 
گذشته هر دالر در این صرافی ها بدون تغییر نسبت به روز قبل در همان 
قیمت 26 هزار و 795 تومان ثابت ماند، اما چه عاملی موجب شد تا قیمت 
دالر در دومی��ن روز آذرماه به پیک قیمتی آبان نزدیک ش��ود؟ به اعتقاد 
کارشناس��ان، چنین رشدی ناشی از سیگنال مذاکرات احیای برجام است 
که از وین به بازار فردوس��ی رسید. در واقع برخی از معامله گران تاکتیک 
جدی��دی را در ای��ن روزها در پیش گرفته اند. در حال��ی که از اوایل هفته 
گذشته، معامله گران تمایل زیادی برای حضور در بازار نداشتند و موقعیت 
محتاطانه ای به خود گرفته بودند، از روز یکشنبه، فعالیت معامله گران ارزی 
بیشتر شد. به عقیده شماری از فعاالن بازار ارز، برخی از معامله گران تصور 
می کنند پیش از آغاز مذاکرات هسته ای بهتر است تا جایی که می توانند 
قیمت دالر را باال ببرند. از نگاه آنها، در صورتی که مذاکرات هس��ته ای به 
سرانجام برسد، معامله گران خواهند توانست که در باالترین قیمت ممکن، 
دالر خود را به فروش برسانند. اگر مذاکرات هسته ای نیز به سرانجام نرسد، 
معامله گران از قبل خود را با رش��د قیمت تا حدی هماهنگ کرده اند و از 

صعود یکباره قیمت جا نخواهند ماند.
با این حال، تاکتیک جدید معامله گران در شرایطی در بازار اعمال شده 
اس��ت که ابهام زیادی درباره آینده مذاکرات هس��ته ای وجود دارد. به این 
ترتیب، در صورتی که خبر مثبتی پیش از مذاکرات هسته ای منتشر شود، 
معامله گران تاکتیک خ��ود را تغییر خواهند داد و وارد فاز فروش خواهند 

ش��د. در شرایط ابهام است که معامله گران تاکتیک افزایش خریدها را در 
پیش گرفته اند. به نظر می رسد در زمانی که مشخص نیست توافقی صورت 
خواهد گرفت، ترجیح معامله گران این است که سناریوی خوش بینانه را در 
معامالت خود لحاظ نکنند. قیمت اس��کناس سبز آمریکایی در حالی روز 
سه ش��نبه به بهای 28 هزار و 520 تومان در بازار آزاد تهران رسید که هر 
دالر در صرافی های بانکی بدون تغییر قیمت نسبت به روز قبل در همان 
رقم 26 هزار و 795 تومان باقی ماند. قیمت فروش یورو نیز همچون دالر 
در این صرافی ها تغییر قیمتی نداشت و با همان نرخ 30 هزار و 552 تومان 
به فروش رس��ید. قیمت خرید هر دالر 26 هزار و 265 تومان و نرخ خرید 

هر یورو نیز 29 هزار و 947 تومان اعالم شد.
قیمت س��که نیز روز گذش��ته 80 هزار تومان پایین آم��د و به رقم 12 
میلیون و 380 هزار تومان رس��ید. ارزش هر قطعه س��که تمام بهار آزادی 
طرح جدید با کاهش 80 هزار تومانی قیمت نسبت به روز قبل به رقم 12 
میلیون و 380 هزار تومان رس��ید و س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم به 
قیمت 12 میلیون و 200 هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه بهار آزادی 6 
میلیون و 400 هزار تومان، ربع س��که 3 میلیون و 680 هزار تومان و سکه 
یک گرمی 2 میلیون و 250 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ 
هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 235 هزار تومان و هر مثقال طال 
ب��ه 5میلیون و 350 هزار تومان رس��ید. همچنین اُنس جهانی طال با 48 
دالر و 60 سنت کاهش یک هزار و 797 دالر و 23 سنت ارزش گذاری شد.
البته این روزها خیابان فردوس��ی به دلیل دیگری ش��لوغ است و ماجرا 
به ارز سهمیه ای برمی گردد. در حالی به هر کارت ملی 2200 دالر در هر 
سال سهمیه ارزی با نرخ صرافی داده می شود که این توزیع رانت به دلیل 
اختالف با نرخ ارز بازار، سبب ایجاد صف های طوالنی مقابل صرافی ها شده 

است. به گزارش مهر، در روزهای اخیر عابران میدان فردوسی تهران شاهد 
تجمع و صفوف مردم بدون رعایت پروتکل های بهداش��تی و فاصله گذاری 
اجتماعی در مقابل صرافی ها هستند؛ آن هم در روزهایی که هشدار پیک 
ششم کرونایی داده می شود. علت اصلی ایجاد این صفوف، رانتی است که 
در دالر س��همیه ای و مابه التفاوت نرخ صرافی ها با نرخ بازار آزاد اس��ت. در 
حال حاضر به هر کارت ملی 2200 دالر س��همیه ساالنه داده می شود که 
متقاضی می تواند تا س��قف مذکور، دالر با ن��رخ صرافی ها خریداری کند. 
بررس��ی های میدانی نش��ان می دهد برخی خریداران این ارز سهمیه ای، 
ارزه��ای دریافتی را با ه��دف نگهداری آن برای فروش در ش��ب عید که 
معموال ش��اهد افزایش قیمت ارز هس��تیم، خریداری می کنند. همچنین 
عده ای نیز برای سفرهای خارجی و نیز تأمین ارز فرزندان دانشجوی خود 

اقدام به تهیه ارز سهمیه ای می کنند.
اما بخش مهمی از خریداران برای استفاده از مابه التفاوت ارز صرافی با ارز 
بازار در صفوف صرافی های ایس��تاده اند. حتی شواهد حاکی از رواج شدید 
کارت ملی اجاره ای است. در حال حاضر صرافی ها دالر را 26 هزار و 900 
تومان می فروش��ند ولی در بازار آزاد ارز با قیمت 27 هزار و 900 تومان از 
آنها خریداری می ش��ود که با احتساب 2200 دالر، خریداران 59 میلیون 
و 180 هزار تومان ارز سهمیه ای خریداری می کنند، اما اگر آن را در بازار 
آزاد ب��ه فروش برس��انند، 61 میلیون و 380 هزار توم��ان درآمد خواهند 
داشت که سود آن 2 میلیون و 200 هزار تومان است. دالالن در حالی در 
میدان فردوس��ی اقدام به خرید ارز با نرخ 27 هزار و 900 تومان می کنند 
که در حال حاضر در سبزه میدان قیمت دالر 28 هزار و 460 تومان است. 
بنابراین سودی که دالالن در این میان می برند، با توجه به نرخ دالر سبزه 

میدان، یک میلیون و 210 هزار تومان است.

قیمت دالر از نیمه کانال 28 هزار تومان گذشت

ماجرای شلوغی خیابان فردوسی

بانکنامـــه

دبیر کانون بانک ها پاسخ داد
شرایط افتتاح حساب بانک ها تغییر کرد؟

در حالی که اعالم برخی از مش��تریان حاکی از شرایط متفاوتی برای افتتاح 
حس��اب در بانک هاس��ت، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و 
بان��ک مرکزی توضیحاتی در این زمین��ه ارائه کرده که حاکی از تغییر نکردن 
ش��رایط افتتاح حساب اس��ت و طبق آن در راستای قانون مبارزه با پولشویی، 
بانک ه��ا برای احراز هویت و آگاهی از س��المت مالی مش��تریان برای هرگونه 
خدمت بانکی باید مدارکی چون گواهی اش��تغال و س��ند ملک یا اجاره نامه را 
برای اطالع از محل س��کونت فرد دریافت کنند که بانک ها پیش از این به این 
موضوع با وجود الزام قانون توجهی نمی کردند اما زین پس تاکید بس��یاری در 

این زمینه وجود دارد.
به گزارش ایسنا، به تازگی اخباری مبنی بر شرایط عجیب بانک ها برای افتتاح 
حس��اب مبنی بر دریافت اصل س��ند ملک یا اجاره و کپی آن، گواهی اشتغال 
عالوه بر اصل شناسنامه و کارت ملی مطرح می شود. پس از این موضوع، دبیر 
شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی هرگونه تغییر در شرایط افتتاح 
حس��اب بانک ها را رد کرد،  اما روز گذش��ته مشتری یک بانک طی تماسی با 
ایس��نا اعالم کرد که بانک برای افتتاح حساب مدارکی چون گواهی اشتغال و 
س��ند ملک یا اجاره نامه از او می خواهد که محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون 
بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوص��ی در واکنش به این موضوع اعالم کرد: 
بانک ها برای ارائه هرگونه خدمت بانکی باید مشتریان خود را شناسایی کنند 
که این شناسایی از طریق کد ملی و مدارک اقامتی صورت می گیرد و بانک های 
خصوصی از طریق کد ملی این شناسایی را انجام می دهند. عالوه بر شناسایی 
هویت مشتریان، بانک ها باید نسبت به سطح مالی آنها نیز شناخت داشته باشند 
و برای آنکه تراکنش های بانکی مش��تریان مشکوک نباشد، بانک برای تطابق 

داشتن میزان حقوق دریافتی با تراکنش ها درخواست گواهی اشتغال می کند.
ب��ه گفته جمش��یدی، البته در آیین نامه های وابس��ته به م��اده 169 قانون 
مالیات ها، برای تش��خیص هویت و ثبت در س��امانه های مالیاتی الزم است تا 
بانک ها مدارکی چون گواهی اشتغال و سند ملک یا اجاره نامه را دریافت کنند، 
زیرا در غیر این صورت مورد مجازات و پرداخت خسارت به دولت بابت مالیات ها 
ق��رار می گیرند. ممکن اس��ت بانک هایی که این مدارک را از مش��تریان خود 
دریافت می کنند، مورد بازخواس��ت قرار گرفته باشند تا مجبور به دریافت این 
مدارک ش��وند. از سوی دیگر، دریافت اینگونه مدارک در راستای قانون مبارزه 
با پولشویی است تا بانک نسبت به سالمت مالی مشتری اطمینان حاصل کند.

دبیر کانون بانک ها با بیان اینکه تغییری در شراط بانک ها برای افتتاح حساب 
ایجاد نشده است، ادامه داد: از آنجا که سامانه های بانک ها در این زمینه فراهم 
نبوده و با س��امانه ثبت احوال لینک نشده بود، اکنون این شرایط فراهم شده 
برخی بانک ها این مدارک را دریافت می کنند. پیش بینی من این است که باقی 

بانک ها نیز برای افتتاح حساب این شرایط را به مرور اعالم می کنند.
پیگیری این موضوع از بانک مرکزی نیز نش��ان می دهد تغییری در شرایط 
افتتاح حساب بانک ها صورت نگرفته و در راستای قانون مبارزه پولشویی، بانک ها 
ملزم به شناس��ایی دقیق محل سکونت مشتریان خود و اطالع از تمکن مالی 
آنها برای اعتبارس��نجی هستند که باید مدارکی چون سند ملک یا اجاره نامه 
و گواهی اش��تغال را دریافت کنند، اما پیش از این بانک ها این بند از قانون را 
رعایت نمی کردند که اکنون با تاکیدات بانک مرکزی بر اجرای بندهای قانون 
مبارزه پولشویی، برخی از بانک ها اقدام به اجرای دقیق این موضوع کرده اند و به 
مرور باقی بانک ها نیز بر دریافت این مدارک که پیش از این نیز در قانون ملزم 

به دریافت بودند، اهتمام بیشتری خواهند داشت.

سخت گیری در پرداخت وام ازدواج
بی تفاوتی به الزام یک قانون 

در حال��ی که طبق قانون بودجه، بانک ها برای پرداخت وام ازدواج باید 
سه روش اعتبارسنجی، یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه ها 
را اعمال کنن��د، گفته های متقاضیان این وام خالف این موضوع را اثبات 
می کند که مدیر روابط عمومی بانک مرکزی س��ختگیری  بانک ها در این 
زمینه را ممنوع دانسته و بر این سه روش تاکید کرده، اما این موضوع این 
س��وال را در ذهن ایجاد می کند آیا بانک مرکزی نباید نظارت بیش��تری 

بر عملکرد بانک ها داشته و جریمه هایی را برای تخلفات در نظر بگیرد؟
به گزارش ایس��نا، وام ازدواج یکی از وام های پرتقاضای سیستم بانکی 
است که هر ساله در بودجه کشور، بانک مرکزی و دولت مکلف می شوند 
ب��ه بانک ها ابالغ کنند تا درص��دی از وام های پرداختی خود را به این امر 
اختصاص دهند اما س��خت گیری های غیرموجه بانک ها باعث می ش��ود 
متقاضیان نتوانند این وام را دریافت کنند و طبق آنچه در گزارش تفریغ 
بودجه آمده اس��ت، در س��ال گذش��ته از یک میلیون و 109 هزار و 360 
میلیون متقاضی اس��تفاده از تسهیالت ازدواج، به تعداد 735 هزار و 114 
نفر، معادل 66 درصد متقاض�یان، به میزان 38 هزار و 328 میلیارد تومان، 
تسهیالت ازدواج پرداخت شده و 24 درصد این افراد تسهیالت را دریافت 

نکرده اند.
معرفی ضامن به بانک یکی از سنگ اندازی بانک ها در این زمینه است 
که یا دو تا س��ه ضامن از متقاضی می خواهند یا یک ضامن با س��ابقه 10 
سال به باال را درخواست می کنند. این در حالی است که طبق قانون بودجه 
سال جاری بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، 
یعنی یک ضامن و س��فته یا سهم فرد از حس��اب یارانه هدفمندی را به 
منزله ضمانت بپذیرند، اما اعالم متقاضیان وام ازدواج حاکی از آن است که 
بانک ها یارانه افراد را اصال به عنوان ضامن به دلیل مبلغ کم آن نمی پذیرند 

و سخت گیری زیادی نیز برای تعداد ضامن معرفی و شرایط آن دارند.
در این بین، پیروی نکردن بانک ها از الزامی که قانون برعهده آنان برای 
پرداخت وام ازدواج در زمینه ضامن قرار داده اس��ت، این س��وال را ایجاد 
می کن��د که اگر مبلغ  یارانه کفاف ضمانت وام را نمی دهد، چرا قانونگذار 
آن را ب��ه عن��وان وثیقه در نظر گرفته و در غیر این صورت چرا به تمکین 
نکردن بانک ها از این قانون نظارتی نمی ش��ود؟ سخت گیری بانک ها برای 
این وام باعث ش��ده صف های طوالنی برای دریافت وام ازدواج در بانک ها 
شکل بگیرد و مردم موفق به دریافت این وام نشوند که در آن زمان مدیر 
اداره اعتبارات بانک مرک��زی در واکنش به گالیه های متقاضیان این وام 
درباره تعداد ضامن ها، اع��الم کرد: در متن قانون پیش بینی درباره تعداد 
ضامن ها نش��ده و مبنای اعتبارسنجی )وضعیت مالی متقاضی و ضامن( 
اعالم ش��ده است و بر این اساس، به تشخیص بانک ها ممکن است تعداد 
ضامن ها کم یا زیاد شود. از این گفته اینجور استنباط می شود که بانک ها 
آزاد هستند تا هرگونه می خواهند در این راستا عمل کنند. از سوی دیگر، 
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تاکید بر ممنوع بودن سخت گیری 
بانک ها، س��ه روش ضمانت این وام را اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته 
یا سهم فرد از حساب یارانه ها اعالم کرده است. بنابراین باید منتظر ماند 
و دید آیا در ادامه پرداخت وام ازدواج تغییری در برخوردهای س��لیقه ای 

بانک ها ایجاد می شود یا خیر.
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دولت چقدر اوراق منتشر می کند؟
جریان اوراق فروشی دولت در سال 1400 نشان می دهد که در ماه حدود 
7500 میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کرده و مابقی اصل و سود اوراق 
گذش��ته بوده اس��ت. با کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی در بودجه، 
در س��ال های اخیر روند فروش اوراق جهت تامین مالی روند رو به رشدی 
ط��ی کرد ولی در هر حال با وجود امتیازهایی که فروش اوراق برای دولت 
داش��ت، برگشت اصل و س��ود آن در زمان سررس��ید و به عبارتی بدهی 
ایجادش��ده برای دولت، موضوعی بود که بارها از س��وی کارشناسان مورد 

تاکید قرار داشت.
در س��ال گذش��ته با توجه به کس��ری بودجه، دولت حدود 100 هزار 
میلیاردی اوراق بدهی منتش��ر کرد ولی در سال جاری این روند کند شد 
و آنطور که انتظار می رفت اجرایی نش��ده است، در همین جریان حواشی 
زیادی در رابطه با ارتباط اوراق فروشی دولت و وضعیت بازار سرمایه وجود 
داش��ت و این مطرح بود که از عوامل ریزش بورس بوده است. موضع اخیر 
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به نوعی واکنش به این 
جریان بود و او گفت که دولت بیش از فروش اوراق جدید به دنبال تسویه 
اصل و سود اوراق گذشته است. طبق اعالم میرکاظمی، دولت باید تا سال 
1405 حدود 535 هزار میلیارد تومان بابت اصل و س��ود اوراق دولت قبل 

را پرداخت کند.
بررس��ی وضعیت فروش اوراق در مدت اخیر نش��ان می دهد که در آبان 
ماه 11 هزار و 400 میلیارد تومان بابت اصل و س��ود اوراق منتشرشده در 
گذشته پرداخت کرده است. این در حالی است که  7500 میلیارد تومان 
اوراق جدید برای تامین منابع بودجه منتشر شده است. روند پرداخت 11 
هزار و 400 میلیارد تومانی بابت اصل و سود اوراق گذشته تا پایان سال در 
حالی ادامه دارد و حدود 45 هزار و 600 میلیارد تومان باید پرداخت شود 
که وضعیت فروش اوراق جدید برای تامین منابع بودجه تکلیف مشخصی 

ندارد.

مزایای تاسیس بانک تسویه در کشور چیست؟
جزییات راه اندازی بانک تسویه

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اخیرا اعالم کرده که 
راه حل عدم استقبال ناشران اوراق بهادار از پرداخت سود مجامع ساالنه از 
طریق س��امانه سجام تأسیس بانک تسویه است و در این راستا کارشناس 
مس��ئول برنامه ریزی و توسعه س��مات جزییاتی را در مورد راه اندازی این 

بانک ارائه کرد.
مس��عودرضا عباسی با اش��اره به واگذاری س��هام عدالت به بیش از 50 
میلیون نفر به ایسنا، گفت: با عنایت به ضرورت فراهم آوردن بستر مناسب 
جهت عملیاتی ش��دن واگذاری سهام عدالت به بیش از 50 میلیون نفر از 
واجدین ش��رایط این دسته از سهام، شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه مسئول تامین زیرساخت این بازار نیازمند فراهم آوری 
برخی از مقدمات و تبیین همکاری دقیق با بانک مرکزی است. باید توجه 
داش��ت که اس��تقرار طرف معامله مرکزی در بازارهای مالی برای پوشش 
ریسک ها یک اصل و ضرورت انکارناپذیر  و با افزایش مخاطبان بازار سرمایه 
از قری��ب 10 میلی��ون نفر به حدود 60 میلیون نف��ر، ایجاد طرف معامله 

مرکزی امری حیاتی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر هزینه مالی و زمانی تبادالت در یک سیستم 
که می تواند منجر به ریسک های اعتباری و زیر سوال بردن حسن شهرت 
نهاد امین بازار ش��ود ضرورت تاسیس نهادی همچون بانک تسویه که به 
عن��وان عضو اتاق پایاپای بانک مرکزی توانایی تس��ویه وجوه را به صورت 

منفرد دارا است را مشخص می سازد.
کارش��ناس مسئول برنامه ریزی و توس��عه سمات در پاسخ به این سوال 
که بانک تسویه چیست، توضیح داد: در بازارهای مالی جهان نهادی تحت 
عنوان بانک تس��ویه در بازارهای داخلی یا بین المللی ایفای نقش می کند 
که تسویه معامالت در کلیه اوراق اعم از سهام، اوراق قرضه و صندوق های 
س��رمایه گذاری و عملی��ات پرداخ��ت س��ود کلی��ه اوراق و صندوق های 
س��رمایه گذاری را برعهده دارد. در ایران نیز قابلیت ایفای این نقش توسط 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی وجود دارد. حضور این شرکت  به عنوان 
عض��وی از اتاق پایاپ��ای بانک مرکزی می تواند زمینه اجرایی ش��دن این 
نهاد جدید )بانک تس��ویه( در بازار مالی کش��ور را فراه��م آورد. از مزایای 
دیگ��ر راه اندازی این نهاد حرکت در جهت ایفای نقش متولی گری دارایی 

)کاستودین( برای اولین بار در بازارهای مالی ایران است.
عباس��ی در مورد مزایای تاسیس بانک تس��ویه نیز توضیح داد: کاهش 
ریسک عملیاتی و هزینه مبادالت با دسترسی به زیرساخت های دریافت و 
پرداخت شبکه بانکی از مزایای تاسیس این بانک محسوب می شود. سهام 
عدالت بعد از توزیع و امکان پذیر شدن معامله آن توسط جمعیت کثیری 
از مردم ایران تبعاتی برای ارائه خدمات سریع و کم هزینه خواهد داشت تا 
رضایت عامه تامین شود. از جمله نکاتی که باید مورد توجه سیاست گذاران 
قرار گیرد توجه به هزینه مبادله چه زمانی و چه مالی است. به عنوان مثال 
در نظر بگیرید سود سهام عدالت بیش از 50 میلیون نفر قرار است در قالب 
تعاملی بین ناش��ران و سمات توزیع و به حساب تک تک آنان واریز شود، 
در حال حاضر با س��مات به عنوان یک مش��تری عادی بانک رفتار شده و 
این شرکت هیچ گونه دسترسی مستقیمی به سامانه های دریافت و پرداخت 
ندارد. این امر مش��کالتی را برای انتقال وجوه به حساب سهامداران ایجاد 
خواهد کرد و نارضایتی هایی را برای طرفین پرداخت دربر خواهد داش��ت، 
هم به واس��طه زمان دسترس��ی به وجوه هم به واسطه هزینه مالی انتقال 
وجوه و درنهایت ریسک های عملیاتی وارد بر شرکت سپرده گذاری مرکزی.

کارش��ناس مس��ئول برنامه ریزی و توسعه س��مات ادامه داد: به عنوان 
مثال فرض کنید سود شرکت ها در تاریخ اول اردیبهشت در لحظات آخر 
روز به حس��اب س��پرده گذاری مرکزی واریز شده و این شرکت دیگر قادر 
نخواهد بود در همان روز پرداخت س��ود را به حساب سهامداران کارسازی 
کند. ب��رای درک اهمیت این موضوع به رفتار هموطنان در دریافت یارانه 
ماهانه خود باید توجه کرد. زیرا نارضایتی در این حوزه باعث سلب اعتماد 
از امین بازار خواهد ش��د و ریسک های حسن ش��هرت و اعتباری را برای 
س��مات رقم خواهد زد. عباس��ی تاکید کرد: مناس��ب آن است که سمات 
صرفا برای دریافت و پرداخت وجوه و امر تس��ویه مش��ابه یک بانک دیده 
شود، اما بانکی که هیچ گونه اختیاراتی مانند بانک های تجاری نداشته باشد 
)تامین تسهیالت یا دریافت سپرده های پولی و...( و تنها در حوزه تسویه از 
اختیاراتی شبیه بانک های عضو اتاق پایاپای بانک مرکزی برخوردار باشد. 
الزم به ذکر اس��ت در سایر کشورها، بانک های تسویه نیز با همین رویکرد 
تاسیس می ش��وند و شاید نظر به مشکالت عدیده سهام عدالت که پیش 
روی ما است این نقطه عطفی باشد تا برای اولین بار بانک تسویه در کشور 

با محوریت سمات تاسیس شود.

خبرنــامه

فرصت امروز: بازار سرمایه در دومین روز معامالتی آذرماه روند پرنوسانی داشت 
و در حالی که شاخص بورس تهران در ساعات ابتدایی معامالت سه شنبه توانست 
تا رقم یک میلیون و 408 هزار واحد صعود کند، اما در س��اعات میانی تا رقم 
یک میلیون و 403 هزار واحد پایین آمد و در نهایت با ایستادن در ارتفاع یک 
میلیون و 404 هزار واحد به افت 2500 واحدی بسنده کرد. این در حالی بود 
که شاخص کل بورس در اولین روز معامالتی آذرماه توانسته بود با رشد 1.46 
درصدی بخشی از ریزش های اخیر خود را جبران کند و برای چندمین بار در 
طول هفته های گذشته مجددا به کانال 1.4 میلیون واحدی برسد. سمت و سوی 
شاخص های بورسی نشان می دهد که  بازار سهام در حال حاضر دوره ای تقریبا 
خنثی را سپری می کند. این خنثی بودن که نشان از توازن نسبی در میان عرضه 
و تقاضا دارد، در روزهای گذشته گاهی خود را با رشد شاخص کل بورس و گاهی 
با افت آن نشان داده است. تکرار این روند باعث شده است تا در روزهای گذشته 
نوعی از اطمینان نسبت به وضعیت فعلی بورس تهران پدید بیاید و بسیاری از 
فعاالن خرد بازار سرمایه به این باور برسند که بازار دست کم در وضعیت فعلی 

احتماال نوسان قابل توجهی را شاهد نخواهد بود.
گروه شیمیایی صدرنشین معامالت شد

در جریان معامالت روز سه شنبه دوم آذرماه، شاخص کل بورس با کاهش 2 
هزار و 521 واحدی به رقم یک میلیون و 404 هزار واحد و شاخص کل با معیار 
ه��م وزن با یک هزار و 889 واحد کاهش به رقم 385 هزار و 44 واحد رس��ید. 
بیش از 4 میلیارد و 318 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 40 
هزار و 616 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار 
اول، کاهش 4 هزار و 449 واحدی و ش��اخص بازار دوم، افزایش 3 هزار و 115 

واحدی را تجربه کردند.
در معامالت این روز 128 نماد بورسی مثبت و 260 نماد منفی بودند که از 
میان آنها شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 509 واحد، 
پتروشیمی پارس )پارس( با یک هزار و 378 واحد، پتروشیمی فناوران )شفن( با 
612 واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با 239 واحد، پلی پروپیلن 
جم )جم پیلن( با 224 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 219 واحد و 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 141واحد، بیشترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل نیز فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 593 واحد، نفت 
و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 523 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( 
با 332 واحد، شرکت س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 284 واحد، پتروشیمی 
نوری )نوری( با 280 واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 261 
واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 260 واحد و بانک ملت )وبملت( با 240 واحد، 

با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند. همچنین شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا(، پارس فوالد سبزوار )فسبزوار(، پاالیش نفت اصفهان 
)ش��پنا(، بورس اوراق بهادار تهران )بورس(، آریان کیمیاتک )کیمیاتک(، گروه 
دارویی برکت )برکت( و سایر اشخاص بورس انرژی )انرژی 3( از جمله نمادهای 

پُرتراکنش بودند.
گروه شیمیایی با 46 هزار و 692 معامله به ارزش 3 هزار و 523 میلیارد ریال، 
گروه خودرو با 49 هزار و 315 معامله به ارزش 3 هزار و 196 میلیارد ریال، گروه 
بانک ه��ا با 24 هزار و 950 معامله ب��ه ارزش 2 هزار و 982 میلیارد ریال، گروه 
فرآورده های نفتی با 27 هزار و 309 معامله به ارزش یک هزار و 823 میلیارد 
ریال و گروه فلزات اساسی با 31 هزار و 859 معامله به ارزش یک هزار و 780 

میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با کاهش 37 واحدی 
به رقم 20 هزار و 149 واحد رس��ید و بیش از 3 میلیارد و 610 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 22 هزار و 999 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. 
در معامالت چهارمین روز هفته در فرابورس ایران، 96 نماد فرابورسی مثبت و 
147 نماد منفی بودند که از میان آنها شرکت پتروشیمی تندگویان با 15 واحد، 
گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی با 10 واحد، با 22 واحد، ش��رکت صنایع 
پتروشیمی تخت جمشید با چهار واحد و شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین 
با 3.73 واحد، بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت 
فرابورس ایران با 10 واحد، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با 9 واحد، شرکت 
پلیمر آریاساسول با هشت واحد، شرکت صنعتی مینو با شش واحد و بیمه اتکایی 

ایرانیان با پنج واحد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه شدند.
بورس تهران در انتظار رفع 3 ابهام

هرچند با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بورس تهران جان دوباره ای گرفت، 
اما حاال با گذشت بیش از یکصد روز از عمر دولت ابراهیم رئیسی، بازار سهام در 
موج نوسان قرار دارد. به طوری که یک روز شاهد رشد نماگرهای بورسی و روز 
دیگر شاهد افت آنها هستیم. در این زمینه یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید 
بر اینکه این بازار از لحاظ بنیادی و عوامل اثرگذار بر روند معامالتی در شرایط 
مناسبی برای س��رمایه گذاری قرار دارد، می گوید: در صورت رفع سه ابهام نرخ 
بهره بانکی، عوارض گمرکی و قیمت گذاری دستوری، می توان در انتظار روزهایی 

روشن در معامالت بورس بود.
علیرضا تاج بر، »اعتماد س��هامداران« را مهمترین عامل برای ورود نقدینگی 
به بازار س��رمایه  می داند و می افزاید: بازار سرمایه در یک سال گذشته روزهای 
س��ختی را پش��ت س��ر گذاش��ت و به دنبال آن زمینه ایجاد ترس سهامداران 
برای ورود سرمایه های ش��ان به این بازار فراهم شد. در حال حاضر بازار سرمایه 

از لحاظ بنیادی و نیز عوامل اثرگذار بر روند معامالتی در ش��رایط خوبی برای 
سرمایه گذاری قرار گرفته است. با توجه به قرار گرفتن نرخ  جهانی فلزات اساسی 
و مواد پتروشیمی در باالترین قیمت ها و تثبیت نرخ دالر در قیمت های فعلی، 
امکان سرمایه گذاری درست و کسب بازدهی معقول از بورس فراهم شده است، 
اما با وجود ش��رایط مثبت در بازار سهام برای سرمایه گذاری، سهامداران برای 
سرمایه گذاری در بورس و ورود سرمایه خود به این بازار به دلیل نوسان های اخیر 

دچار شک و تردید شده اند.
او به وج��ود ابهاماتی مانند نرخ بهره بانکی، عوارض گمرکی و قیمت گذاری 
دستوری در میان فعاالن بازار اشاره می کند و ادامه می دهد: چنین مسائلی بر 
تصمیم  سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس تاثیرگذار بوده است؛ بنابراین 
بهتر است هرچه زودتر سیاست های مدنظر درخصوص این مسائل مشخص شود 
تا سهامداران قادر به اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری در این بازار باشند. با توجه 
به وجود متغیرهای بنیادی مناسب و تاثیرگذار بر بازار اما به دلیل ابهاماتی که 
معامالت بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است، نباید در انتظار ورود سرمایه 
و س��رمایه گذاران جدید به این بازار بود. هرچند که به دلیل موقعیت مناس��ب 
سرمایه گذاری در این بازار در صورت رفع ابهامات مطرح شده می توان در انتظار 

روزهایی روشن در معامالت بورس بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به جلسه اخیر وزیر اقتصاد با سهامداران 
حقوقی می گوید: در ابتدا برخی چنین تصوری را از عملکرد دولت داشتند که 
مسئوالن به فکر بازار سهام نیستند و این بازار را به حال خود رها کرده اند اما این 
جلسه نشان داد که دولت و مسئوالن مربوطه نسبت به روند بازار، نظارت داشته 
و ب��ا توجه به وجود وضعیت نامطل��وب در معامالت بورس تصمیم به برگزاری 
جلسه ای برای بهبود هرچه زودتر روند این بازار گرفتند. از طرف دیگر سهامداران 
حقوقی دارای منابعی خاص نیستند که بتوانند حمایت چندانی را از بازار داشته 
باشند، این امر باعث می شود تا حمایت ها از این بازار به طور مقطعی و کوتاه مدت 
باشد و نتوان شاهد تاثیر چندان بلندمدتی نسبت به اقدامات انجام شده در این 

بازار بود.
تاج بر با تاکید بر اینکه در حال حاضر بازار نیازمند چند عامل است تا بتواند روند 
صعودی ادامه داری داشته باشد، می افزاید: در ابتدا باید حمایت ها به طور عملی 
اجرایی شود تا سهامداران آسوده خاطر باشند. با توجه به اینکه اعتمادها به مرور 
به بازار باز می گردد؛ بنابراین بهتر است حمایت ها به طور مستمر ادامه دار باشد تا 
سهامداران بتوانند سرمایه های خود را دوباره وارد این بازار کنند. هرچند نمی توان 
اعتماد را در کوتاه مدت به بازار بازگرداند، اما در صورت تاثیر این حمایت ها بر روی 
تابلوی معامالتی بورس می توان بار دیگر با خیالی آسوده نسبت به سرمایه گذاری 

در بازار سهام اقدام کرد.

دماسنج بازار سهام با افت 2500 واحدی به کف کانال 1.4 میلیونی رسید

سه ضلعی ابهام در بورس تهران

قیم��ت بیت کوین در دهم نوامبر س��ال جاری میالدی به 69 هزار دالر رس��ید، اما 
در هفت روز گذش��ته با افت 14.6 درصدی به کمتر از 60 دالر رس��یده است. اکنون 
بیت کوین با قیمت 56 هزار دالر معامله می ش��ود، اما کدام رخدادها بر قیمت این ارز 
دیجیتال اثر گذاشته است؟  به گزارش »سی ان بی سی«، هفته ای که گذشت، هفته 
ریزش در بازار رمزارزها بود. قیمت بیت کوین در دهم نوامبر س��ال جاری میالدی به 
69 هزاردالر رس��ید، اما در یک هفته گذشته 14.6 درصد افت کرده و به کمتر از 60 
دالر رس��یده است. اکنون بیت کوین با قیمت 56 هزار دالر معامله می شود. اتریوم هم 
در هفت روز گذش��ته افت 12.4 درصدی را ثبت کرد و قیمت معامالتی آن اکنون به 
4.085 دالر رس��یده اس��ت. در این میان، ش��ش رخداد در یک هفته گذشته بر بازار 

ارزهای دیجیتال اثر گذاشته است.
* ماجرای بیت کانکت: روز سه ش��نبه دولتم��ردان آمریکا اعالم کردند 56 میلیون 
ارز مجازی که در یک پرونده قضایی موس��وم به برنامه بیت کانکت ضبط ش��ده بود، 
را می فروش��ند. عواید حاصل از فروش این میزان ارز دیجیتال قرار اس��ت برای جبران 
خسارات قربانیان کالهبرداری بیت کانکت استفاده شود. مقامات قضایی قربانیان این 
کالهبرداری را به طی فرآیند قانونی برای جبران زیان از محل فروش این ارزها تشویق 
می کنند. بیت کانکت بیش از 2 میلیارد از پول مردم در آمریکا و خارج از آن برای خرید 

بیت کوین از ژانویه 2017 تا ژانویه 2018 دزدیده است.
* کریپتو دات کام: کریپتو دات کام از پلتفرم های خرید و فروش ارزهای دیجیتال، با یک 
گروه سرگرمی موسوم به نام AEG یک قرارداد 20 ساله به ارزش 700 میلیون دالر امضا 
کرد. براس��اس این قرارداد کریپتو دات کام حقوق تبلیغات در استادیوم و مرکز سرگرمی 
استپلس در لس آنجلس آمریکا را خریده است. پس از اعالم این قرارداد، کوین متعلق به 
کریپتو دات کام که آن را س��ی آر او می نامند رش��د کرد و قیمت آن در روز یکشنبه بیش 
از 79 سنت بود. این معامله کریپتو دات کام به افزایش سهم آن در بازار ارزهای دیجیتال 

می انجامد و این شرکت از برندهای مهم در مسابقات ان بی ای خواهد بود.
* مالیات بر ارزهای دیجیتال: پس از اینکه جو بایدن با بودجه 1.2 تریلیون دالری 
اصالحات زیرس��اختی در 15 نوامبر موافقت کرد، گروه��ی از نمایندگان مجلس این 
کش��ور اصالح ماده مالیات ارزهای دیجیتال را در روز پنجش��نبه پیشنهاد کردند. در 
ای��ن ماده، از همه کارگ��زاران ارزهای دیجیتال که به طور مش��خص صرافی ها را هم 
ش��امل می شود، خواسته شده تا س��ود حاصل از معامالت ارزهای دیجیتال را گزارش 
دهند. همچنین صرافی ها و معامله گران باید مش��خصات کامل و آدرس مش��تریان و 
طرف های معامله خود را اعالم کند. منتقدان حاال نگرانند این شرط ها در مواد قانونی 

تازه برای کس��انی مش��کل ایجاد کند که دسترسی به اطالعات مشتریان خود ندارند. 
فع��االن ارزهای دیجیتال در آمریکا می گویند تعریف کارگزار در قانون باید با جزییات 

بیشتری انجام شود تا توسعه دهندگان نرم افزار و دیگران را شامل نشود.
* اظهارنظر هیالری کلینتون: در روز جمعه گذشته وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، 
هیالری کلینتون در یک مجمع اقتصادی در بلومبرگ گفت که رشد ارزهای دیجیتال 
موضوعی اس��ت که او امیدوار است ملت ها بیش��تر به آن توجه کنند. کلینتون گفت: 
»چیزی که امروز می بینیم تالش مش��تاقانه برای استخراج و معامله ارزهای دیجیتال 
اس��ت اما در واقع، این تالش ها نوعی ظرفیت سازی برای تضعیف ارزهای رایج و نقش 
دالر به عنوان ذخیره ارزش در کش��ورهای بی ثبات اس��ت. جریان کم جان امروز، در 

حال بزرگ شدن است«.
* خرید یک نس��خه از قانون اساسی آمریکا: کن گریفین، مدیرعامل سیتادل )شرکت 
س��رمایه گذاری( برای خرید یک نس��خه از قانون اساس��ی آمریکا در حراج ساتبی، 43.2 

میلی��ون دالر پرداخت کرد. س��اتبی تخمین زده بود این نس��خه 15 ت��ا 20 میلیون دالر 
بفروشد. اوت بید، گروه سرمایه گذاری بر ارزهای دیجیتال برای خرید این سند برنامه ریزی 
کرده بود. این گروه، رقم خرید را تا بیش از 40 میلیون دالر افزایش داد. این حراج در حوزه 
فروش کتاب، نسخ خطی و اسناد تاریخی و متن های چاپی یک رکورد تازه ثبت کرده است.

* السالوادور شهر بیت کوین می سازد: نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور از ساخت 
ش��هر ارزهای دیجیتال در این کش��ور خبر داده اس��ت. این شهر قرار است نزدیک به 
آتشفش��ان کانچانا در جنوب شرقی السالوادور ایجاد شود. ساخت این شهر قرار است 
از سال 2022 آغاز شود. در این شهر هیچ مالیاتی جز مالیات بر ارزش افزوده دریافت 
نخواهد شد. السالوادور برنامه ریزی کرده برای تامین بودجه این شهر، یک میلیارد اوراق 
قرضه بیت کوین بفروش��د. در ساخت شهر بیت کوین، الس��الوادور با گروه بالکاستریم 
همکاری می کند. دولت اعالم کرده بخش دیگری از بودجه مورد نیاز از محل استخراج 

رمزارز تامین می شود.

از ساخت شهر بیت کوین تا اصالح مالیات ارزهای دیجیتال

6 رخدادی که بر بازار رمزارزها اثر گذاشت
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تشدید نظارت ها برای جلوگیری از ذبح 
دام های آبستن

رئیس س��ازمان دامپزشکی کش��ور گفت با تشدید نظارت در 
کشتارگاه ها و با اعمال ضوابط پیشگیرانه از ذبح دام های آبستن 

در کشتارگاه ها جلوگیری می شود.
به گزارش ایسنا، صفرعلی ماکنعلی اظهار کرد: به بیش از 400 
کش��تارگاه کشور، ممنوعیت کش��تارگاه دام آبستن ابالغ شده و 
بیش��تر کش��تارگاه ها این موضوع را رعایت می کنند، اما مواردی 
هم هس��ت که این موضوع رعایت نشده که دستور بررسی صادر 

شده و با متخلفان برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.
 وی افزود: از امروز درخصوص تمام کش��تارگاه ها نظارت های 
ش��دیدی صورت خواهد گرفت و اقدامات پیش��گیرانه نیز برای 
جلوگیری از رس��یدن دام های آبس��تن به کش��تارگاه ها صورت 

خواهد گرفت.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: با توجه به افزایش 
7 میلیون��ی جمعیت دامی طی یک س��ال، تراکمی درخصوص 
جمعیت دامی به وجود آمده که با توجه به خشکس��الی امس��ال 

تامین خوراک این جمعیت دامی دشوار است.
ماکنعلی با بیان اینکه سیاست ها و بسته های حمایتی از سوی 
وزارت جهاد کش��اورزی با هدف حفظ دام عش��ایر و روستاییان 
تهیه ش��ده است، گفت: تالش می شود که از این به بعد در هیچ 
کشتارگاهی دام آبستن ذبح نشود و این اتفاق دیگر تکرار نشود.

وی ادامه داد: در تمام کش��تارگاه ها ناظرین دامپزشکی حضور 
دارند که قبل از کش��تار، نظارت های الزم را انجام می دهند، ولی 
دام هایی که در یک س��وم اول زمان بارداری قرار دارند به لحاظ 

بالینی امکان تشخیص این موضوع برای آنها وجود ندارد.
ماکنعل��ی اف��زود: ب��ا دس��تورالعمل های تش��دیدی و اب��الغ 
ویژگی های دام کش��تاری تالش خواهد ش��د که در همان ابتدا 
اطمینان حاصل ش��ود که دام خریداری ش��ده باردار نیست اگر 
هم در کشتارگاه این موضوع تثبیت شود از کشتار دام جلوگیری 

می شود.
رئیس س��ازمان دامپزشکی کش��ور افزود: با دستورالعمل های 
ابالغی و ش��رایط جدید درخصوص جمع آوری و حمل دام حتما 
جلوی رس��یدن دام آبستن به کشتارگاه ها را می گیریم، براساس 
دس��تورالعمل جدید که طی امروز و فردا ابالغ می شود حتی در 
صورت اثبات آبس��تن بودن دام در کشتارگاه این دسته از دام ها 
از س��ایرین جداسازی ش��ده و در شرایط خاص به مناطق خاص 

حمل و در آنجا نگهداری خواهند شد.
ماکنعلی گفت: وزارت جهاد کشاورزی برنامه های خاصی برای 
حمایت از دامداران در راس��تای حف��ظ دام های مولد دارد که با 
اجرای آن قطعا ش��رایط دامداران برای حفظ دام های مولد بهتر 

می شود.
عامالن ذبح دام مولد تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند

همچنین حس��ین دماوندی نژاد - معاون وزیر جهاد کشاورزی 
- گفت: در چند کش��تارگاه ذبح دام های مولد اثبات ش��ده که با 
توجه به ممنوعیت این موضوع، افراد خاطی شناس��ایی شدند و 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
وی  اظه��ار کرد: ذبح دام های مولد ب��ه هیچ عنوان پذیرفتنی 
نیس��ت و طی دس��تورالعمل های متع��ددی به کش��تارگاه ها و 

صاحبان دام ابالغ شده که کشتار دام مولد ممنوع است.
دماوندی ن��ژاد افزود: از دیروز که تصاویر ذبح دام های مولد در 
کش��تارگاه منتشر شد بالفاصله وزارت جهاد کشاورزی نسبت به 
این موضوع واکنش نشان داد، متاسفانه در چند کشتارگاه کشور 
کش��تار دام های مولد صورت می پذیرد که با توجه به ممنوعیت 
این موضوع افراد خاطی شناسایی شدند و با آنها برخورد قانونی 

صورت می گیرد.

نماگربازارسهام

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت قیمت خودرو های 
خارجی در ایران 10 برابر قیمت جهانی است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانش��جو، سعید موتمنی گفت: 
بازار خودرو نس��بت به 20 روز پیش آرام تر و قیمت ها کاهش��ی شده 

است تقاضای کاذبی در بازار خودرو وجود ندارد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران با اشاره به عوامل کاهش 
قیمت خودرو در بازار، افزود: با توجه به مصوبه کمیته خودرو مبنی بر 
امکان فک رهن محصوالت ایران خودرو و سایپا و مطرح شدن مباحثی 
مبنی بر احتمال آزادسازی واردات خودرو قیمت خودرو در بازار تقریبا 

تعدیل شده است.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه قیمت خودرو در بازار واقعی نیس��ت، اظهار 
داش��ت: قیمت خودرو های خارجی در ب��ازار 10 برابر قیمت های روز 

جهان��ی اس��ت، بنابراین اگر واردات خودرو آزاد ش��ود، تعادل س��ازی 
قیمت ها در بازار خودرو ها اتفاق می افتد.

موتمن��ی با تاکید ب��ر اینکه برای متعادل س��ازی قیمت خودرو باید 
تولید و عرضه افزایش یابد، گفت: در مصوبه مجلس در رابطه با واردات 
خودرو قید ش��ده که واردکنندگان ب��ه ازای صادرات خودرو می توانند 
واردات خ��ودرو انج��ام دهند، در حالی که فعال م��ا از توان تامین نیاز 

داخلی برخوردار نیستیم.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، گفت: در سال های اخیر تولید 
و عرضه خودرو کم شده است، بنابراین فاصله عجیبی بین قیمت های 

مصوب شرکت ها و بازار به وجود آمده است.
وی افزود: بررس��ی آم��ار تولید خودرو حاکی از آن اس��ت که تولید 
خودرو در سال های بعد از 97 نسبت به قبل از آن حدود 500 تا 600 

هزار کاهش یافته است و یکی از عوامل موثر بر افزایش قیمت کاهش 
عرضه بوده است.

وی اظهار داش��ت: در حال حاضر قیمت خودرو سمند ال ایکس در 
بازار حدود 240 میلیون تومان، پژو 405 حدود 245 میلیون تومان و 

پژو 206 تیپ 5 حدود 298 میلیون تومان است.
موتمنی اظهار داش��ت: همچنین قیمت پژو تیپ 5 صندوق دار 300 
میلیون توم��ان، پراید 131 حدود 148 میلی��ون تومان و پراید 111 

حدود 165 میلیون تومان است.
وی افزود: ثبات نرخ تورم، ثبات تقریبی نرخ ارز و عدم وجود تقاضای 
کاذب و احتمال افزایش تولید و همچنین احتمال از سرگیری واردات 
خودرو موجب آرامش بازار خودرو و روند کاهش��ی قیمت خودرو شده 

است.

خودرو خارجی در ایران ۱۰ برابر قیمت جهانی

صنعت خودرو و قطعه سازی تحت فشار بسیار زیادی است و همین امر 
سبب شده که فعاالن این صنعت، چشم امیدشان به سیاست های گشایشی 

دولت سیزدهم باشد.
ب��ه گزارش بازار، محمد مهدی ش��کورزاده، عضو هی��أت مدیره انجمن 
تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کشور نوشت: 
صنعت خودرو و قطعه س��ازی تحت فش��ار بسیار زیادی است و همین امر 
سبب شده که فعاالن این صنعت، چشم امیدشان به سیاست های گشایشی 
دولت س��یزدهم باش��د؛ سیاس��ت های که بتواند آنها را از ورطه فعلی رها 
کند و به س��مت و سویی ببرد که تمام قطعه س��ازان در چشم انداز کاری 
خود می بینند. اولین انتظار قطعه س��ازان از دولت س��یزدهم این است که 
سیاس��ت و برنامه مدون و مش��خصی برای صنعت خودرو داشته باشد و 
از هم��ه مهمتر آنکه برنامه ارائه ش��ده، واقع بینانه و قابل اجرا باش��د و از 
سوی دیگر؛ سیاس��ت گذاران خود را ملزم به اجرای آن بدانند. اگر چنین 

امری در دس��تور کار دولت قرار گیرد به طور قطع صنعت خودروسازی و 
قطعه سازی پیشرفت خواهد کرد. اگر سیاست ها روشن، شفاف، واقع بینانه 
و پایدار باشد، س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصادی توانمند، تمایل و انگیزه 
برای س��رمایه گذاری در صنعت خودرو و قطعه سازی پیدا می کنند و این 
امر همان چیزی اس��ت که صنعت یادشده به آن نیاز دارد. وقتی برخی از 
سیاست گذاری ها غلط باش��د که نمونه آن قیمت گذاری دستوری خودرو 
است، سرمایه گذار جرأت و جسارت سرمایه گذاری پیدا نمی کند و این امر 

مانع جدی بر سر راه توسعه صنعت خودرو و قطعه سازی است.
انتظار دیگری که قطعه س��ازان از دولت سیزدهم دارند، این است که در 
زمینه واردات قطعات نظارت بیشتری صورت گیرد؛ فعال بخش خصوصی 
که وارد صنعت قطعه س��ازی شده، آینده خوبی را برای این بخش متصور 
بوده و سعی کرده با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور و حرکت به سمت 
خودکفایی س��رمایه گذاری کند، لذا ضرورت دارد این بخش مورد حمایت 

جدی سیاست گذار قرار گیرد. اگر دولت سیزدهم، سیاست های خود را در 
قبال صنعت خودرو و قطعه س��ازی، ش��فاف و روشن کند، آینده خوبی در 
انتظار این بخش اس��ت و می توان پیش بینی های مثبت و خوش بینانه ای 
داشت، اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و سیاست های گذشته ادامه پیدا کند 
این صنعت با چالش های جدی تری مواجه خواهد شد. رویه فعلی فشارهای 
زیادی را بر قطعه س��از وارد کرده و این امر نگران کننده اس��ت. زمانی که 
کشور با محدودیت ارزی روبه رو می شود از تولیدکنندگان قطعات خودرو 
خواس��ته می شود که به سمت خودکفایی و س��رمایه گذاری در این حوزه 
بروند و در این میان وعده های حمایتی زیادی داده می شود، اما زمانی که 
وضعیت ارزی بهبود پیدا می کند، سیاس��ت گذار تمام تعهدات و وعده های 
خ��ود را فراموش می کند و س��رمایه گذار را به حال خودش می گذارد. اگر 
می خواهیم در صنعت قطعه س��ازی پیشرفت کنیم، تمام بخش ها باید در 

کنار یکدیگر قرار گیرند و تولید و فعاالن اقتصادی را تنها نگذارند.

انتظارات قطعه سازان از دولت سیزدهم

 راه پیشرفت صنعت خودرو و قطعه سازی چیست؟
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 بازاریابی در شبکه های اجتماعی
برای کارآفرینان

به قلم: تنویر زفر
کارشناس بازاریابی و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

ش��ما به عنوان کارآفرین باید همیش��ه آماده بازاریابی در فضایی 
پر از رقابت باش��ید، در غیر این صورت شانس��ی ب��رای پیدا کردن 
مش��تریان مناس��ب و فروش باال نخواهید داش��ت. امروزه برخی از 
کارآفرین��ان حتی برای پیدا کردن تیم های حرفه ای نیز به بازاریابی 
در ش��بکه های اجتماعی توجه نش��ان می دهند. این امر به کسب و 
کار ش��ما امکان پیدا کردن کارمندانی حرفه ای در فضای آنالین را 

می دهد. 
از آنجایی که امروزه اغلب مردم دست کم در یک پلتفرم اجتماعی 
حض��ور دارن��د، س��رمایه گذاری کارآفرینان در این می��ان همراه با 
بازگشت سرمایه مناسبی خواهد بود. هدف اصلی در این مقاله مرور 
برخی از راهکارهای مناس��ب برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و 
همچنین پیدا کردن همکاران مناسب از طریق بازاریابی کارآفرینان 
در ش��بکه های اجتماعی است. در ادامه برخی از مهمترین نکات در 

این راستا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
بهینه سازی پروفایل کاربری

وقتی شما در ابتدای مس��یر برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف هس��تید، باید اول از همه نس��بت به داش��تن یک 
پروفای��ل کامل و بی عیب و نقص مطمئن ش��وید. این امر به ش��ما 
ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن 
را می دهد. شما با چنین کاری به ساده ترین شکل ممکن مشتریان 
در ب��ازار را دور برندتان جمع خواهید ک��رد. اغلب اوقات وقتی یک 
کارآفرین دارای اکانتی با پروفایل نامناس��ب است، هیچ کاربری آن 
را جدی نمی گیرد. این امر مشکالت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به همراه خواهد داش��ت. بنابراین ش��ما برای 
تاثیرگ��ذاری حرف��ه ای و بدون مش��کل بر روی مش��تریان تان باید 

همیشه پروفایل تان را حرفه ای طراحی کنید. 
حرف��ه ای ب��ودن پروفایل کاربری امر عجیبی نیس��ت. ش��ما باید 
اول از همه عکس��ی مناس��ب از خودتان را به اشتراک گذاشته و نام 
کاربری مناس��بی نیز برای خودتان انتخاب کنید. این امر به ش��ما 
برای جلب نظر کاربران و دیگر کارآفرینان در ش��بکه های اجتماعی 

کمک خواهد کرد. 
نگارش بیوگرافی مناسب

بیوگراف��ی یکی از بخش های مناس��ب ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف محس��وب می ش��ود. ام��روزه بس��یاری از افراد برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف از ن��گارش متن های جذاب 
در بخ��ش بیوگرافی س��ود می برند. ای��ن امر ب��ه بازاریاب ها امکان 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را می دهد. شما با چنین 
کاری به بهترین شکل ممکن نگاه هر کاربری را جلب خواهید کرد. 
متاس��فانه برخ��ی از کارآفرینان ب��رای پروفایل اکانت ش��ان هیچ 
بیوگراف��ی را مد نظر ق��رار نمی دهند. نتیجه این ام��ر ناتوانی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. ش��ما به این ترتیب 

هیچ شانسی برای جلب نظر مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
وقتی ش��ما بخش بیوگرافی اکانت تان را به حرفه ای ترین ش��کل 
ممک��ن طراحی نمایید، کاربران نگاه متفاوتی به ش��ما و کس��ب و 
کارت��ان خواهند داش��ت. یکی از راهکارهای س��اده برای داش��تن 
بیوگرافی حرفه ای در ش��بکه های اجتماعی اشاره به سابقه کاری و 
همچنین موقعیت فعلی تان در بازار کس��ب و کار اس��ت. این امر به 
ساده ترین ش��کل ممکن نظر هر کاربری را به خودش جلب خواهد 

کرد. 
طراحی محتوای بصری زیبا

امروزه ش��بکه های اجتماعی پ��ر از عک��س و ویدئوهای مختلف 
اس��ت. با این حس��اب ش��ما هم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف چاره ای به غیر از اس��تفاده از محتوای بصری زیبا ندارید. اگر 
ش��ما مهارت الزم برای طراحی چنین محتوایی را داش��ته باش��ید، 
کارتان به ش��دت ساده خواهد ش��د، در غیر این صورت باید از یکی 
از کارمندان تان در شبکه های اجتماعی درخواست طراحی محتوای 

موردنیازتان را نمایید. 
توصیه ما در این بخش اس��تفاده از محتوای آموزش��ی متنوع در 
قال��ب فرمت بصری برای تاثیرگذاری بر روی کاربران اس��ت. ش��ما 
ب��ا چنین کاری امکان تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و حتی جلب 
هم��کاری دیگر کارآفرین��ان را هم دارید. پیش نی��از چنین کاری 
درک درس��ت از نیازهای مشتریان اس��ت. خوشبختانه امروزه حتی 
اندک تعاملی با مش��تریان هم ش��ما را نسبت به نیازهای اصلی شان 
آگاه خواهد س��اخت. اینطوری محتوای تان در شبکه های اجتماعی 
طرفدارهای بس��یار زیادی پیدا کرده و به س��ادگی امکان جلب نظر 

هر کاربری را خواهید داشت. 
entrepreneur.com :منبع
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دورکاری یکی از ش��یوه های انجام کارها محس��وب می شود که از زمان 
شیوع جهانی ویروس کرونا، مورد توجه جهانی قرار گرفته است. اگرچه این 
اقدام مزیت های فوق العاده ای هم برای افراد و هم برای شرکت ها به همراه 
دارد. با این حال بدون در اختیار داشتن ابزار مناسب، انجام حتی ساده ترین 
کارها نیز به یک کابوس واقعی تبدیل می شود. این امر در حالی است که 
در جهان مدرن حال حاضر، ابزارهای الزم برای راحت تر شدن کارها وجود 
دارد به همین خاطر دیگر نیازی به تحمل فشار نیست. در این راستا هشت 

ابزار ضروری برای دورکارها را بررسی خواهیم کرد. 
1-پروژکتور قابل حمل 

خیره ش��دن به صفحه گوش��ی و لپ تاپ برای طوالن��ی مدت، نه تنها 
چش��م های شما را خسته خواهد کرد، بلکه ش��ما را با بیماری هایی نظیر 
گردن درد ش��دید مواجه خواهد ساخت که امروزه به مشکلی رایج تبدیل 
شده است. در این راستا یک پروژکتور قابل حمل کمک خواهد کرد تا شما 
بتوانید با راحتی بیشتری کارهای خود را انجام دهید. اگرچه ممکن است 
تص��ور کنید که این اقدام در محیط های پرنور کارب��رد ندارد، با این حال 
فراموش نکنید که یک دورکار، بیشتر زمان خود را در خانه سپری خواهد 
کرد که کنترل نور، کامال امکان پذیر است. پروژکتور قابل حمل قدرت کار 
ش��ما را در شرایط مختلف هم افزایش خواهد داد. برای مثال ممکن است 
در تالش برای امضای یک قرارداد باشید. در این زمینه می توانید نمونه کار 
خود را به راحتی در معرض نمایش قرار دهید. درواقع پروژکتور، از جمله 

ابزاری است که بدون شک کاربرد الزم را خواهد داشت. 
2-گسترش دهنده برد وای فای

بدون ش��ک مودم ش��ما نمی تواند به خوبی تمام��ی بخش های خانه را 
پوشش دهد. در این زمینه گسترش دهنده برد وای فای این امکان را مهیا 
خواه��د کرد ت��ا در تمامی بخش های خانه خود بتوانید بدون مش��کل به 
اینترنت متصل ش��وید. از این ابزار در فضاهای مختلف نظیر هتل و حتی 
کافه نیز می توان استفاده کرد. درواقع تصور دورکاری بدون اتصال قوی به 

اینترنت پرسرعت، امری غیرممکن به نظر می رسد. 
3-محافظ برق

ب��ا توجه ب��ه این امر که یک دورکار ممکن اس��ت در فضاهای مختلفی 
فعالیت داش��ته باشد وجود یک محافظ، کامال ضروری خواهد بود. درواقع 
نوس��انات برق به س��ادگی می تواند به سیستم شما آس��یب بزند. درواقع 
هیچ گاه نمی توان اطمینان داشت که شما دچار این حادثه نخواهید شد و 
این موضوع ابدا به سن بنا ارتباطی ندارد. به همین خاطر همواره باید یک 
نمونه هرچند ساده از این محافظ های برق را همراه خود داشته باشید. در 
این زمینه بهتر اس��ت که از محافظ هایی استفاده کنید که گارانتی دارند. 
این موضوع باعث خواهد ش��د تا در صورت آنکه مشکلی رخ دهد، بتوانید 

مسئله را پیگیری نمایید. 
4-اسپیکر بلوتوثی

بسیاری از افراد بر این باور هستند که گوش دادن به موسیقی در حین 
کار، منجر به افزایش خالقیت آنها خواهد شد. یافته های روان شناس ها نیز 
این موضوع را تصدیق می کند. در این رابطه اتکا کردن به صدای گوش��ی 
و لپ تاپ ابدا اقدام هوش��مندانه ای نخواهد بود و خصوصا در محیط های 
باز، ش��ما را ناامید خواهد کرد. در این رابطه اگر تمایلی به پخش ش��دن 
صدا در محیط ندارید، توصیه می ش��ود که از یک هندزفری و یا هدس��ت 
باکیفیت اس��تفاده کنید. این موضوع در ارائه ها و س��خنرانی های شما نیز 
بسیار مهم بوده و کیفیت کار را افزایش می دهد. در این زمینه گزینه های 
س��بک و مقرون به صرفه زیادی وج��ود دارد که از امکانات نظیر ضد آب 
بودن، برخوردار هستند. بدون شک چنین قابلیتی خصوصا در سفر کاربرد 

باالیی را خواهد داشت.
5-هدفون های کاهش صدا

از دیگر ابزارهای بس��یار مهم، هدفون هایی اس��ت که باعث می ش��ود تا 
صدای محیط به حداقل برس��د. درواق��ع تمرکز از جمله الزامات انجام هر 
کاری محس��وب می ش��ود که این موضوع برای یک دورکار به خاطر عدم 
وجود دفتر کار مشخص، یک چالش جدی است. نکته جالب ابن است که 
برخی از این مدل هدفون ها، میکروفون هم دارند که باعث خواهد ش��د تا 

بدون نیاز به درآوردن آنها، به تماس های خود نیز پاسخ دهید. 
6-پاوربانک

این موضوع همواره احتمال دارد که شما در فضایی باشید که دسترسی 
به برق، امکان پذیر نباشد. با این حال این موضوع نباید باعث شود تا شما از 
انجام کارهای خود عقب بمانید. فراموش نکنید که شما ابزارهای مختلفی 
نظیر تلفن همراه را دارید که در صورت عدم شارژ کافی، حداقل بخشی از 

اقدامات ش��ما با مشکل مواجه خواهد شد. در این زمینه الزم است تا یک 
پاوربانک با ظرفیت باال را تهیه نمایید. 

7-هارد اکسترنال
ی��ک دورکار باید تمامی اطالعات و فایل های م��ورد نیاز را همراه خود 
داشته باشد. درواقع شما در محیطی ثابت قرار ندارید و همکاری هم وجود 
ندارد که اطالعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار دهد. در این زمینه شما 
باید یک هارد اکسترنال داشته باشید تا سریعا بتوانید آن را به دستگاه های 
مورد نیاز خود متصل کرده و به فایل ها دسترس��ی داش��ته باشید. در این 
زمینه ممکن اس��ت تصور کنید که قرار دادن آنه��ا در لپ تاپ، گزینه ای 
راحت ت��ر خواهد بود. با این حال ای��ن موضوع اقدامی امن نبوده و همواره 
این احتمال را در نظر بگیرید که مورد حمله هکرها باشید. به همین خاطر 
ق��رار دادن فایل ها در یک هارد، اقدامی بهتر خواهد بود. همچنین ممکن 
اس��ت در تمامی ش��رایط ش��ما لپ تاپ خود را همراه نداشته باشید. این 
موضوع باعث خواهد شد تا کار شما راحت تر باشد. همچنین در صورتی که 
فردی دیگر نظیر مشتری، به فایل شما نیاز داشته باشد، می توانید هارد را 
در اختیار او قرار دهید و ابزار کار )لپ تاپ و گوش��ی هوشمند( را در کنار 

خود داشته باشید. در این زمینه بهتر است که از هاردهای SSD استفاده 
کنید تا سرعت انتقال داده باالتری را داشته باشید. با این حال نکته مهم 
در این بخش، تهیه نسخه پشتیبان از تمامی اطالعات است. درواقع بنا به 
هر دلیلی ممکن است شما هارد اکسترنال را از دست بدهید. این موضوع 

نباید باعث شود که تمامی اطالعات شما از بین برود. 
8-کوله پشتی

در آخر برای حمل تمامی لوازم معرفی شده، شما به یک کوله پشتی نیاز 
خواهید داشت. در این زمینه باید موردی را انتخاب کنید که کمترین فشار 
را به کمر شما داشته باش��د و در مسافت های طوالنی، احساس خستگی 
نکنید. در کنار این موضوع، وجود فضای کافی و جنس مناس��ب، از دیگر 
موارد مهم محس��وب می ش��ود. یکی از بهترین انتخاب ه��ا در این زمینه، 
کوله های کوهنوردی هستند که مخصوص طی کردن مسافت های طوالنی 
بوده و امکانات جذابی نظیر کاور باران دارند. با این حال با یک جس��ت و 
جوی س��اده، می توانید بهترین نمونه های کوله برای دورکارها را مشاهده 

کنید. 
wisebread.com :منبع
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قم- خبرنگار فرصت امروز: فرماندار قم رسیدگی به نیازمندان را 
برای آرامش جامعه ضروری دانســت و برای همکاری با این نهاد اعالم 

آمادگی کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، مرتضی حیدری، فرماندار 
قم در دیدار مدیرکل کمیته امداد اســتان با اشــاره به اینکه در ابتدای 
انقالب، تشکیل کمیته امداد یکی از دغدغه های مهم امام راحل )ره( بود 
گفت: رسیدگی به افراد درمانده و مستضعف الزمه حیات نظام است و 

برای آرامش و آسایش کل جامعه ضروری است.
وی با بیان اینکه اگر محرومان جامعه سرگردان شوند، دشمنان بهره 
برداری سوءخواهند کرد تأکید کرد: قسم می خورم اگر کمیته امداد نبود 

مشکالت انقالب و کشور به مراتب بیشتر بود.
حیدری با انتقاد از تصورات و برداشــت های غلط بعضی افراد درباره 
کمیته امداد افزود: این انقالب هر چه پیش می رود، ضرورت وجود این 

نهاد در کشور بیشتر احساس می شود.
وی امدادگران کمیته امداد را فرشتگان الهی دانست و گفت: اگر روح 
بزرگ و انگیزه الهی در این افراد نباشــد، تحمل شنیدن و دیدن درد و 

رنج نیازمندان بسیار سخت و دشوار خواهد بود. فرماندار قم با بیان اینکه 
حضور مدیران در منزل افراد بی بضاعت مسیر درست خدمت را به آنها 
نشان می دهد گفت: هرکاری از دستم بربیاید در خدمت کمیته امداد 
هستم. در ابتدای این دیدار محسن مسعودیان راد، مدیرکل کمیته امداد 
استان قم روحیه امدادیاوری فرماندار قم را تحسین کرد و گفت: دغدغه 
مدیران نسبت به محرومان و شناخت آنها از خدمات این نهاد را کار برای 

خدمت امدادگران این نهاد به افراد نیازمند هموار می کند.
وی با انتقاد از فقر زنانه، جوان و شهری تأکید کرد: درمان این نوع فقر 
پیچیده فرهنگی و نوظهور که امروزه در جامعه رواج یافته است فقط با 

یک نگاه تخصصی با عزم ملی و فرا امدادی ممکن خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد استان قم از اعتبارات ۱۶۳ میلیاردتومانی اشتغال 
در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: این نهاد توان خود را برای ایجاد 

اشتغال و تقویت مشاغل استان به کار خواهد گرفت.

اراک- فرناز امیدی: دیگر محصولی که پتروشیمی شازند در بورس 
 ۰۲۰۹AA کاال مورد عرضه قرار داده مربوط به پلی اتیلن سبک خطی
بوده که ۱,۱۰۰ تن در بورس کاال عرضه شده که از این مقدار ۲,۰۲۰ تن 
مورد تقاضا واقع شده بود. شرکت پتروشیمی شازند در هفته ای که سپری 
شد ۱,۷۷۰ تن از انواع »پلی پروپیلن« در گرید های مختلف را در بورس 
کاال عرضه کرد که با تقاضای ۱,۴۹۰ تنی همراه بوده و حجم معامله این 

محصول ۱,۳۳۰ تن گزارش شده است.
نرخ فروش میانگین انواع پلی پروپیلن ۳۸۱,۱۶۸ هزار ریال در هر تن 
معامله گردید و ارزش معامالت این محصوالت بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان 
رسید، همچنین قابل ذکر اســت که قیمت میانگین فروش انواع »پلی 
پروپیلن« در گرید های مختلف نسبت به آخرین هفته ای که مورد معامله 

قرارگرفته ۴ درصد کاهش نرخ را به دنبال داشته است.
پتروشیمی شازند در هفته منتهی به ۲۸ آبان ماه با افزایش تقاضا ۳۷۰ 

تنی، رشد ۵۱۰ تنی عرضه ها و حجم معامله انواع پلی پروپیلن طی این 
هفته با رشد ۲۱۰ تنی ثبت شده است.

دیگر محصولی که پتروشیمی شازند در بورس کاال مورد عرضه قرار 

داده مربوط به پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA بوده که ۱,۱۰۰ تن در 
بورس کاال عرضه شده که از این مقدار ۲,۰۲۰ تن مورد تقاضا واقع شده 
بود و حجم معامله این محصول برابر با ۱,۱۰۰ تن اعالم شــده که تمام 

محصوالت عرضه شده به فروش رسیده است.
ارزش معاملــه این محصول طی این هفته بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان 
بوده، قیمت فروش این محصول در پایان هفته منتهی به ۲۸ آبان ماه، 
قیمــت فروش این محصــول در پایان هفته منتهی بــه ۲۸ آبان ماه 
۳۱۱,۰۴۲ هزار ریال در ازای هر تن شناسایی شــده که در مقایسه با 
هفته گذشته یک درصد افزایش داشته است. محصول ارائه شده پلی 
اتیلن ســنگین لوله مشکی CRP۱۰۰B در پایان هفته به ۲۸ آبان ماه 
برابر با ۱,۲۰۰ تن بوده که حجم معامله این محصول برابر با ۷۲۰ تن 
بوده و نرخ فروش این محصول ۳۰۳,۷۰۱ هزار ریال به ثبت رســیده 

است.

ایــالم- منصوری: مدیر عامل شــرکت گاز اســتان ایالم گفت: طرح 
گازرسانی به شهر میمه دهلران که تا کنون بدلیل شرایط کرونایی انجام 
نشده بود، بصورت رسمی افتتاح و مردم این شهر پس از سال ها انتظار به 
آرزوی دیرینه خود رسیدند. عباس شمس اللهی در این مراسم با اشاره 
به اینکه با گازرســانی به شــهر میمه بیش از ۸۰۰ خانوار از نعمت گاز 
برخوردار خواهند شد، افزود: تاکنون در این شهر ۶۰۰ مشترک جذب و 
عملیات گازرسانی به چند خانوار باقیمانده توسط پیمانکار در حال اجرا 
می باشد. وی با بیان اینکه برای گازرسانی به شهر میمه  ۴۲ هزارو ۳۶۱ 
متر خط تغذیه و ۱۴ هزار متر شبکه توزیع اجرا شده است، اظهار داشت: 
برای گازرسانی به شهر میمه ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی 

شرکت ملّی گاز هزینه شــده است. مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم 
با اشــاره به اینکه هم اکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۷ درصد 
جمعیت روستایی اســتان از نعمت گاز برخوردار هستند، تصریح کرد: 
تاکنون ۵۰۱ روســتا در استان گازدار شده و چند روستای دیگر نیز در 
دست اقدام است. شمس اللهی به وضعیت گازرسانی در دهلران اشاره و 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴ شهر و ۵۶ روستا در شهرستان دهلران 
گازدار هستند و ۴ روستای دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در 
حال اجراســت و انتظار می رود تا پایان سال جاری نیز روستاهایی که 
قابلیت گازرســانی دارند، به شبکه گاز متصل شوند.  همچنین معاون 
استاندار و فرماندار ویژه دهلران هم با تقدیر از پیگیری های نماینده مردم 

در مجلس و شــرکت گاز استان برای تسریع در گازرسانی به شهرهای 
پهله و میمه گفت: ضریب نفوذ گاز در شهرهای دهلران، موسیان و پهله 
و میمه ۱۰۰ درصد است. مجید عسگری افزود: هم اکنون ۵۶ روستای 
شهرســتان از نعمت گاز خانگی بهره مند هستند و ضریب نفوذ گاز در 
روستاهای این شهرســتان ۹۰ درصد است و انتظار داریم با تسریع در 
گازرسانی به روســتاهای در حال اجرا، این ضریب به ۹۵ درصد برسد. 
همچنین نماینده حوزه جنوبی استان ایالم در مجلس شورای اسالمی از 
تالش جهادی مدیر عامل و کارکنان شرکت گاز استان برای گازرسانی به 
نقاط مختلف شهری و روستایی استان قدردانی کرد و گفت: شرکت گاز 
استان طی چند سال گذشته توجه ویژه ای به مناطق مرزی و دور افتاده 
اســتان داشته که قابل تقدیر و قدردانی اســت. بهزاد علیزاده خواستار 
استقرار ادارات مستقل گاز در شهرهای پهله و میمه شد و افزود: مجوز 
این کار از وزارت نفت و شــرکت ملّی گاز ایران اخذ شــده و نیاز است 
چارت آن تهیه شود و اقدامات و پیگیری ها برای تحقق آن سرعت گیرد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار بندر بوشهر گفت: در 
تعامل و رایزنی صورت با پایگاه ششــم شکاری شهید یاسینی محدوده 

خیابان آزادگان برای اجرا پروژه جاده سالمت آزادسازی شد.
به گزارش واحد خبر و رســانه مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در تشریح جزئیات خبر آزادسازی 
اراضی محل اجرا پروژه جاده سالمت اظهار کرد: طول محدوده آزادسازی 
شــده ۱۸۵۰ متر مربع و به عرض ۱۶ متر است که به عنوان محل اجرا 
پروژه جاده سالمت تعیین شده است. وی بیان کرد: اجرا این پروژه عالوه 
بر ایجاد منظری زیبا برای محیط شهری زمینه برای ورزش و پیاده  روی 

شهروندان بوشهری را فراهم می کند.
حیدری اظهار کرد: در این راســتا از تعامل سازنده و موثر مسئوالن 
پایگاه شکاری شهید یاسینی با شهرداری بندر بوشهر قدردانی می شود 

که زمینه را برای اجرا این پروژه مهم فراهم کردند.
حیدری عنوان کرد: پروژه جاده سالمت از اولویت های شهرداری در 
حوزه ورزش است که در این زمینه تالش شده از محدوده های ظرفیت 

دار برای اجرا این پروژه استفاده شود.

مشهد- صابر ابراهیم بای: مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد( به تماس های مستقیم 

مردم پاسخ داد.
حسن افتخاری روز با حضور در مرکز تلفنی سامد استانداری خراسان 
رضوی بدون واسطه با مردم گفتگو کرد و به سواالت و مشکالت آنان در 

حوزه های مرتبط با گازطبیعی پاسخگویی کرد.
توسعه شــبکه های گازرسانی در روســتاهای خارج از طرح هادی، 

درخواســت گازرسانی به صنایع و واحدهای تولیدی، اجرای طرح های 
گازرسانی روستایی و قدردانی از تالش های شرکت گاز برای گازرسانی 

گسترده در استان از عمده موضوعات مردم در این گفتگوی تلفنی بود.
یادآور می شود؛ مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی عالوه بر حضور 
دوره ای در سامانه سامد، دوشنبههای هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۲ ظهر 
به صورت حضوری در دفتر کار خود واقع در تقاطع خیام و ارشاد مشهد 

میزبان شهروندان است.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: تکنولوژی ســایت های همراه 
اول در استان گلستان در دست ارتقاء است .دکتر غالمعلی شهمرادی 
بــا اعالم این خبر افزود :به منظور تقویت شــبکه همراه اول و افزایش 
کیفیت ارتباطات ســیار ، عالوه بر تاسیس سایت های جدید در قالب 
عملیات فاز۸ ، سایت های قدیمی ارتقاء تکنولوژی یافته تا مردم مناطق 
مختلف اســتان بتوانند از کیفیت بهتر ارتباطات بهره مند شوند.وی با 
تاکید بر اینکه عملیات توســعه و بهینه سازی همراه اول در استان ، با 

همت کارشناسان ارتباطات سیاردر حال اجرا است گفت : هم اکنون در 
آخرین پروژه های تکمیل شده ، سایت جدید در جاده خاک پیرزن از 
توابع شهرستان علی آبادکتول تاسیس و سایت های کاکا ، اسبدوانی، 
تامین اجتماعی و پلی حاجی از توابع شهرستان گنبد ،سایت های النگ 
، والغوز و مایکروویو از توابع شهرستان کردکوی ،سایت های ایدرویش 
و قره آقاچ از توابع شهرســتان کالله ، سه راهی رودبار قشالق از توابع 
شهرستان آزادشهر، همینطور سایت های حیدرآباد ، نومل ، توسکستان 

، تورنگ تپــه و قلندرمحله به همراه ۴۹ نقطه شــهری گرگان ارتقاء 
تکنولوژی داشته و مردم مناطق مذکور عالوه بر بهره برداری از پوشش 
۳G و ۴G   اینترنت همراه اول از کیفیت مطلوب تر ارتباطات ســیار 
نیز منتفع خواهند شد .مدیر مخابرات منطقه گلستان اجرای عملیات 
نوسازی و بهسازی سایت ها و ارتباطات همراه اول را مستمر دانست و 
نمونه های ذکر شــده را تنها بخش کوچکی از پروژه توسعه همراه اول 

در استان برشمرد.

فرماندار قم:

هرکاری از دستم بربیاید در خدمت کمیته امداد هستم

1،۷۷۰ تن از انواع »پلی پروپیلن« عرضه شد؛

افزایش تقاضا ۳۷۰ تنی پتروشیمی شازند در هفته پایانی آبان ماه

طی آئینی:

طرح گازرسانی به شهر میمه دهلران افتتاح شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

آزادسازی و برداشت فنس اراضی نظامی به جهت شروع و 
توسعه مسیر جاده سالمت

پاسخگویی مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در سامانه ارتباط مردم و دولت

ارتقاء تکنولوژی سایت های همراه اول در استان گلستان

در شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري  برگزار شد؛
آزمون  تخصصي عملکرد  عملیاتي و آمادگي جسماني آتش نشانان

اهواز- شبنم قجاوند: به منظور سنجش و حفظ آمادگي، عملکرد تخصصي، 
عملیاتي و آمادگي جسماني آتش نشانان شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري  
مورد ارزیابي قرار گرفت .رئیس ایمني، بهداشت و محیط زیست شرکت توضیح 
داد: در جهت اجراي برنامه هاي راهبردي HSE و به منظور آمادگي هاي الزم  
به صورت ســاالنه و براساس استانداردها آزمون عملکرد تخصصي، عملیاتي و 

آمادگي جسماني آتش نشانان برگزار شد.
مهندس علي شــکیبا کیا بیان کرد:  این آزمون ها در جهت  پایش و بررسي 
نقاط ضعف و قوت و ارتقاء ســطح کیفي آتش نشانان در سه مرحله انجام مي 
پذیرد که در مرحله اول آزمون عملیات انفرادي آتش نشانان، در مرحله دوم آزمون آمادگي جسماني  و در مرحله سوم آزمون علمي، به 
صورت کتبي برگزار مي شود  .وي گفت : با توجه به شرایط موجود در راستاي  حفظ مسائل بهداشتي و شیوه نامه هاي مقابله با بیماري 
کرونا و نیز عدم تداخل در امورکاري ایستگاه ها با برنامه ریزي مناسب از ابتداي آبان ماه  سال جاري ۱۷۲نفر، براي نخستین بار به روش 
جامع و کاربردي مورد پایش قرار گرفتند که نتایج حاصل از آن  مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد و براساس آن در صورت نیاز براي آتش 

نشانان دوره هاي بازآموزي طراحي و اجرا مي گردد.

 افزایش پایداری شبکه انتقال گاز با ایمن سازی خطوط لوله متقاطع 
با رودخانه های استان مازندران

ساری – دهقان : پروژه های ایمن سازی خطوط لوله گاز در رودخانه های 
شهرستان های رامسر و نوشهر در استان مازندران به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال 
گاز، محی الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار کرد: خطوط لوله انتقال گاز به 
عنوان شریان های حیاتی این انرژی نقش حساسی در تامین و انتقال گاز دارند 
و ایمن و مقاوم ســازی خطوط لوله جهت افزایش ضریب ایمنی و پیشگیری 
از ریسک نشــت خطوط از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. وی افزود: پروژه 
های ایمن ســازی خطوط لوله در منطقه ۹ عملیات انتقال گاز به دلیل شرایط 
جغرافیایی خاص و وجود رودخانه خروشان جهت تحقق اهداف شرکت انتقال گاز در انتقال ایمن و پایدار گاز به صورت ویژه در دستور کار 
قرار دارد. سرپرست منطقه ۹ در ادامه از اتمام پروژه های ایمن سازی خط لوله در رودخانه های صفارود رامسر و ماشالک نوشهر در استان 
مازندران خبر داد و گفت: اصالح و تثبیت بستر، احداث حوضچه آرامش به طول ۱۲۰ متر و  مسیر ماهی رو در رودخانه صفارود رامسر انجام 
و همچنین حوضچه آرامش، برید عرضی به طول ۴۰ متر و دیوار حفاظت به طول ۷۰ متر در رودخانه ماشالک نوشهر احداث شده است.

مفخمی یادآور شد: ایمن سازی خطوط لوله در تقاطع با رودخانه های وازیوار، نیرنگ، پی کال و علی آباد عسگرخان در محدوده شهرستان 
های رویان تا نور با ترمیم و بازسازی ابنیه های موجود در رودخانه ها در مرحله پایانی قرار دارد. وی به دیگر پروژه های ایمن سازی خطوط 
لوله در استان مازندران اشاره کرد و افزود: مسیر ماهی رو و ۳ عدد آب پایه بتنی برای تثبیت بستر رودخانه خروشان چشمه کیله در حال 
احداث می باشد و این پروژه با پیشرفت ۳۶ درصدی در حال اجراست. سرپرست منطقه ۹ خاطرنشان کرد: همچنین پروژه احداث دیوار 

سنگی جهت تامین پایداری جاده سرویس چارز-خوشامیان در کالرآباد استان مازندران در حال اتمام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیالن: 
ترویج مقاوم سازی در پیشگیری از حوادث موثر است

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 
گیــالن، مهندس امیر مرادی مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری با مهندس 
حامد دائمی مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن دیدار و 
درخصوص مسائل و مشکالت روستاهای استان به گفت و گو پرداخت. در ابتدا 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در خصوص فعالیت های گسترده 
و متعدد بنیاد مســکن انقالب اسالمی توضیحاتی ارائه نمود. وی با بیان اینکه، 
اقدامات به موقع و ســریع این نهاد انقالبی در وقوع حوادث غیر مترقبه بسیار 
مهم و ضروری است، ادامه داد: بنیاد مسکن استان برای مقابله با تهدید سوانح 
طبیعی، عملیات پیشگیری پیش از وقوع سانحه را با اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی سکونت گاههای آسیب پذیر روستایی و همچنین 
بازسازی مناطق سانحه دیده پس از وقوع سانحه همواره در دستور کار خود قرار داده است. مهندس دائمی با تاکید بر اینکه، ترویج مقاوم 
سازی، آموزش و ارتقای دانش فنی روستایی درپیشگیری از حوادث موثر است، افزود: امیدواریم با تعامالت ویژه بین این دو دستگاه، بتوانیم 
خدمات گسترده ای به مردم  به ویژه در راستای ترویج فرهنگ مقاوم سازی در سطح روستاها ارائه دهیم. دائمی  تاکید کرد:  با توجه به 
اینکه، استان گیالن  جزء مناطق حادثه خیز کشور به شمار می آید و همواره حوادث طبیعی متعددی را تجربه کرده ، از این رو برنامه 
ریزی برای کاهش اثرات مخرب این حوادث باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. وی با بیان اینکه،  انجام اقدامات ضروری قبل 
از وقوع زلزله، میزان آسیب ها را تا حد زیادی کاهش می دهد، ادامه داد: امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان با بهره گیری از چندین دستگاه ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین با حضور در عرصه سازندگی و اجرای پروژه های عمرانی در 
سطح روستاها به عنوان یک واحد پشتیبانی، فنی و مهندسی برای فعالیت های اجرایی و بازسازی مناطق آسیب دیده خدمات ویژه ای 
ارائه می دهد سپس مهندس مرادی ضمن تبریک پست جدید و آرزوی توفیق روزافزون به مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
از مجموعه همکاران بنیاد مسکن بواسطه تعامالت و همکاری های صورت پذیرفته تقدیر نمود و  نظارت مستمر بنیاد مسکن در ساخت 

مسکن روستایی را گامی مثبت در کاهش بروز خسارتهای زمان بحران و سوانح طبیعی دانست . 

جهانگیری مطرح کرد
 بررسی مسایل و مشکالت مسیرهای دوچرخه 
در قالب طرح توسعه سامانه دوچرخه سواری

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: مسایل و مشکالت 
مسیرهای دوچرخه در جلسه بررسی و کنترل بخش اول طرح توسعه سامانه دوچرخه سواری شهر قزوین مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: با توجه به اینکه یکی از دستورکارهای مهم 
ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهرداری قزوین احداث مسیرهای دوچرخه براساس طرح جامع ترافیک شهر است، اقدامات الزم برای 
بررسی وضعیت و مشکالت این مسیرها در دستورکار قرار گرفته است. وی عنوان کرد: در این راستا جلسه بررسی و کنترل بخش اول طرح 
توسعه سامانه دوچرخه سواری شهر قزوین با حضور مشاور پروژه و اعضای کمیته دوچرخه تشکیل شد. مدیرعامل سازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در این جلسه مسیرهای دوچرخه موجود در سطح شهر بررسی شده و نواقص و مشکالت این مسیرها 
احصاء شد. جهانگیری خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای رفع مشکالت مسیرهای موجود و ارایه شبکه پیشنهادی در مرحله بعدی 
پروژه انجام شده است. وی یادآور شد: در این بررسی مشکالت مسیرهای دوچرخه از جمله عدم پیوستگی ، تصادفات و سرقت جدا کننده 

های فلزی   مسیرها احصاء شده و راهکارهای مطلوب برای رفع آن ها ارایه شد که به زودی اجرا می شود.

 اختصاص ۷۷ میلیارد تومان قیر یارانه ای 
برای آسفالت معابر روستاهای استان گلستان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مسکن استان از اختصاص ۳۵۰۰ تن قیر یارانه ای معادل ۷۷ میلیارد تومان در راستای 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر تخصیص قیر یارانه ای برای آسفالت معابر روستاها به استان گلستان خبر داد و ابراز داشت: با اختصاص 
این میزان قیر به بنیاد مسکن استان، پیش بینی می شود ۵۰۰ هزار متر مربع ) بیش از ۷۰ کیلومتر ( از معابر اصلی ۱۱۰ روستای استان 
آسفالت شود.مهندس حسینی افزود: در سال گذشته نیز با اختصاص ۲۰۰۰ تن قیر یارانه ای، ۴۰۰ هزار متر مربع معادل ۵۰ کیلو متر از 
معابر ۲۲۹ روستای استان توسط بنیاد مسکن استان آسفالت شد.الزم به ذکر روستاهای استان گلستان حدود ۳۰۰۰ کیلومتر شبکه معابر 

دارند که تا کنون در ۵۰۳ کیلومتر از این معابر طرح هادی اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن :
پیشرفت2۳ درصدی پست 2۰/6۳ کیلوولت ضیابر

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: »بهمن داراب زاده« مدیر عامل شرکت 
برق منطقه ای گیالن گفت: پست ۲۰/۶۳ کیلوولت ضیابر با پیشرفت فیزیکی 
۲۳,۲درصدی، با ظرفیت۳۰ مگاولت آمپر با هدف تامین برق مطمئن و پایدار 
مناطق شــهری و واحدهای صنعتی واقع در شهر ضیابر و نواحی اطراف آن، در 
صورت تامین به موقع نقدینگی در  سال ۱۴۰۱ آماده بهره برداری خواهد بود. 
وی افزود: این پست در فاز اول دارای دو دستگاه ترانسفورماتور به صورت بانک 
بــا مجموع قدرت ۳۰ مگاولت آمپر )۱۵*۲ مگاولت آمپر( در ســطح ولتاژ ۶۳ 
کیلوولــت و یک فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت و ۴ فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت می 
باشد. گفتنی است که سیستم کنترلی این پست از نوع معمولی می باشد و برای احداث آن اعتباری معادل ۳۲۰ میلیارد ریال هزینه خواهد 

شد. شایان ذکر است که مراسم کلنگ زنی این پروژه با حضور مقامات کشوری و استانی در تاریخ بیست خرداد امسال برگزار شده بود

اصفهان- قاسم اسد: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان از گردهمایی بزرگان ســنگ و معادن ایران در قالب 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان، دکتر علیرضا مرتضوی با اشــاره به اینکه بیش از ۱۵۰ شرکت 
از استان های مختلف کشور در نمایشگاه سنگ اصفهان حضور خواهند 
داشــت، گفت: این نمایشــگاه طی روزهای سوم تا ششــم آذرماه برپا 
می شود و شرکت های فعال در حوزه های مرتبط با نمایشگاه طی چهار 
روز دســتاوردها، پتانسیل ها و توانمندی های خود را به نمایش خواهند 

گذاشت.
وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه، بزرگترین نمایشگاه سنگ و معادن 
منطقه مرکز و جنوب کشــور به شمار می رود، افزود: نمایشگاه سنگ، 
معادن و صنایع وابسته اصفهان در ۳۰ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی 
برپا می شــود و شرکت هایی از استان های تهران، اصفهان، قم، خراسان 

رضــوی، آذربایجان غربی، البرز، فارس، آذربایجان شــرقی، خراســان 
جنوبی، خراسان شمالی، سیســتان و بلوچستان، کردستان و لرستان 
در آن حضور دارند. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان به حوزه فعالیت شــرکت های حاضر در نمایشگاه سنگ اشاره 
کرد و ادامه داد: فعاالن حوزه اکتشــاف، اســتخراج، بهره برداری معادن 
سنگ، مهندسان مشاور، پیمانکاران، فعاالن حوزه ماشین آالت استخراج 
و فرآوری ســنگ، فعاالن بخش تجهیزات و ادوات معادن و کارخانجات 
سنگ، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات ایمنی مرتبط با سنگ 
و معادن، فعاالن حوزه حمل و نقل و بازرگانی و همچنین فعاالن حوزه 
محیط زیست، نشریات تخصصی، تشکل ها، سازمان ها و موسسات دولتی 

و خصوصی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
وی بــا بیان اینکه هفت کشــور فعال در حوزه ســنگ و معادن نیز 
در شــانزدهمین نمایشگاه بین المللی ســنگ، معادن و صنایع وابسته 
اصفهان حضور خواهند داشــت، تصریح کرد: نمایندگانی از کشورهای 

روســیه، ترکیه، ارمنســتان، ایتالیا، چین، اردن و امارات در نمایشگاه 
سنگ و معادن اصفهان حضور خواهند داشت و زمینه تبادالت تجاری 
میان فعاالن اقتصادی را فراهــم خواهند آورد. دکتر مرتضوی با تاکید 
بر اینکه نمایشــگاه سنگ اصفهان نسبت به دوره قبل از لحاظ کمی و 
کیفی رشد چشمگیری داشــته است، گفت: حضور شرکت های بزرگ 
و برندهای نقش آفرین در حوزه سنگ و معادن در این نمایشگاه قطعی 
شده است؛ همچنین پیش بینی شده تا در کنار این نمایشگاه فستیوال 
طراحی سنگ های کوچک مقیاس، همایش سنگ و کارگاه های آموزشی 
و پنل های تخصصی نیز برگزار شود. وی با بیان اینکه نمایشگاه سنگ 
اصفهان، به عنوان معتبرترین نمایشــگاه تجاری سنگ در ایران، ارتقا و 
پیشرفت شرکت هایی که تولید فناوری برای این صنعت انجام می دهند 
را هدف خود قرار داده اســت، تاکید کرد: یکی از اصلی ترین اهداف این 
نمایشــگاه آن است که محصوالت، تجهیزات و فناوری های جدید را به 

نمایش بگذارد و فرصتی برای تجارت فراهم کند.

نمایشگاه اصفهان میزبان بزرگان سنگ و معادن کشور می شود
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پیدا کردن بازار برای محصول برند پیش از طراحی آن

به قلم: انیس بناکئور
کارشناس بازاریابی و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

بسیاری از کسب و کارها پس از اینکه یک محصول را طراحی می کنند، تازه دنبال بازاری مناسب برای 
آن هستند. این امر نه تنها هزینه زیادی برای آنها به همراه خواهد داشت، بلکه همیشه احتمال استقبال 
بسیار اندک مشتریان از محصول موردنظر را هم دارد. با این حساب طراحی و تولید محصول باید بعد از 
برنامه ریزی و شناسایی بازار هدف صورت گیرد، در غیر این صورت مشکالت متعدد در زمینه بازاریابی و 

فروش محصول هر بازاریابی را به دردسر خواهد انداخت. 
بدون تردید بس��یاری از کس��ب و کارها در دنیا با برنامه ریزی نادرست برای بازاریابی برای محصول شان 
در عمل س��رمایه و بودجه ش��ان را به هدر می دهند. این امر واکنش های بس��یار زیادی در میان مشتریان 
به همراه خواهد داش��ت. درس��ت به همین خاطر هدف اصلی در مقاله کنونی بررس��ی نحوه پیدا کردن 
بازار مناس��ب برای محصوالت برند پیش از طراحی ش��ان اس��ت. این امر به ش��ما برای موفقیت در زمینه 
ف��روش محصوالت تان کمک خواهد کرد. بنابراین اگر ش��ما هم در زمینه پیدا کردن بازار مناس��ب برای 

محصوالت تان مشکل دارید، با ما در این مقاله همراه باشید. 
پیدا کردن مشکل اصلی مشتریان

ش��ما پیش از اینکه دس��ت به کار ش��ده و محصولی را طراحی کنید، باید خیلی خوب نس��بت به 
مش��کالت مشتریان آگاهی پیدا کنید. بدون شک شما توانایی حل تمام مشکالت مشتریان را ندارید. 
درست به همین خاطر باید به دنبال پیدا کردن مشکلی باشید که ارتباط مناسبی با ماهیت برندتان 
دارد. به این ترتیب می توانید به س��ادگی هرچه تمام تر نظر مشتریان را نسبت به محصوالت تان جلب 

کنید. 
اغلب اوقات برندها با مش��اهده وضعیت مشتریان به س��ادگی امکان پیدا کردن برخی از مشکالت شان 
را دارند. این امر در صورت همکاری میان ش��ما و کارمندان تان هم به س��ادگی روی می دهد. اغلب اوقات 
کارمندان یک برند دارای نگاه دقیق نسبت به مشکالت مشتریان هستند. دلیل این امر نیز تعامل روزمره 
آنها با مش��تریان است. با این حساب شما باید هیمشه حواس تان به تعامل با کارمندان برند برای طراحی 

یک محصول تازه باشد. 
اگر شما ارتباط خوبی با مشتریان تان دارید، نظرخواهی و صحبت مستقیم با آنها نیز ایده بسیار خوبی 
خواهد بود. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. ش��ما به 

این ترتیب به سادگی هرچه تمام تر فرصت جلب نظر مشتریان تان را خواهید داشت. 
شناسایی راهکارهای موجود برای مشکل شناسایی شده

پ��س از اینکه یک مش��کل مهم در میان مش��تریان را به خوبی مورد شناس��ایی ق��رار دادید، نوبت به 
کار ب��ر روی راهکارهای موجود می رس��د. بدون تردید قبل از ش��ما هم برخ��ی از کارآفرینان به فکر حل 
مش��کل مش��تریان بوده اند. بنابراین قبل از اینکه دس��ت به کار طراحی یک محصول بزنید، به طور دقیق 
راهکارهای دیگر برندها را مورد بررسی قرار دهید. این امر به شما برای شناخت درست وضعیت مشتریان 

و تجربه های قبلی دیگر برندها کمک خواهد کرد. 
توصیه ما در این بخش یادداشت برداری از راهکارهای دیگر برندها و پیدا کردن نقاط ضعف شان است. 
بدون تردید راه حل موردنظر دیگر برندها دارای مش��کالتی بوده اس��ت، در غیر این صورت نیازی به ورود 
ش��ما به بازار نخواهد بود. این امر دیدگاه وسیع تری نس��بت به شرایط برای شما فراهم می سازد. شما در 

این صورت فاصله بسیار اندکی با موفقیت در رفع نیاز مشتریان خواهید داشت. 
وقتی یک برند از راهکارهای دیگر رقبای خودش آگاهی داش��ته باش��ید، به س��اده ترین ش��کل ممکن 
توانایی طراحی راه حل های متفاوت را خواهد داش��ت. در کنار این نکات شما امکان تاثیرگذاری حرفه ای 
بر روی مخاطب هدف را نیز پیدا می کنید. بنابراین هیچ مشکلی برای به روز رسانی وضعیت برندتان پیش 

روی تان قرار نخواهد داشت. 
یکی از مش��کالت اساس��ی برندها به هنگام تالش برای رفع مشکالت مشتریان با طراحی یک محصول 
ت��ازه بی توجهی محض به دس��تاورد دیگر برندهاس��ت. این امر گاهی اوقات حت��ی موجب طراحی دوباره 

یک محصول از سوی برندها می شود. چنین امری حسابی اعتبار یک برند را در بازار از بین خواهد برد.
استفاده از بازخورد مشتریان 

مش��تریان بهتر از هر کس دیگری در دنیا نسبت به مشکالت شان آگاهی دارند. با این حساب همکاری 
با آنها برای پیدا کردن مشکالت ش��ان و راهکارهایی برای حل آنها بهترین ایده ممکن خواهد بود. چنین 
امری برای ش��ما به مثابه یک راهنمایی بس��یار بزرگ و ارزشمند است. البته باید حواس تان را جمع کنید 
تا پاس��خ چنین اعتمادی از س��وی مش��تریان را به خوبی بدهید، در غیر این صورت جلب اعتماد دوباره 

مشتریان تقریبا امر غیرممکنی خواهد بود. 
گاه��ی اوقات برندها برای اینکه مش��تریان را به همکاری با خودش��ان ب��رای طراحی یک محصول تازه 
دعوت کنند، از راهکارهای بسیار متنوعی استفاده می کنند. توصیه ما در این میان سرمایه گذاری بر روی 
مش��تریان با اعطای برخی از هدیه های کوچک اما کاربردی به آنهاس��ت. چنین تکنیکی به بهترین شکل 

ممکن نظر مشتریان برای همکاری با شما را جلب خواهد کرد. 
شروع به طراحی محصول

ش��ما پس از اینکه مراحل قبلی را طی کردید، دیگر آماده طراحی محصول تان خواهید بود. نکته مهم 
در این میان تالش برای اس��تفاده از تمام نظرات و پیش��نهادات مربوط به مش��کالت مشتریان در قالبی 
طبقه بندی ش��ده اس��ت، در غیر این صورت شما با انبوهی از راهکارها تنها خواهید ماند. این امر می تواند 
برای هر بازاریاب و کارشناس دردسرساز باشد. پس پیش از اینکه حسابی وضعیت تان به هم بریزد، کارتان 

را با طبقه بندی اطالعاتی که دارید، ساده نمایید. 
یادتان باش��د در فرآیند طراحی محصول هر وقت نیاز به راهنمایی با مش��اوره داش��تید، به غیر از تیم 
مدیران ش��رکت بر روی کارمندان و مش��تریان نیز حساب کنید. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای 

بهره مندی از معتبرترین اطالعات ممکن خواهد داد. 
بی ش��ک طراحی محصول برای درخش��ش در یک بازار امر ساده ای نیست. اگر شما هم پس از طراحی 
محصول به دنبال پیدا کردن بازار برای آن هس��تید، باید تجدید نظر اساس��ی در نحوه فعالیت تان داشته 
باش��ید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای موفقیت در بازار نخواهید داشت. توصیه های مورد بحث در 
این مقاله می تواند به خوبی ش��ما را در مس��یر تغییر این عادت قدیمی و فروش راحت تر در بازار کمک 

نمایند. 
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دنیای پادکس��ت ها در طول یک دهه اخیر تغییرات بسیار 
زیادی را به خود دیده است. تا همین چند سال پیش دنیای 
پادکست ها بسیار ساده بود و طرفدارهای زیادی هم نداشت. 
ب��ا این حال امروز مردم در هر جا و موقعیتی از پادکس��ت ها 
اس��تفاده می کنند. این امر پادکس��ت ها را ب��دل به یکی از 
تفریح های جذاب مردم در طول س��ال های اخیر کرده است. 
خوشبختانه تنوع باالی پادکست ها در این میان نیز هیجان 
زیادی برای کاربران داشته است. به عالوه تمام نیازهای آنها 
برای انتخاب پادکس��ت در حوزه های مختلف را نیز پوشش 
می دهد. با این حال ش��ما با هر س��لیقه ای که داشته باشید، 

امکان بهره برداری از مزایای پادکست ها را خواهید داشت. 
بدون تردید در بازاری که رقابت بس��یار زیادی برای جلب 
نظر مخاطب هدف در آن وجود دارد، طراحی پادکس��ت امر 
ساده ای نخواهد بود. درست به همین خاطر شما باید همیشه 
به دنبال اس��تفاده از بهترین توصیه های ممکن باش��ید، در 
غیر این صورت ش��انس تان برای جلب نظر کاربران به شدت 
کاهش پیدا می کند. یکی از بحث های مهم در این میان نحوه 
به روز رس��انی پادکست اس��ت. بدون تردید شما بعد از مدت 
زمانی کوتاه نیازمند به روز رس��انی پادکس��ت تان برای حفظ 
موقعیت برتر و جلب رضایت مخاطب تان خواهید بود. این امر 
در میان بس��یاری از پادکست ها رواج دارد. بنابراین شما هم 
باید نیم نگاهی به این مسئله مهم داشته باشید، در غیر این 
صورت خیلی زود از فهرس��ت برندهای مورد عالقه مشتریان 

کنار خواهید رفت. 
اگر شما هم پادکست ویژه ای برای کسب و کارتان دارید یا 
اینکه حوزه اصلی فعالیت تان ضبط و انتش��ار پادکست است، 
ای��ن مقاله ن��کات ویژه ای برای ش��ما دارد. در ادامه برخی از 
مهمترین نکات از زاویه دید به روز رسانی پادکست ها را با هم 

مرور خواهیم کرد. 
به روز رسانی هدفون ها

توانایی شنیدن صدای مهمان برنامه به بهترین شکل ممکن 
اهمیت بسیار زیادی دارد. این نکته کیفیت نهایی پادکست را 
نی��ز به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. بدون تردید 
هیچ کس به عنوان طراح پادکس��ت مایل به از دس��ت دادن 
نکات اساس��ی مهم��ان برنامه فقط به خاط��ر کیفیت پایین 
هدفونش نیس��ت. نکته مهم اینکه چنی��ن امری در کیفیت 

نهایی پادکست و نحوه تعامل مخاطب با شما نیز تاثیر خواهد 
داشت. بنابراین شما باید توجه بسیار زیادی در استفاده از این 
پادکست ها داشته باشید. این امر به شما فرصت بسیار خوبی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می دهد. 
وقتی شما از هدفون های خوبی برای ضبط پادکست سود 
ببری��د، امکان کاه��ش نویزهای موجود را خواهید داش��ت. 
چنی��ن امری هم تجربه ش��ما از ضبط پادکس��ت را به طور 
ش��گفت انگیزی افزایش می دهد، هم به کاربران برای تجربه 
ش��نیدن یک پادکس��ت حرفه ای کمک خواهد ک��رد. با این 
حس��اب باید برنامه ای برای به روز رس��انی هدفون های تان با 

نسخه های جدیدتر موجود در بازار داشته باشید. 
یکی از مش��کالت اساس��ی کارآفرینان در به روز رس��انی 
پادکس��ت، به ویژه بح��ث مربوط به هدفون ه��ا، قیمت های 
باالی محصوالت حرفه ای اس��ت. ش��ما اگ��ر مایل به تبدیل 
ش��دن به طراحی حرفه ای در دنیای پادکست هستید، باید 
با این هزینه ها کنار بیایید. توصیه ما در این میان استفاده از 
برنامه ای طوالنی مدت برای کاهش هزینه پادکست و سپس 
پس انداز بخش��ی از درآمدتان اس��ت. ب��دون تردید ما قصد 
منصرف کردن ش��ما از دعوت مهمان ه��ای بزرگ و موفق را 
نداریم، بلکه هدف ما ترغیب تان به کاهش هزینه ها و سپس 
فراهم سازی بودجه الزم برای خرید تجهیزات حرفه ای است. 
بس��یاری از اف��راد درب��اره تهی��ه هدفون ه��ای حرفه ای 
ش��ک و تردیدهای بس��یار زیادی دارند. متاس��فانه برخی از 
پادکس��ت های نیمه حرفه ای هم هنوز بدون هدفون کارشان 
را ادام��ه می دهند. معنای این امر ناتوانی چنین افرادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن 
است. با این حساب شما مسیر بسیار طوالنی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان پیش روی خواهید داش��ت. چنین 
امری کیفیت صدا در پادکست تان را به شدت تحت تاثیر قرار 
می دهد. با این حساب قبل از اینکه تمام مخاطب هدف تان را 
از دست دهید، فکری به حال کیفیت هدفون های تان کنید. 

خرید میکروفون های مناسب
یک��ی دیگر از بخش های مهم در هر پادکس��ت مربوط به 
کیفیت میکروفون هاس��ت. بدون تردید هر پادکستی دارای 
یک مجری اصلی است. اگر صدای مجری مورد نظر کیفیت 
خوبی نداش��ته باش��د، تمام افراد از مش��اهده ویدئوی شما 
صرف نظر خواهند کرد. این امر مشکالت بسیار زیادی برای 
برندتان به همراه خواهد داشت. بنابراین توصیه ما صرف نظر 
از هرگونه توس��عه اضافه ای در پادکس��ت و رفتن سراغ یک 
میکروفون باکیفیت اس��ت. ش��ما حتی اگر بهترین ایده های 
دنیا برای ضبط پادکست را هم داشته باشید، در نهایت باید 

صدای تان به خوبی برای مخاطب هدف پخش ش��ود، در غیر 
این صورت هیچ تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در میان 
نخواهد بود. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف کمک خواهد کرد. 
کیفیت صدای شما به فهم هرچه بهتر موضوع مورد بحث 
و همچنی��ن تقویت انگیزه مخاطب ب��رای ادامه گوش دادن 
به بحث کمک می کند. ش��ما با چنی��ن تکنیکی به بهترین 
ش��کل ممکن امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان 
را پیدا می کنید. در اینجا نیز شما باید اندکی از بودجه تان را 
برای خرید میکروفون های مناس��ب اختصاص دهید. این امر 
در بلندمدت محبوبیت و اعتبار پادکست تان در میان کاربران 

را به شدت افزایش می دهد. 
یک ایده مناس��ب در این میان اس��تفاده از تولیدکنندگان 
میکروفون به عنوان اسپانس��ر پادکست تان است. البته برای 
چنین کاری شما باید مقداری اعتبار در میان کاربران داشته 
باش��ید، در غیر این صورت هیچ شرکتی حاضر به فعالیت به 

عنوان اسپانسر شما نخواهد شد. 
استفاده از ایده پادکست ویدئویی

امروزه پادکست ها فقط شامل محتوای صوتی نیستند، بلکه 
ویدئوها هم جای ش��ان را در این میان پیدا کرده اند. این امر 
به معنای ارائه پادکس��ت های ویدئویی در بس��یاری از مواقع 
است. چنین امری به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مخاط��ب هدف کمک خواه��د کرد. اگر ش��ما دارای مکانی 
مناسب برای ضبط ویدئو هستید، تبدیل پادکست تان به یک 
نمون��ه ویدئویی ایده جذابی خواهد بود. این امر ش��ما را در 
مدت زمان کوتاهی تبدیل به پادکست محبوب تمام کاربران 
خواه��د کرد.  یکی از نکات مهم در انتش��ار پادکس��ت های 
ویدئویی توجه به کیفیت باالی ضبط است. بنابراین شما نیاز 
به یک دوربین حرفه ای خواهید داش��ت. خوشبختانه امروزه 
بس��یاری از گوشی های هوشمند دارای دوربین های حرفه ای 
هس��تند. با این حساب شما الزم نیس��ت هزینه اضافه ای در 
این بخش ص��رف نمایید. توصیه ما در این باره مش��ورت با 
برخی از کارشناس ها یا افراد حرفه ای در ضبط پادکست های 
ویدئویی اس��ت. این امر به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر 
روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. شما با چنین کاری به 
بهترین شکل ممکن وارد حوزه تازه انتشار پادکست خواهید 
ش��د. به این ترتیب ش��انس تان ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف به شدت افزایش پیدا می کند. به عالوه، یادتان 
باش��د که در مسیر انتشار پادکس��ت تان همیشه از نظرات و 

توصیه های مخاطب هدف نیز سود ببرید. 
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ویدئو امروزه یکی از ابزارهای اساس��ی و پرقدرت در زمینه 
بازاریابی محس��وب می شود. هر بازاریابی در طول زندگی اش 
دس��ت کم یک بار از ویدئو به عنوان فرم��ت اصلی بازاریابی 
اس��تفاده کرده اس��ت. همین امر بازاریابی محت��وا را به طور 
ویژه ای با این اس��تراتژی پیوند داده است. اگر شما نسبت به 
استفاده از این فرمت هنوز شک و تردید دارید، یا اینکه هنوز 
کامال با آن آشنا نشده اید، در این مقاله مهمترین درس های 
بازاریاب ه��ای محتوایی درب��اره فرمت ویدئ��و را با هم مرور 

خواهیم کرد. 
کاربران همیشه ویدئو را به دیگر فرمت ها ترجیح نمی دهند

یک��ی از باورهای اش��تباه در زمینه فرمت ویدئو محبوبیت 
بی رقیب این گونه محتوایی در مقایسه با دیگر فرمت هاست. 
این امر تا حدود زیادی اش��تباه اس��ت. امروزه کاربران عالقه 
باالی��ی به ویدئ��و دارند، اما ای��ن امر به معن��ای بی توجهی 
دائمی ش��ان به دیگر فرمت ها نیست. درست به همین خاطر 
شما باید در کنار برنامه ریزی برای تولید محتوای ویدئویی به 
فکر دیگر فرمت ها نیز باشید، در غیر این صورت شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
سرمایه گذاری بر روی فرمت ویدئو هنوز هم گزینه جذابی 
به نظر می رس��د، با این ح��ال درس مهمی که در این بخش 
باید مدنظر داش��ت، ضرورت توجه به دیگر فرمت ها در کنار 

بازاریابی ویدئویی است. این امر نوعی تعادل در تولید محتوای 
برندتان ایجاد خواهد کرد. 

افزایش مالیم بودجه بازاریابی ویدئویی در سال 2022
توسعه ویدئو به عنوان یکی از فرمت های محبوب بازاریابی 
در ط��ول س��ال 2022 نیز ادامه خواهد داش��ت. با این حال 
چنین روندی به اندازه یک دهه پیش ش��دت نخواهد داشت 
و معنای این امر کند ش��دن روند توس��عه محبوبیت ویدئو و 

اختصاص بودجه برندها به این حوزه است. 
بدون تردید کاهش س��رمایه گذاری برنده��ا بر روی حوزه 
بازاریاب��ی ویدئویی تا حدودی ناش��ی از پای��ان بحران کرونا 
نیز هس��ت. بس��یاری از برندها در طول دوران کرونا به طور 
چش��مگیری بودجه بازاریابی ویدئویی شان را افزایش دادند. 
این امر با پایان ش��رایط بحرانی موردنظ��ر کم کم به حالت 

عادی بازخواهد گشت. 
با توجه به نکات فوق، اگر شما به دنبال افزایش چشمگیر 
بودج��ه برنده��ا در ح��وزه بازاریابی ویدئویی هس��تید، باید 
تجدیدنظ��ر اساس��ی در این رابطه انجام دهی��د، در غیر این 
صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

نخواهید داشت. 
ضرورت اختصاص زمان گسترده برای بازاریابی 

ویدئویی موفق
بسیاری از برندها برای بازاریابی ویدئویی به شیوه مناسب 
باید زمان باالیی را به این کار اختصاص دهند. ضبط و ویرایش 
حرفه ای ویدئو برای بس��یاری از برندها امر مهمی محس��وب 
می ش��ود. شما با چنین کاری به بهترین شکل ممکن امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 

مشکل بس��یاری از برندها طراحی ویدئوهای بی کیفیت و 
س��پس تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 
این امر به سادگی ممکن نیست. پس شما برای موفقیت در 
این حوزه باید زمان موردنظر را نیز اختصاص دهید. همچنین 
مهارت شما در زمینه ویرایش ویدئو نیز مهم خواهد بود. شما 
در صورت بی توجهی به این نکات هیچ شانسی برای موفقیت 
در بازاریابی ویدئویی نخواهید داش��ت. پس یادتان باشد قبل 
از ورود به این عرصه حسابی درباره مهارت های تان فکر کنید 
و در ص��ورت نی��از برخی از مهارت های مه��م را در خودتان 

تقویت کنید. 
ضرورت همکاری با اینفلوئنسرها

هم��کاری ب��ا اینفلوئنس��رها در زمینه طراح��ی و ضبط 
ویدئوهای بازاریابی اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. این 
امر به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف 
کمک خواهد کرد. اگر ش��ما هم به دنبال راهکاری مناس��ب 
برای جلب نظر مش��تریان در بازار و همچنین رقابت مناسب 
با دیگر برندها هس��تید، همیشه به همکاری با اینفلوئنسرها 
توجه نش��ان دهید. این امر امکان بسیار خوبی برای شما به 
منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد کرد. 
ش��ما با چنین کاری به سادگی هرچه تمام تر شانس معرفی 
برندتان به عنوان یک کسب و کار حرفه ای را پیدا می کنید. 

بدون تردید همکاری با اینفلوئنس��رها گزینه ارزان قیمتی 
در بازار نیست. این امر برای شما هزینه های زیادی به همراه 
خواهد داشت. با این حال در مقایسه با نتیجه بخشی در حوزه 

بازاریابی کامال ارزشش را دارد. 
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درس هایی از بازاریاب های محتوایی درباره فرمت ویدئو

چگونه پادکست برندمان را به روز رسانی کنیم؟


