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دالر در واکنش به ازسرگیری مذاکرات هسته ای یک کانال عقب رفت

 احیای برجام
در ایستگاه وین

هفتمین دور مذاکرات هس��ته ای از امروز در پایتخت اتریش از س��ر گرفته می ش��ود و به نظر می رس��د همه راه ها 
دس��ت کم در پرونده برجام به وین می رس��د. این اولین دور مذاکرات احیای برجام در دولت س��یزدهم اس��ت که در 
میانه مردادماه امسال بر سر کار آمد و باعث شد تا بین دور ششم و هفتم مذاکرات فاصله ای پنج ماهه بیفتد. درست 
همانطور که با جابه جایی دولت در آمریکا و ورود جو بایدن به کاخ سفید، او نهایتا با وقفه ای حدودا سه ماهه مذاکرات 
احیای برجام را در 16 فروردین ماه 1۳99 آغاز کرد. از آن زمان تا ۳0 خردادماه 1400، مذاکرات در شش دور انجام...

قیمت هر متر خانه در شهر تهران ۳۲ میلیون تومان شد

 رکوردشکنی تورم اجاره
در میانه پاییز

۳

۳

۲

»فرصت امروز« از بازار ۳70 میلیارد دالری کشورهای عضو اکو گزارش می دهد

سهم ۲ درصدی ایران از بازار اکو
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فرصت امروز: روند نزولی بورس تهران حاال به 477 روز رسیده است و از میانه مردادماه سال گذشته 
تاکنون نماگر اصلی تاالر شیشه ای فاصله قابل توجهی از قله ۲ میلیون واحدی گرفته است. کما اینکه 

در فاصله زمانی مهرماه تا آذرماه شـاخص بورس تهران تنهـا در محدوده دو کانال 1.۳ و 1.4 
میلیون واحدی نوسان دارد و در طول دو ماه گذشته حدود پنج بار به ابرکانال 1.4 میلیون...

روند نزولی شاخص بورس تهران به 477 روز رسید

بورس تهران در نقطه چرخش؟

یادداشت

ساختار ضدتوسعه

بیت اهلل ستاریان
کارشناس مسکن

ایران از لحاظ فناوری ساخت 
مس��کن، عقب افتادگ��ی زیادی 
نس��بت به دنیا دارد و حاال وزیر 
راه و شهرس��ازی عن��وان کرده 
اس��ت که قص��د دارد توس��عه 
فن��اوری در صنعت س��اختمان 
ای��ران را ارتقا ده��د، اما قبل از 
اینکه بخواهیم ای��ن فناوری را 
ارتق��ا دهیم، بای��د عنوان کنیم 
چه شد که عقب ماندیم؟ دلیل 
اینکه چرا ایران از تکنولوژی روز 
عقب مانده است، دقیقا به همان 
علتی اس��ت که در همه صنایع 
عقب هس��تیم. ایران در صنعت 
خودروسازی، لوازم خانگی و به 
طور کل��ی، تولید صنعتی عقب 
افتاده اس��ت، اما ح��اال تفاوت 
صنعت ساختمان و به طور مثال 
صنعت خودروسازی تنها در این 
اس��ت که خودرو را نمی ش��ود 
سنتی تولید کرد، اما مسکن را 
همچنان می توان سنتی ساخت. 
بنابرای��ن اگ��ر هنوز سوس��وی 
حیات در بخش ساختمان دیده 
می ش��ود، دلیلش همین است 
که هن��وز می تواند خودش را به 

روش سنتی زنده نگه دارد.
حاال اگر صنعت س��اختمانی 
ب��ه س��مت کارخانه ای ش��دن 

پیش برود و خانه های 
۲پیش ساخته رواج پیدا...
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شاید نام »سرزمین هوشمند پاد« به گوش شما خورده باشد، 
یا از محصوالت این سرزمین مثل اپلیکیشن پرداخت پِی  پاد یا 
سامانه بازی های رایانه ای آنالین پلی پاد استفاده کرده باشید، اما 
پاد فراتر از چند اپلیکیشن و سامانه است. »سرزمین هوشمند 
پاد« یک زیست بوم دیجیتال برای خلق سبک زندگی هوشمند 
ایرانیان و توانمندس��ازی کس��ب وکارهای آینده گرا با توس��عه 
زیرساخت های فناورانه و راهکارهای نوآورانه است که با حمایت 
بانک و گروه پاسارگاد روزبه روز در حال رشد و گسترش دامنه 
خدمات خود اس��ت. پاد قصد دارد تا سال 1405 ضمن کسب 
سهم 4درصدی از سبد مصرف خانوار، 9میلیون کاربر حقیقی و 
100هزار کسب وکار فعال را به  صورت ماهانه در زیست بوم خود 

گنجانده و 100هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
»سرزمین هوشمند پاد« کجاست؟

»س��رزمین هوشمند پاد«، یک س��رزمین مجازی است که 
در آن نیازهای ش��هروندان از طریق یک اکوسیستم یکپارچه 
پلتفرمی دیجیتال تأمین می شود. در این سرزمین، کسب وکارها 
به عنوان تأمین کنندگان ارزش می توانند با استفاده از امکانات 
این پلتفرم، محص��والت و خدمات خود را به مصرف کنندگان 
ارائ��ه کنند. پ��اد مجموع��ه ای از پلتفرم های کس��ب وکاری و 
مخاطب مح��ور در حوزه ه��ای بانکی و مالی، آم��وزش، انرژی، 
سالمت، گردشگری، بازی و سرگرمی، لجستیک، کشاورزی و 
نیازهای روزمره را در اختیار دارد که مجموع آنها پوشش دهنده 

بیشتر کاالها و خدمات موردنیاز مصرف کنندگان نهایی است.
در این سرزمین، سرویس های پایه ای و زیرساختی برای رفع 
نیازهای مشترک اکثر کسب و کارهای آنالین پیاده سازی شده 
اس��ت و به صورت API در اختیار آنان قرار می گیرد. پاد یک 
پلتفرم تنها نیست، بلکه مجموعه ای از پلتفرم ها و ده ها محصول 

است که مانند یک اکوسیستم یکپارچه و فعال بر بستر پلتفرمی 
جامع و زیرس��اختی بنیان شده اس��ت. پاد با ارائه محصوالتی 
کاربردی و همراهی جامعه ای بی شمار از مشتریان و همکاران، 
بس��تری ایمن و خالقانه برای فعالیت های فناورانه خواهد بود 
که تجربه ای عملیاتی و ثابت ش��ده را ب��ه همراه دارد. صاحبان 
کس��ب وکار با استفاده از س��رویس های متنوع پاد، هزینه های 
ایجاد و حفظ کس��ب و کار دیجیتالی خ��ود را کاهش می دهند 
و در کن��ار آن از فرآیندهای س��ریع پرداخت و افزایش ضریب 
امنیت تبادالت مالی بر بستر یک شبکه امن بانکی بهره می برند؛ 
عالوه بر این، کس��ب و کارها می توانند به جامعه کاربری بزرگ 

»سرزمین هوشمند پاد« نیز دسترسی داشته باشند.
»سرزمین هوشمند پاد« چه خدماتی می دهد؟

حرکت اقتصاد جهانی به س��وی کس��ب و کارهای پلتفرمی 
است. پلتفرم ها مقیاس کسب وکارها را گسترش می دهند و در 
عین حال موجب کاهش هزینه ها، افزایش س��هولت دسترسی 
و ایجاد مش��اغل جدید خواهند ش��د. به همین ترتیب نه تنها 
اقتصاد و ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تحت 
تأثیر پلتفرم ها خواهند بود، بلکه حتی مسیر رشد فناوری نیز 
متحول می ش��ود، چراکه نیازهای آتی کسب و کارها به عنوان 
اهرم اصلی توس��عه تکنول��وژی، در بس��تر ارتباطات پلتفرمی 
خود را نش��ان می دهد. پاد مجموع��ه متنوعی از محصوالت و 
س��رویس ها را ارائه می کند که می توانن��د هر کدام با توجه به 
ماهیت پلتفرمی خود فعالیت های محاسباتی انجام داده، فضای 
ابری و اینترنت اش��یا ارائه دهن��د و داده ها را واکاوی و تحلیل 
نمایند. محصوالت مبتنی بر پلتفرم »س��رزمین هوشمند پاد« 
سرعت باالتر، سهولت استفاده بهتر و بهینگی مصرف بیشتری 
را برای نرم افزارها به ارمغان می آورند. محصوالت زیرس��اختی 

پاد می توانند به بس��یاری از کس��ب وکارهای نوپا کمک کنند 
که با کمترین هزینه و امتحان ش��ده ترین شیوه، ارائه خدمات 
را آغاز و س��ریع تر مسیر رشد و نمو خود را طی کنند. از جمله 
محصوالت زیرس��اختی پ��اد می توان به س��امانه احراز هویت 
)SSO(، سامانه رمزنگاری )خدمات Encryption(، پادیوت: 
پلتفرم اینترنت اش��یا )IoT(، کیف پول الکترونیک و حساب 
دیجیتال پاد، فراپاد )بس��ترهای الکترونیکی یادگیری فردی(، 

 Access Control List( پلتفرم فهرست مدیریت دسترسی
مخصوص مدیریت جریان ترافیک درون شبکه های مبتنی بر 
وب(، سامانه های تحلیلی هوش  مصنوعی )شامل تحلیل سبد 
بازار و س��امانه توصیه گر، پادنوتیفیکیش��ن )سرویس ارسال و 
دریاف��ت و مدیریت پیام در انواع ش��بکه های ارتباط از راه دور 
مانند بس��ترهای مخابراتی و اینترنت( و س��امانه َسکو )پلتفرم 
ابری اس��تقرار نرم اف��زار و مدیریت منابع( اش��اره کرد که هر 
یک ش��امل ده ها محصول فرعی و خدمات جانبی و البته قابل 

شخصی سازی برای انواع مختلف کسب وکارها است.
همچنین محصوالت تجاری شده »سرزمین هوشمند پاد« نیز 
می توانند پل ارتباط اش��خاص و کسب وکارها با این زیست بوم 

دیجیتال باشد. بس��یاری از این خدمات امروزه توسط کاربران 
در حال اس��تفاده هستند و ش��ما نیز ممکن است نام برخی را 
شنیده یا خود کاربر آنها باشید. از جمله این محصوالت می توان 
از اپلیکیش��ن پی پاد )کیف پول الکترونی��ک و برنامه پرداخت 
کارتی بانک پاس��ارگاد(، ویپاد )اپلیکیشن بانکداری دیجیتال 
بانک پاس��ارگاد(، الماس��و )راهکار رزرواس��یون آنالین هتل و 
مراکز اقامتی(، اَت رِز )س��امانه های رزرواسیون و فروش بلیت( 
پلی پاد )بس��تر اج��رای بازی های ویدئویی به ص��ورت آنالین(، 
نش��ان )اپلیکیشن مس��یریاب(، پادباکس )پلتفرم اکوسیستم 
خانه هوشمند در قالب اندرویدباکس(، پادیوم )بستر و بازارچه 
ارائه خدمات مبتنی بر API(، هرمینا )س��امانه شامل نرم افزار 
هت��ل داری و مدیریت رس��توران و کافی ش��اپ، رزرواس��یون 
آنالین، مدیریت قیم��ت، درگاه پرداخت و...(، کیدزی )پلتفرم 
جام��ع ارتباط اجتماعی، آموزش و بازی ب��رای کودکان(، آوند 
)راهکارهای س��ازمانی و رفاهی مبتنی بر کارت(، پابل )سامانه 
برچس��ب زنی(، توکا )سرویس وب و ایمیل(، پادمارت )نرم افزار 
فروش��گاه آنالین س��از(، پادفرم )سامانه س��اخت فرم آنالین و 
جمع آوری داده(، داشبورد )سامانه آنالین تبدیل داده به نمودار 
و چارت های گرافیکی( پاداس��پیس )س��امانه ذخی��ره داده در 

فضای ابری( و... نام برد.
ایمن ترین پلتفرم برای کسب وکارها

پ��اد یک��ی از ایمن تری��ن و انعطاف پذیرتری��ن پلتفرم های 
کس��ب وکاری موجود در بازار امروز کش��ور به ش��مار می آید. 
 POD ساختار اصلی امنیت این پلتفرم توسط متخصصان تیم
Core Security طراحی ش��ده و حساس ترین فعالیت های 
س��ازمان و تراکنش های بانک��ی را نیز پوش��ش می دهد. این 
سیستم امنیتی متشکل از ده ها استاندارد بین المللی زیرساختی 

ش��بکه بوده و برای برقراری ارتباط تعاملی بین تولیدکننده و 
مصرف کنن��ده از انواعی از ابزار ایمن اس��تفاده می کند، ضمن 
اینکه تمام داده ها به صورت رمزگذاری ش��ده جابه جا می شوند. 
پاد تجربه ای بی نظیر در زمینه بهینگی و پایداری محصوالت و 
پلتفرم ها داش��ته و امنیت و عملکردی مناسب را ارائه می کند. 
توس��عه دهندگان و مصرف کنندگان می توانن��د از توانایی ها و 
ویژگی های برجسته »سرزمین هوش��مند پاد« بهره جسته و 
از تجربه عملیاتی ثابت شده آن استفاده کنند تا نرم افزارهایی 
مبتنی بر پلتفرم های متنوع شکل بگیرد. »سرزمین هوشمند 
پاد« نه تنها محصوالت و پلتفرم های خالقانه و نوآورانه را برای 
مص��ارف تجارت های گوناگون و کارب��ران نهایی ارائه می کند، 
بلکه با جدیدترین فناوری ها و تجربیات الزم، بس��تری جهت 
خالقیت بیش��تر و توس��عه پلتفرم های ش��خص ثالث توسط 
توسعه دهندگان متقاضی را فراهم کرده است. با توجه به بستر 
یکپارچه این س��رزمین و AIP محور بودن بسیاری از خدمات 
آن، امکان اس��تفاده هم زمان محصوالت پادی به  راحتی برای 
کس��ب وکارها وجود دارد که از این لحاظ، پتانس��یل باالیی را 
در اختیار کسب وکارهای مشتری »سرزمین هوشمند پاد« قرار 
می دهد. کسب وکارها بدین ترتیب با هم افزایی و صرفه جویی در 
منابع قادر خواهند بود به فرآیند رشد و گسترش خود سرعت 
ببخش��ند؛ به خصوص که مش��تریان کس��ب وکارهای مختلف 
اس��تفاده کننده از خدمات پاد به  راحت��ی می توانند از خدمات 
یکدیگر نیز استفاده کنند و این خود به معنای در اختیار داشتن 
یک بازار بزرگ در »سرزمین هوشمند پاد« برای آنهاست. برای 
آشنایی هرچه بیشتر با خدمات متنوع این سرزمین و دریافت 
مش��اوره و راهنمای��ی می توانید به وب س��ایت مرکز ارتباطات 

یکپارچه پاد به نشانی ic.pod.ir مراجعه کنید.

فرصت امروز: تنها دو روز پس از آنکه گونه جدید ویروس کرونا در آفریقا 
شناس��ایی شد، سازمان بهداشت جهانی رسما آن را »سویه نگران   کننده« 
نامید که جدی   ترین س��ویه نگران   کننده پس از س��ویه غالب دلتا به    شمار 
می   آید. این نام بدان معناست که سویه جدید دارای جهش   هایی است که در 
مقایسه با چهار سویه پیشین ممکن است آن را مسری   تر و خطرناک   تر کند. 
مطابق روش نام گذاری حروف الفبای یونانی، سازمان بهداشت جهانی گونه 
جدید را »اومیکرون« )Omicron( نام گذاری کرد. هرچند هنوز اطالعات 
دقیقی از س��ویه جدید کرونا در دسترس نیس��ت، اما بسیاری از کشورها 
تمهیدات س��ختی را در پیش گرفته  اند و پروازها با مبدأ یا مقصد آفریقای 
جنوبی را لغو کرده اند. نگرانی  ها از بابت واریانت جدید کرونا، بازارهای مالی 
را نیز دچار نوس��ان کرد و درحالی که بازارهای ریس��کی نظیر رمزارزها و 
بازار سهام با فشار فروش و افت قیمت مواجه شده اند، بازار دارایی  های امن 
همانند طال و اوراق بدهی روزهای بهتری را سپری می  کنند. حال سوال این 
است که تهدید »اومیکرون« چقدر جدی است و آیا با گسترش این سویه 
جدید و تیره شدن چشم انداز خروج از پاندمی، سایه رکود تورمی به اقتصاد 
جهانی بازمی گردد؟ به گزارش »اکونومیس��ت«، اگر همه گیری کووید-19 
تنها یک درس به دنیا داده باشد، این است که تنها اقدام زودهنگام نتیجه 

می دهد. اگر تنها یک هفته منتظر بمانید تا مثال داده های بهتری به دست 
آورید، ممکن است در مسیر بی بازگشت قرار بگیرید و تعداد مبتالیان مدام 
افزای��ش یابد. بنابراین هنگامی که 25 نوامب��ر در آفریقای جنوبی خبری 
مبنی بر نوع جدیدی از ویروس کرونا منتش��ر ش��د، بسیاری از کشورهای 
جهان، سفرها از کشورهای جنوب آفریقا را در عرض یک روز ممنوع کردند. 
روز بعد یعنی در 26 نوامبر، سازمان جهانی بهداشت رسما سویه جدید را 
»اومیکرون« نامید که یک نام از الفبای یونانی است و معموال برای »انواع 
نگرانی ها« از آن اس��تفاده می شود. نگرانی های »اومیکرون« بسیار است و 
بزرگترین آن، این اس��ت که ممکن اس��ت توانایی انتشار آسان تر از سویه 
دلتا را داش��ته باش��د؛ گونه ای که امروز در سراس��ر جهان غالب است. اگر 
چنین باش��د، »اومیکرون« می تواند ظرف چند ماه جایگزین دلتا شود. در 
این صورت »اومیکرون« باعث شیوع گسترده ای می شود که سریع تر از دلتا 
ش��عله ور خواهد ش��د و متوقف کردن آن هم سخت تر خواهد بود. نگرانی 
دیگر این است که واکسن ها علیه کووید ممکن است در برابر »اومیکرون« 
قدرت کمتری داش��ته باشند و بنابراین ممکن است نیاز به طراحی مجدد 
واکسن باشد. در حال حاضر، اینها تنها ترس هایی است که براساس نکاتی 
که از داده های اولیه »اومیکرون« از آفریقای جنوبی به دست آمده، عنوان 

ش��ده اند. اینکه این ترس ها تحقق پیدا خواهد کرد یا نه، کامال مش��خص 
نیست. هفته ها یا حتی ماه ها طول می کشد تا شواهد محکمی از مطالعات 
آزمایش��گاهی در مورد میزان تهدید واقعی »اومیکرون« به دس��ت آید. در 
همین حال، بس��یاری از کشورها در تالش هس��تند تا از ورود نوع جدید 
کووید از طریق مسافران ورودی جلوگیری کنند. آنها زمان می خرند تا برای 
بدترین ها آماده ش��وند، در حالی که به بهترین ها امیدوارند. اولین نشانه ها 
مبنی بر اینکه نوع جدید ممکن است در حال گسترش باشد، در اوایل این 
هفته در آفریقای جنوبی ظاهر شد؛ هنگامی که عفونت های کووید به طور 
ناگهانی و شدید افزایش یافت و از کمتر از ۳00 مورد در 16 نوامبر به بیش 
از 1200 مورد در 25 نوامبر رس��ید. اکثر قریب به اتفاق این عفونت ها در 
یک استان به نام گوتنگ بود که ژوهانسبورگ، پایتخت آن است. در ابتدا 
به نظر می رسید که عفونت ها با یک رویداد بزرگ در حال گسترش مانند 
مهمانی دانشجویی مرتبط باشد. این نوعی شیوع است که در آن، یک نوع 
جدید برای مدت کوتاهی فوران می کند و س��پس از بین می رود، اما موارد 
جدید در استان گوتنگ با گذشت زمان بیشتر شدند. این امر دانشمندان 
آفریق��ای جنوبی را بر آن داش��ت که به ژنوم نمونه های ویروس��ی نگاهی 
بیندازند و به این ترتیب آنها نوع جدید را شناسایی کردند. تجزیه و تحلیل 

بیش��تر تایید کرد که نوع جدید به سرعت در بسیاری از استان های دیگر 
در آفریقای جنوبی گسترش یافته است، حتی اگر تعداد آن کم باشد. این 
الگو نشان می دهد که »اومیکرون« ممکن است از دلتا پیشی بگیرد. ماهیت 
جهش های »اومیکرون« ب��ه این فرضیه کمک می کند. نگران کننده ترین 
م��ورد، تغییر در دامنه اتصال گیرنده )RBD( پروتئین اس��پایک ویروس 
است. RBD بخشی از ویروس است که به سلول های انسانی می چسبد و 
ویروس از طریق آن می تواند وارد سلول شده و آن را آلوده کند. نوع بتا ۳ 
تغییر در RBD داشت و دلتا تنها دو تغییر. اما »اومیکرون« 10 تغییر دارد.
جهش ها لزوما درباره کمیت نیس��تند. تع��دادی از جهش های موجود در 
»اومیکرون« نشان می دهد که این ویروس عفونی تر است. برخی از جهش ها 
کار را برای ویروس SARS-CoV-2 آسان تر می کند تا به راحتی از سیستم 
ایمنی ذاتی بدن فرار کنند. برخی دیگر از جهش ها، آنتی بادی ها را ضعیف تر 
می کنند. ترکیب های مختلفی از جهش های »اومیکرون« در همه گونه های 
نگران کننده ای که تاکنون ظاهر ش��ده اند، وجود دارد. اگر جهش های موجود 
در »اومیکرون« واکسن های موجود را ضعیف تر کند، ممکن است آنها نیاز به 
اصالح داشته باشند. 26 نوامبر، فایزر و بیونتک، سازندگان واکسن کووید که 
بیشترین استفاده را در کشورهای غربی دارد، اعالم کردند که می توانند واکسن 

mRNA خ��ود را ظرف ش��ش هفته دوباره اصالح و اولی��ن گروه تولیدی را 
ظرف 100 روز توزیع کنند. به نظر نمی رسد جهش های »اومیکرون«، تهدیدی 
برای اثربخش��ی داروهای ضد ویروس کووید باشد، اما آنها می توانند برخی از 
درمان های آنتی بادی )که به افرادی داده می شود که قادر به ایجاد پاسخ ایمنی 
مناسب نیستند( را شکست دهند. حتی اگر »اومیکرون« در آفریقای جنوبی 
مسلط شود، مشخص نیست که در دیگر کشورها جایگزین دلتا شود. آفریقای 
جنوبی موجی از نوع بتا داشت که در جای دیگر ثبت نشد. به همین ترتیب، 
آلفا که سراسر اروپا را در بر گرفته بود، هرگز در آفریقای جنوبی پیدا نشد. این 
الگوها ممکن است مربوط به تغییرات جمعیتی و عفونت های رایجی باشد که 
به روش ناشناخته ای با ویروس SARS-CoV-2 در تعامل است. در مجموع، 
چیزهای زیادی درباره »اومیکرون« باید کشف شود، اما آنچه واضح است، این 
اس��ت که جهان برای مقاومت در مقابل آن، در جایی بهتر از زمانی که س��ال 
گذش��ته  دلتا در هند ظهور کرده بود، قرار دارد. زمانی که دلتا به عنوان نوع 
جهش یافته و نگران کننده شناخته شد، قبلش در بسیاری از کشورهای جهان 
گس��ترش یافته بود و در نهایت هم موجی پ��س از موج دیگر همه گیری در 
جهان رخ داد. حاال باید دید که آیا »اومیکرون« هم می تواند تهدیدی جهانی 

در چنین مقیاسی ایجاد کند یا نه.

تهدید »اومیکرون« چقدر جدی است؟
سویه پنجم کرونا

سفری هیجان انگیز به »سرزمین هوشمند پاد« با بانک پاسارگاد

شما به »سرزمین هوشمند پاد« دعوت شده اید

چگونه فهرست ایمیل برندمان را مرتب کنیم؟
ایمیل مارکتینگ در طول یک دهه اخیر نه تنها اهمیتش را در حوزه بازاریابی حفظ کرده است، بلکه شمار باالتری 
از برندها نیز فعالیت براساس استفاده از این الگو را در دستور کارشان قرار داده اند. این امر به خوبی اهمیت بازاریابی 
ایمیلی در دهه پیش رو را توضیح می دهد. براس��اس گزارش موسسه Constant Contact، امروزه نرخ بازشدگی 
ایمیل های بازاریابی به طور میانگین 17.6 درصد اس��ت. این امر برای بازاریابی خبر بسیار خوشی محسوب می شود. 
شما با سرمایه گذاری بسیار ارزان بر روی بازاریابی ایمیلی امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را خواهد 
داش��ت. بنابراین باید هرچه زودتر وارد این عرصه ش��وید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان نخواهید داشت.  یکی از نکات مهم در بازاریابی ایمیلی بحث مربوط به تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف است. این امر اغلب اوقات همراه با ایجاد فهرست های ایمیل از سوی بازاریاب ها و ارسال محتوای کمپین برای...



فرصت امروز: پانزدهمین نشس��ت سران س��ازمان همکاری اقتصادی 
)اکو( روز گذش��ته به میزبانی ترکمنستان در شهر عشق آباد و با حضور 
رئیس جمه��وری ایران برگزار ش��د. ابراهیم رئیس��ی در این اجالس از 
حمایت بدون قید و ش��رط ایران از اکو خبر داد و گفت که تحریم های 
آمریکا کوچک ترین خللی در زمینه همکاری ایران با منطقه و کشورهای 
همس��ایه ایجاد نمی کند. رئیس جمهور همچنین با اش��اره به پنج محور 
ارتق��ای تج��ارت درون منطقه ای، ش��بکه مواصالتی مکم��ل، انرژی و 
ظرفیت های تجاری و توس��عه ای آن، اقتصاد دیجیتال و طراحی جدید 
مالی در س��ازمان اکو اش��اره کرد و از عالقه مندی ایران برای پروژه های 

انتقال آب از کشورهای منطقه سخن گفت.
به موازات پانزدهمین نشس��ت سران سازمان همکاری اقتصادی )اکو( 
نیز چهارمین مجمع تجاری اکو هم زمان با نشس��ت ش��ورای وزرای اکو 
به میزبانی اتاق ترکمنستان برگزار شد. در چهارمین مجمع تجاری اکو 
با حض��ور رئیس اتاق بازرگانی ایران، اج��رای موافقت نامه اکوتا، تبدیل 
آن به موافقت نامه تجارت آزاد و س��رمایه گذاری مش��ترک بین اعضا در 
حوزه های جدید مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. اکو متش��کل از 10 
کش��ور )افغانس��تان، جمهوری آذربایجان، ترکمنس��تان، تاجیکستان، 
ازبکس��تان، قرقیزستان، ترکیه، پاکستان، ایران و قزاقستان( با جمعیتی 
بالغ بر 400 میلیون نفر است که از منظر تأمین و انتقال انرژی، اهمیت 
قاب��ل توجهی در جه��ان دارد. با وجود عضویت ایران در س��ازمان اکو، 
اوراس��یا و اخیرا ش��انگهای اما متاسفانه کش��ورمان نتوانسته از ظرفیت 

اقتصادی این پیمان ها در سال های گذشته بهره ببرد.
اکو چه منافع اقتصادی به همراه دارد؟

نگاهی به مبادالت تجاری ایران با 9 کش��ور عضو اکو نش��ان می دهد 
که س��هم ایران از تجارت ۳70 میلیاردی اکو در این س��ال ها کمتر از 2 
درصد بوده اس��ت. موافقتنامه تجاری اکو در س��ال 1۳85 تصویب شد، 
اما تاکنون اجرایی نش��ده است. هرچند پنج کشور عضو از جمله ایران، 
پاکستان و ترکیه متن و ضمائم موافقت تجاری اکو را تأیید کرده اند، اما 
تاجیکس��تان هنوز ضمائم را قبول نکرده و تنها موافقت خود را با متن 

موافقتنامه تجاری اعالم کرده است.
براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، صادرات کاالیی اعضای اکو 
در س��ال 2020 در حالی بیش از 290 میلیارد دالر بوده که در س��ال 
2019 این عدد ۳42 میلیارد دالر و در سال 2018 حدود ۳94 میلیارد 

بوده اس��ت. واردات کاالیی اعضای اکو نیز در س��ال 2020 حدود ۳72 
میلیارد دالر بوده و این در حالی است که این عدد در سال 2019 بیش 
از ۳88 میلیارد دالر و در س��ال 2018 از رقم 404 میلیارد دالر تجاوز 
کرده اس��ت. صادرات درون گروهی اکو هم نشان می دهد که 10 کشور 
عضو اکو در س��ال 2020، بیش از 27.5 میلیارد دالر صادرات داشتند. 
این رقم در سال 2019 بالغ بر ۳۳.۳ میلیارد دالر و در سال 2018 نیز 
بی��ش از ۳0 میلیارد دالر بوده اس��ت. واردات درون گروهی اکو نیز در 
سال 2020 در حالی به رقم 22.۳ میلیارد دالر رسید که این میزان در 
س��ال 2019 به حدود 28.2 میلیارد دالر و در سال 2018 به حدود۳0 

میلیارد دالر رسیده بود.
همچنین حجم تجارتی که ایران در سال گذشته با 9 کشور عضو اکو 
داشته است، در مجموع 11565 میلیون دالر بوده و از این میزان 4816 
میلی��ون دالر مربوط به واردات ایران از کش��ورهای عض��و اکو و مابقی 
)ح��دود 6749 میلیون دالر( به صادرات ایران به کش��ورهای عضو اکو 
اختصاص داشته اس��ت. کمترین میزان تجارت ایران نیز با تاجیکستان 
با رقم 24 میلیون دالر و بیش��ترین با ترکیه با رقم 692۳ میلیون دالر 

بوده است.
آمارهای گمرک ایران نیز نش��ان دهنده تج��ارت 9.2 میلیارد دالری 
ایران با اکو طی هفت ماهه نخس��ت امس��ال اس��ت. براساس آمارها، در 
هف��ت ماهه امس��ال 20.۳ میلیون تن کاال ب��ه ارزش 9 میلیارد و 2۳۳ 
میلیون دالر بین ایران و 9 کشور عضو اکو مبادله شد که نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل 4۳ درصد در وزن و 48 درصد در ارزش رشد داشته 
اس��ت. بر این اس��اس 17 میلیون و 440 ه��زار و 617 تن به ارزش 6 
میلی��ارد و ۳0 میلی��ون و 544 هزار و هفت دالر آن س��هم صادرات و 
2میلی��ون و 887 هزار و 222 تن ب��ه ارزش ۳ میلیارد و ۳02 میلیون 

و 992 هزار و 785 دالر نیز سهم واردات از این کشورها بوده است.
اکو چطور بلوک اقتصادی قدرتمند می شود؟

همانطور که گفته ش��د، همزمان با پانزدهمین نشس��ت س��ران اکو، 
چهارمین مجمع تجاری اکو نیز به میزبانی اتاق ترکمنستان و با حضور 
روس��ای اتاق های بازرگانی ایران، آذربایجان، قزاقس��تان، ترکمنستان، 
قرقیزس��تان، ازبکس��تان، تاجیکس��تان، پاکس��تان و ترکیه برگزار شد. 
غالمحسین ش��افعی، رئیس اتاق ایران و رئیس دوره ای اتاق اکو در این 
نشس��ت به حجم 661 میلیارد دالری مب��ادالت اقتصادی اکو با جهان 

در س��ال 2020 اش��اره کرد و گفت: از این رقم ۳.8 درصد یعنی حدود 
55 میلی��ارد دالر س��هم تج��ارت درون منطقه ای بوده اس��ت. با وجود 
اینک��ه هم اکنون در ماه های پایانی س��ال 2021 هس��تیم، آمار تجارت 
امس��ال منتشر نش��ده، هرچند قابل پیش بینی اس��ت که حجم کنونی 
تجارت با ابعاد و گس��تردگی این سازمان همخوانی ندارد. به تازگی نیز 
مشکالت کرونا، منجر به بروز اختالالتی در زنجیره تامین، گردش مالی 
کس��ب وکارهای کشورهای عضو و در نهایت کاهش حجم تجارت درون 

گروهی شده است.
رئی��س دوره ای ات��اق اکو با اش��اره به راه اندازی پروژه های مش��ترک 
تجارت الکترونیک ادامه داد: بهره گیری از موافقت نامه های منطقه ای به 
ویژه اهتمام برای اجرایی ش��دن موافقت نامه تجاری اکو )اکوتا( می تواند 
در زمره فعالیت های اولویت دار برای بهبود این وضع باشد. به طور قطع 
اجرایی ش��دن موافقت نامه تجاری اکو )اکوتا(، تبدیل آن به موافقت نامه 

تجارت آزاد براساس چشم انداز 2025 اکو را نیز هموار خواهد کرد.
به گفته ش��افعی، در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز 
براس��اس آمارهای سال 2020، کشورهای عضو اکو تنها 1.7 درصد کل 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی جهان معادل 17 میلی��ارد دالر را به 
خود اختصاص داده اند که با توجه به وس��عت، جمعیت و پتانس��یل های 

اقتصادی فراوان منطقه، رقمی بسیار پایین تر از حد انتظار است.
او همکاری و هم گرایی بین اعضای اکو بدون توجه به بخش خصوصی را 
نادرس��ت خواند و گفت: اقدامات عملی در راستای تسهیل تعامالت بخش 
خصوصی کشورهای عضو نمی تواند به نتیجه عملی و ملموس منجر شود. 
بای��د با حذف موانع غیرتعرفه ای و کاهش موانع تعرفه ای بین کش��ورهای 
عضو، دسترس��ی شرکت ها به بازارهای وسیع تر را امکان پذیر کنیم و موانع 
بر سر راه انتقال سرمایه و تکنولوژی در بین اعضا را رفع و بی ثباتی ناشی از 

تغییرات دوره ای در سیاست های گمرکی کشورها را از بین ببریم.
گسترش و فعال سازی همکاری های تجاری و اقتصادی بین کشورهای 
عض��و اکو از جمل��ه تج��ارت کاال و خدمات، امور مرب��وط به ترخیص، 
پرداخت، امور گمرکی و مالیاتی، ب��ازار تجارت الکترونیک، فرصت های 
س��رمایه گذاری از جمله س��رمایه گذاری های مرتبط با تجارت و بهترین 
ش��یوه های بین المللی برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری و در نهایت 
توس��عه بازار حمل ونقل و خدمات لجستیک در کشورهای عضو اکو، از 

جمله مباحث چهارمین مجمع تجاری اکو بودند.

»فرصت امروز« از بازار ۳70 میلیارد دالری کشورهای عضو اکو گزارش می دهد

سهم 2 درصدی ایران از بازار اکو

صدور حکم حب��س قطعی مدیرعامل دیوار به اتهام بسترس��ازی برای 
تن فروشی، با گذشت چند روز همچنان خبرساز است. البته این اولین باری 
نیست که اکوسیستم استارت آپی از شنیدن چنین اخباری شوکه می شود. 
در آبان ماه سال گذشته هم حکم جنجالی 10 سال حبس برای موسس 
آپارات به اتهام صدور محتوای مجرمانه و خالف عرف منتشر شد. همچنین 
دیگر کسب و کارهای پلتفرمی هم تجربیات مشابهی دارند که نشان دهنده 
چالش های جدی حقوقی در مس��یر توس��عه این کس��ب وکارهاست. این 
صدور احکام عجیب برای مدیران پلتفرم ها نشان می دهد که جایگاه کسب 

وکارهای اینترنتی در نظام حقوقی ایران همچنان ناشناخته است.
پای مدیر دیوار از یک س��ال پیش به اتهام اش��اعه فحش��ا به دادگاه باز 
ش��د. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، اشکان آرمندهی در شهریورماه 
امس��ال در این باره گفت: »ما یک س��ال اس��ت که درگیر یک پرونده در 
س��ایت دیوار هس��تیم و متاس��فانه اخیرا قاضی در دادسرا حکم به مجرم 
بودن س��ایت دیوار و من ب��ه عنوان مدیرعامل آن داده اس��ت. آن هم به 
جرم اش��اعه فحش��ا. درحالی که صرفا یک نفر یک آگه��ی را روی دیوار 
گذاشته و تخلف را او کرده، اما قاضی در کنار آنها من را هم مجرم شناخته 
و حکم یک س��ال حبس صادر کرده اس��ت«. آرمندهی در نشست کالب 
هاوسی نصر تهران که در شهریورماه برگزار شد، افزود: »در محتوایی که ما 
منتشر کرده ایم چیز مجرمانه ای نبوده و اصوال محتوای مجرمانه محسوب 
نمی شود. ولی بعدا در زمینه ارتباطات خریدار و فروشنده یا خدمات گیرنده 
و خدمات دهنده که ما اصال در آن دخالت نداریم، اتفاقاتی افتاده و پرونده 
در دادسرای پلیس امنیت اخالقی تشکیل شده است. صحبت از یک سال 
و نیم پیش اس��ت؛ اتفاقی که افتاده است، حاال در آن زمان رسیدگی شد 

و بعد از یک بازداشت ده، دوازده ساعته در پلیس امنیت با یک وثیقه یک 
میلیارد و صد میلیون تومانی در آن زمان من توانس��تم بیرون بیایم، ولی 

حاال قاضی حکم حبس صادر کرده است«.
اکن��ون ب��ا وجود هم��ه پیگیری های حقوق��ی و قانون��ی، حکم حبس 
مدیرعامل دیوار، قطعی اعالم ش��ده است. روابط عمومی دیوار اعالم کرده 
عنوان اتهامی این حکم، »فراهم آوردن موجبات فس��اد و فحش��ا از طریق 
جذب زنان تن فروش« اس��ت؛ این در حالی است که خدمات دیوار همواره 
تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذی ربط بوده است. در این 
پرونده نیز آگهی های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و 
محکومیت دیوار صرفا براساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای 

خارج از این پلتفرم انجام داده اند.
دیوار در حالی در پرونده اخیر مقصر ش��ناخته شده که در سال گذشته 
56 میلیون آگهی معادل 20 درصد آگهی های بررس��ی ش��ده را به دلیل 
نقض قوانین، گزارش کاربران یا دس��تور قضایی رد کرده اس��ت، اما روابط 
عمومی دیوار اعالم کرده امکان بررس��ی انگیزه و س��وءنیت احتمالی 44 
میلی��ون کاربر اس��تفاده کننده از این پلتفرم را ن��دارد و بنابراین باید بین 

مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی دهنده تمایز حقوقی قائل شد.
نظیر چنین اتفاقی برای آپارات نیز چند س��ال پیش رخ داد. داس��تان 
آپارات از انتش��ار ویدئویی در س��ال 98 آغاز شد که در این ویدئو، مجری 
از کودکان می پرس��ید آیا می دانند چطور به دنیا آمده اند؟ پس از انتش��ار 
این ویدئو، ش��کوری مقدم به دادسرا احضار و پس از بازداشت کوتاه مدت 
با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. تا اینکه در هفته نخست آبان سال 
گذشته، خبر صدور حکم 10 سال حبس برای شکوری مقدم منتشر شد. 

هرچن��د در فرآیند صدور این حکم، مس��ئولیت پلتفرم انتش��ار محتوا در 
ویرایش مطرح ش��ده اس��ت، اما بعضی کاربران در رسانه های اجتماعی از 
تولید محتوای مجرمانه به س��فارش آپارات خبر داده اند که شکوری مقدم 
آن را رد کرده است: »این ویدئو ابدا با سفارش یا هر اعمال نظر ما ساخته 
نشده است. اینها مانند دیگر تولیدکننده های آپارات گذشته مثبتی داشتند 
و الگوریتم توزیع محتوای ما این ویدئو را مانند بقیه ویدئوها منتشر کرده 
بود«. غیر از آپارات، نازنین دانشور، مدیرعامل تخفیفان هم از چالش های 
حقوقی ناش��ی از رگوالتوری خبر داده اس��ت. دانش��ور در نشست کالب 
هاوسی نصر تهران گفت: »یک مورد که برای تخفیفان اتفاق افتاد. موقعی 
که پرونده باز شد به ما گفتند این مدرک که یک نفر به ما ارائه کرده بود 
تقلبی اس��ت. ما به آنها گفتیم اوکی، اگر مدرک تقلبی اس��ت آیا ما راهی 
برای تشخیص آن داریم؟ خود قاضی هم تشخیص نمی داد و با استعالمات 
از مراجع گردشگری بود که می گفتند این مدرک جعلی است... در نمونه ای 
دیگر دادس��تانی تهران به عکسی که در یک آگهی گذاشته شده است به 
تصویر دستی که در آگهی بوده ایراد گرفت که این دست، دست یک خانوم 
اس��ت روی س��ر یک آقا. فقط یک دست آنجا مشخص بود. حاال ما وکیل 
استخدام کنیم که ثابت کنیم این دست دست خانوم است یا آقا! البته کار 
به آنجا نکشید، قاضی رأی برائت صادر کرد، ولی دادستانی دوباره اعتراض 
ک��رد و پرونده را برگرداند. در کل ی��ک پرونده عجیب و غریبی بود که با 
جریمه نقدی پرونده اش بس��ته شد«. همانطور که اشاره شد، چند تجربه 
از ورود دستگاه قضا به پرونده پلتفرم ها نشان می دهد که جایگاه پلتفرم ها 
و کس��ب وکارهای اینترنتی در نظام حقوقی ایران همچنان ناش��ناخته و 

نیازمند بررسی حقوقی بیشتری است.

حکم محکومیت مدیر »دیوار« چه تاثیری بر کسب وکارهای پلتفرمی دارد؟

چالش های حقوقی توسعه استارت آپی

یادداشت

ساختار ضدتوسعه

بیت اهلل ستاریان
کارشناس مسکن

ایران از لحاظ فناوری س��اخت مسکن، عقب افتادگی زیادی نسبت 
به دنیا دارد و حاال وزیر راه و شهرس��ازی عنوان کرده اس��ت که قصد 
دارد توسعه فناوری در صنعت ساختمان ایران را ارتقا دهد، اما قبل از 
اینکه بخواهیم این فناوری را ارتقا دهیم، باید عنوان کنیم چه شد که 
عقب ماندیم؟ دلیل اینکه چرا ایران از تکنولوژی روز عقب مانده است، 
دقیقا به همان علتی است که در همه صنایع عقب هستیم. ایران در 
صنعت خودروسازی، لوازم خانگی و به طور کلی، تولید صنعتی عقب 
افتاده اس��ت، اما حاال تفاوت صنعت ساختمان و به طور مثال صنعت 
خودروس��ازی تنها در این اس��ت که خودرو را نمی شود سنتی تولید 
کرد، اما مسکن را همچنان می توان سنتی ساخت. بنابراین اگر هنوز 
سوسوی حیات در بخش ساختمان دیده می شود، دلیلش همین است 

که هنوز می تواند خودش را به روش سنتی زنده نگه دارد.
حاال اگر صنعت س��اختمانی به سمت کارخانه ای شدن پیش برود 
و خانه های پیش س��اخته رواج پیدا کند، دقیقا همان مش��کالتی که 
در صنعت ایران وجود دارد، گریبانگیر صنعت س��اختمان هم خواهد 
شد. اگر کمی به عقب برگردیم، می بینیم که در دوره »مسکن مهر«، 
قرار ش��د تکنولوژی ساخت و ساز وارد کشور شود، اما همه این افراد 
یا ورشکس��ته و نابود شدند یا زندان رفتند. تعداد خیلی کمی از آنها 
شکست نخوردند. دلیل این اتفاق به همان دلیلی بوده که یک کارخانه 
در کش��ور تعطیل می شود. حاال آقای وزیر دستور می دهد که صنعت 
س��اختمان باید احیا ش��ود و تکنولوژی آن ارتقا پیدا کند، اما مگر به 
دستور اس��ت؟ االن وزیر صمت هم مدام دستور می دهد و دادستانی 

در بعضی موارد ورود می کند، اما آیا نتیجه بخش بوده است؟ خیر.
به دلیل س��اختار اقتصاد ایران، صنعت نمی تواند رشد کند. چطور 
در کشورهای همسایه این اتفاق می افتد، اما در ایران نه؟ دلیلش این 
است که در ایران سیستم بانکی که بتواند صنعت را ارتقا دهد، وجود 
ندارد. حتی دولت ها با تورم هایی که ایجاد و نقدینگی هایی که افزایش 
می دهند و پولی که چاپ می کنند، قاتل صنعت هستند. سپس با تمام 
این مشکالت بنیادین سوال می شود که چرا ایران نمی تواند مثل دنیا 
70 تا 80 درصد واحد مس��کونی و اداری را در کارخانه و با ربات ها و 

ماشین آالت بسازد و بعد روی زمین پیاده کند!
البته چند هفته پیش که صحبت از حضور چینی ها برای س��اخت 
مسکن در ایران مطرح شد، گفته شد که آنها قرار است تکنولوژی های 
جدید ساخت ساختمان را با خود بیاورند، اما باید تاکید کنم که تمام 
این طرح ها و پیش��نهادات ناشی از ناآگاهی از ریشه مشکالت اقتصاد 
ایران اس��ت و اینکه چرا تکنولوژی در این کش��ورها شکل گرفته، اما 
در ای��ران نه! برای پیدا کردن چرایی این مس��ئله ابتدا باید تجربیات 
کش��ورهایی مانن��د چین و آلمان را بررس��ی کنیم. چط��ور می توان 
تکنولوژی ای را که با س��اختار اقتصادی چین ش��کل گرفته و توسعه 
پیدا کرده اس��ت، اینجا در ای��ران پیاده کرد؟ ای��ن تکنولوژی در آن 
کش��ور با تمام سیستم هایش هماهنگ اس��ت و نظام بانکی، حمایت 
دولتی، قوانین و بخشنامه ها همگی در خدمت هم هستند. حاال چطور 
می شود تنها یک بخش آن را وارد ایران کرد و امیدوار بود که نتیجه 
ده��د! آن تکنول��وژی در چین در واقع زاییده همان اقتصاد اس��ت و 
نمی توان آن را برداشت و به ایران آورد و دوباره همان کارایی را از آن 
انتظار داشت. اقتصاد دقیقا شبیه به اقلیم است که گیاهان و حیوانات 
منطقه خودش را می پروراند. یعنی همانطور که یک اقلیم حیوانات و 
گیاه��ان خاص خود را دارد، هر اقتص��ادی هم تکنولوژی و صنعت و 

رشد خاص خود را دارد.

با وجود پایان اعتبار بانک ها، نام نویسی ادامه دارد
چالش بانکی وام ودیعه مسکن

ثبت نام وام ودیعه مس��کن در حالی کم��اکان ادامه دارد که بانک 
مرکزی از اتمام اعتبار بانک ها خبر داده، اما معاون وزیر راه و شهرسازی 
این اتمام اعتبار را قبول ندارد. از یکس��و، مدی��ر اداره اعتبارات بانک 
مرکزی از پر ش��دن سهمیه بانک ها می گوید و از سوی دیگر، معاون 
وزیر راه و شهرسازی، این اتمام اعتبار بانک ها را قابل پذیرش نمی داند.
ش��هرزاد دانش��مندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرک��زی با بیان 
اینکه س��امانه ثبت نام تسهیالت ودیعه مس��کن از سوی وزارت راه و 
شهرس��ازی اداره می شود، می گوید: تاکنون حدود 1۳0 هزار میلیارد 
ریال بیش از س��همیه تعیین شده از س��وی ستاد ملی کرونا، ثبت نام 
تسهیالت ودیعه مسکن انجام شده است و بانک ها هیچ تعهدی برای 
پرداخت تس��هیالت بیش از س��همیه های تعیین شده از سوی ستاد 
کرونا ندارند. بنابراین به نیمی از متقاضیان تس��هیالت ودیعه مسکن، 

وامی پرداخت نخواهد شد.
او علت سخت گیری بانک ها در پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن را 
پرشدن سهمیه تعیین شده عنوان می کند و می افزاید: تعداد افراد در 
صف مانده، دو برابر سهمیه تعیین شده است و متقاضیانی که موفق 
به اخذ تسهیالت نشده اند ناراضی خواهند شد. با وجود اینکه سهمیه 
تس��هیالت 12درصدی ودیعه مسکن تکمیل ش��ده است، همچنان 
س��امانه ثبت نام این وام از س��وی وزارت راه و شهرسازی باز است که 

منجر به اعطای تسهیالت نخواهد شد.
صحبت های این مقام مس��ئول در بانک مرکزی در حالی است که 
محمود محمودزاده، معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
می گوید: براساس آخرین آمارها یک میلیون و 685 هزار نفر تاکنون 
ب��رای دریاف��ت وام ودیعه ثبت نام کرده ان��د و از این تعداد 640 هزار 
نفر به بانک ها معرفی ش��ده اند و 142 هزار نفر هم تسهیالت دریافت 
کرده اند. به گفته محمودزاده، در ابتدای س��ال مکاتبه ای با ستاد ملی 
مقابله با کرونا برای پرداخت وام ودیعه مس��کن داشته ایم و این ستاد 
حدود 10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای وام ودیعه مس��کن در نظر 
گرفت که از این میزان تنها 45 درصد که معادل 4 هزار میلیارد تومان 
است تاکنون توس��ط بانک ها پرداخت شده است. به هیچ عنوان این 
موضوع مورد قبول نیس��ت که اعتبار بانکی برای پرداخت تسهیالت 
ودیعه مس��کن به اتمام رسیده است. ممکن است بین شعب بانک ها 
شعبه ای نیاز به تجدیدنظر داشته باشد و ما مکاتبه برای تأمین اعتبار 
کنیم، اما اینکه اعتبار همه ش��عب بانک ها به اتمام رس��یده، به هیچ 

عنوان مورد قبول نیست.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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هفتمین دور مذاکرات هسته ای از امروز در پایتخت اتریش از سر گرفته 
می ش��ود و به نظر می رسد همه راه ها دس��ت کم در پرونده برجام به وین 
می رسد. این اولین دور مذاکرات احیای برجام در دولت سیزدهم است که 
در میانه مردادماه امس��ال بر س��ر کار آمد و باعث شد تا بین دور ششم و 
هفتم مذاکرات فاصله ای پنج ماهه بیفتد. درست همانطور که با جابه جایی 
دولت در آمریکا و ورود جو بایدن به کاخ سفید، او نهایتا با وقفه ای حدودا 
سه ماهه مذاکرات احیای برجام را در 16 فروردین ماه 1۳99 آغاز کرد. از 
آن زمان تا ۳0 خردادماه 1400، مذاکرات در شش دور انجام شد و طبق 
گفته حس��ن روحانی، درباره عمده مسائل فیمابین نیز توافق حاصل شده 
بود. حاال با گذار برجام به دولت ابراهیم رئیسی، چهره تیم مذاکره کنندگان 
ایران��ی نیز تغییر ک��رده و علی باقري کني، معاون سیاس��ي وزیر خارجه 

مسئولیت هیأت مذاکره کننده کشورمان را به عهده دارد.
شش دور مذاکره میان ایران و 1+4 از اواسط فروردین ماه سال گذشته 
آغاز ش��د و تا پایان خردادماه امسال ادامه داشت. درباره نتیجه این شش 
دور مذاکره در دولت حس��ن روحاني، روایت های مختلفی وجود دارد که 
بخش عمده آنها حصول توافق را بسیار نزدیک و در دسترس عنوان کرده 
بودن��د. با این وجود پس از پایان دور شش��م مذاک��رات در ۳0 خردادماه، 
دیگر هیأت هاي مذاکره کننده به وین )براي دور هفتم( بازنگشتند تا اپیزود 

بعدی احیای برجام در دولت رئیسی کلید بخورد.
چشم ها به هتل کوبرگ وین می نگرند

با شروع دور تازه مذاکرات هسته ای از امروز در حالي همه چشم ها به هتل 
کوبرگ وین )محل مذاکرات منتهي به حصول برجام( دوخته ش��ده است 
که بسیاري از تحلیلگران و ناظران سیاسی معتقدند احیاي برجام دشوارتر 
و پیچیده تر از هر زمان دیگري ش��ده و البته رابطه متش��نج ایران و آژانس 
بین المللي انرژي اتمي هم )به دلیل عدم حل و فصل اختالف هاي پادماني و 
برجامی( مزید بر علت شده است. ایران و 1+4 به همراه آمریکا در هفتمین 

گام در شرایطی چشم به احیای برجام دارند که دومین سفر رافائل گروسي، 
مدیرکل آژانس بین المللي ان��رژي اتمي به تهران با موفقیت همراه نبود و 
پس از آنکه گروسي به دنبال دیدار با محمد اسالمي، رئیس سازمان انرژي 
اتمي و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه نتوانست به بیانیه مشترکی 
درباره توافق دست یابد، در چند نوبت درباره عدم موفقیت آمیز بودن نتیجه 
رایزني هایش در تهران ابراز ناخرسندی کرد. صحبت های ناامیدانه گروسي 
درباره وضعیت برنامه هسته اي ایران و اختالف هاي باقي مانده میان تهران 
و آژانس به طرفه العینی به صدور بیانیه هاي شدیداللحنی از سوي اتحادیه 
اروپا، تروییکاي اروپایي و آمریکا منجر ش��د. با این وجود گروس��ي شامگاه 
جمعه در آخرین موضع گیري اش گفت که در صورت آمادگي ایران حاضر 
اس��ت براي ادامه رایزني ها به ته��ران بازگردد؛ اع��الم آمادگي که هنوز با 

واکنشي از سوي ایران روبه رو نشده است.
در حال��ی همه راه ها به وین منتهی ش��ده و هیأت هاي مذاکره کننده از 
ابتدای هفته در هتل کوبرگ مس��تقر شده اند که از یکسو تهران مي گوید 
براي رفع تحریم ها به وین آمده و از سوی دیگر طرف مقابل براي متوقف 
کردن روند توس��عه فعالیت هاي هسته اي ایران دست به دامان تهدید هم 
ش��ده اس��ت. البته هیأت جدید مذاکره کننده ایران هنوز مشخص نکرده 
است که مذاکرات را از کدام نقطه آغاز خواهد کرد؟ آیا آنطور که طرف های 
غرب��ی می گویند، دور هفت��م مذاک��رات از نقطه پایانی دور شش��م آغاز 
می شود، یا شاید درباره برخی از موضوعات توافق شده پیشین هم مجددا 
مذاکره ای خواهد شد؟ هنوز هیچ چیز مشخص نیست و انبوه اظهارنظرها 
و گمانه زنی ها فضای تحلیل را مه آلود کرده اس��ت. فارغ از حاش��یه و متن 
به نظر می رس��د بزرگترین تهدید برجام، مس��ئله زمان اس��ت. هرچند به 
س��ختي مي توان از حصول توافق میان ای��ران، 1+4 و آمریکا در چند دور 
نخست ازسرگیري مذاکرات احیاي برجام سخن گفت، اما هر دو طرف به 
خوب��ي مي دانند که فرصت چنداني براي احیاي برجام در اختیار ندارند و 
زمان علیه آنهاست. به قول محمود درویش شاعر فلسطینی، دشمن واقعی 

انسان، زمان است و نه مرگ. )نقل به مضمون(
اسکناس سبز یک کانال عقب رفت

هشتم آذرماه در حافظه تاریخی ایرانیان، یادآور حماسه ملبورن و صعود 

تاریخی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 1998 فرانسه است، اما این 
روز از جنبه دیگری هم امسال اهمیت پیدا کرده است، چراکه هفتمین دور 
مذاکرات هسته ای و اولین دور مذاکرات در دولت سیزدهم از امروز هشتم 
آذرماه از س��ر گرفته می ش��ود و نگاه همه ایران و جهان به این مذاکرات 
دوخته شده تا شاید گره برجام باالخره گشوده شود. در این میان، اسکناس 
سبز آمریکایی در حالی هفته گذشته تا نزدیکی مرز ۳0 هزار تومان پیش 
رفت که روز گذش��ته در واکنش به از س��رگیری مذاکرات احیای برجام و 
افزایش خوش بینی ها، یک کانال قیمتی عقب رفت و در صرافی های بانکی 
به میانه کانال 26 هزار تومان و در بازار آزاد به کانال 27 هزار تومان رسید.

درباره سمت و سوی بازار ارز، اصغر سمیعی رئیس اسبق کانون صرافان 
به »خبرآنالین« می گوید: »علت توقف و حتی کاهش موقت قیمت ارز در 
آستانه مذاکرات را تنها خوش بینی عمومی به ادامه مذاکرات و رفع انسداد 
پول های بلوکه ش��ده می دانم. البته تبلیغات دولتی و عملکرد غیرمنطقی 
بازارساز هم به این تصور خوش بینانه دامن می زند، ولی متاسفانه هیچ دلیل 
واقعی و منطقی برای تقویت پول ملی در این مقطع مش��اهده نمی شود، 
نه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نه نرخ بهره پایین آمده، نه س��رمایه گذاری 
جدی در اقتصاد صورت گرفته و نه تمهیدی برای کاهش حجم نقدینگی 

اندیشیده شده است.«
به اعتقاد سمیعی، »تالطم قیمتی دالر باعث می شود کسانی که از رانت 
اطالع برخوردار هس��تند، بتوانند جیب ش��ان را پر کنند و دالرهایی را که 
احیانا مردم با خوش بینی از خانه های ش��ان بی��رون آورده و به بازار عرضه 
می کنند، بخرند و بعد از اینکه بازار دوباره به طرف واقعی شدن قیمت رفت، 

دوباره آن را بفروشند و سود نامتعارف و ناجوانمردانه ای به دست آورند.«
همچنین علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شوک کوتاه 
مدتی که در واکنش به از س��رگیری مذاکرات هس��ته ای در بازار ارز ایجاد 
ش��ده، می گوید: »به نظر می رسد عزم دولت برای توافق جدی است و اگر 
مشکل خاصی وجود نداشته باشد، این توافق نهایی شده است. خبر اعالمی 
از مذاکرات احتماال یک شوک کوتاه مدتی را در بازار دالر ایجاد می کند و 
دالر را تا کانال 24 و 25 هزار تومان پایین می آورد، هرچند که این کاهش 

قیمت دالر کوتاه مدت است.«

دالر در واکنش به ازسرگیری مذاکرات هسته ای یک کانال عقب رفت

احیای برجام در ایستگاه وین

فرصت ام��روز: اجاره بها در ش��هر تهران، رکورد تاریخی »بیش��ترین 
رش��د« را در میانه فصل پاییز شکست. آنطور که آمارهای بانک مرکزی 
نشان می دهد، متوسط اجاره بهای مسکن در آبان ماه بیش از 51 درصد 
نسبت به ماه مشابه سال قبل جهش کرد؛ به طوری که این میزان صعود 
تند نه تنها در طول  ماه های س��ال 97 تاکنون بی سابقه بوده که از همه 
نرخ های رش��د میانگین س��االنه طی سه دهه گذش��ته نیز بیشتر است. 
این تش��نج اجاره به گفته کارشناس��ان عمدتا تح��ت تاثیر نرخ مصوب 
کرونایی سقف مجاز 25درصد رشد رخ داد. نرخ دستوری اجاره بها باعث 
خروج س��نگین موجرها از بازار ش��د تا تبعات اقتصاد دستوری در بازار 
اجاره بهای مسکن نیز خود را نشان دهد. بدین ترتیب، شکست سیاست 
س��قف گذاری کاغذی برای مهار تورم در بازار اجاره مسکن، با ثبت یک 
رکورد تاریخی در آبان ماه به پایان رس��ید. به نظر می رسد سقف مجاز 
25 درصدی افزایش اجاره بها در ش��هر تهران در حالی از س��وی س��تاد 
مل��ی مقابله با کرون��ا و با نیت تنظیم بازار اجاره به نفع مس��تاجران به 
عنوان قش��ر آسیب پذیر ناشی از ش��یوع کرونا برای دومین سال متوالی 
تعیین شده که آمارهای رسمی نشان از پرواز تاریخی اجاره بهای مسکن 
در پایتخت دارد. آنطور که بانک مرکزی گزارش داده اس��ت، ش��اخص 
اجاره بهای مس��کن در شهر تهران 51.6 درصد و در کل مناطق شهری 
54.9 درصد در آبان ماه افزایش یافته و این میزان بیش��ترین نرخ رشد 
اجاره بهای مس��کن از فروردین ماه امسال تاکنون در مقایسه با ماه های 

مش��ابه سال قبل اس��ت. گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران که از 
سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که قیمت هر متر خانه 
در پایتخ��ت به بیش از  ۳2 میلیون تومان در آبان ماه رس��یده اس��ت. 
طبق اعالم بانک مرکزی، در ماه گذش��ته متوسط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی معامله ش��ده از طریق بنگاه های 
معام��الت ملکی تهران ۳2 میلیون و 9 هزار تومان بوده که نس��بت به 
مهرماه 1.2 درصد و نس��بت به آبان ماه پارس��ال 17.7 درصد افزایش 
یافته اس��ت. همچنین حجم معامالت انجام ش��ده در این ماه حدود 7 
هزار و ۳00 فقره بوده که نس��بت به ماه قبل ۳۳.5 درصد و نس��بت به 
ماه مشابه سال قبل 6۳.5 درصد افزایش را نشان می دهد. عالوه بر این، 
بررس��ی توزیع تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا حاکی از آن اس��ت که واحدهای تا پنج س��ال ساخت با 
س��هم ۳2 درصد بیشترین سهم را در معامالت مسکن آبان ماه به خود 

اختصاص داده اند.
اما گران ترین خانه در شهر تهران چقدر قیمت دارد؟ گزارش بانک مرکزی 
نشان می دهد که در میان مناطق بیست ودو گانه شهر تهران بیشترین قیمت 
هر متر خانه 72 میلیون و 750 هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با 
14 میلیون و 520 هزار تومان در منطقه 18 بوده است که هر یک از آنها 
با افزایش ۳2.2 درصدی در منطقه یک و افزایش 20.6 درصدی در منطقه 
18 مواجه ش��ده اند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده 

برحس��ب قیمت یک مترمربع بنا در آبان ماه امسال نیز حاکی از آن است 
که واحدهای مس��کونی در دامنه قیمتی 15 تا 20 میلیون تومان به ازای 
هر مترمربع بنا با سهم 17.2 درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر 
تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه قیمتی 20 تا 25 میلیون تومان 
با 17 درصد و دامنه قیمتی 25 تا ۳0 میلیون تومان با 12.۳ درصد سهم 

در رتبه های بعدی قرار دارند.
از سوی دیگر، در آبان ماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله ش��ده براساس ارزش هر واحد نش��ان دهنده آن است که واحدهای 
مس��کونی با ارزش یک میلی��ارد تا یک میلی��ارد و 500 میلیون تومان با 
اختصاص س��هم 18.9 درصدی بیشترین س��هم از معامالت انجام شده را 

داشته اند.
همچنین رش��د اجاره بهای مسکن در ش��هر تهران طی آبان ماه، رکورد 
مهرماه را شکس��ت و اج��اره خانه در پایتخت بی��ش از 51 درصد افزایش 
یافت. طب��ق گزارش بانک مرکزی، توزیع معامالت انجام ش��ده مس��کن 
براس��اس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه 5 پایتخت 
با 1۳.8 درصد از کل معامالت، بیش��ترین س��هم معامالت ش��هر تهران را 
به خود اختصاص داده اس��ت. عالوه بر این، بررس��ی شاخص کرایه مسکن 
اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبان ماه امسال به ترتیب 
نش��ان دهنده رش��دی 51.6 درصدی و 54.9 درصدی نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته است.

قیمت هر متر خانه در شهر تهران ۳۲ میلیون تومان شد

رکوردشکنی تورم اجاره در میانه پاییز

بانکنامه

در واکنش به ازسرگیری مذاکرات برجامی
دالر ریخت سکه ارزان شد

هفتمین دور مذاکرات وین در حالی از امروز دوشنبه از سر گرفته می شود که 
بازار ارز در واکنش به آن دیروز مسیر ریزشی را طی کرد تا به استقبال مذاکرات 
برود. هر دالر آمریکا در حالی در بازار آزاد تهران به کانال 27 هزار تومان رسید 
که در صرافی های بانکی به میانه کانال 26 هزار تومان رسید. )تا زمان تنظیم 
این گزارش( نرخ هر دالر در صرافی های بانکی با 556 تومان کاهش نسبت به 
روز قبل به 26 هزار و 462 تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز با 707 تومان 
افزایش به ۳0 هزار و 70۳ تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 25 هزار و 9۳8 
تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳0 هزار و 95 تومان اعالم شد. همچنین قیمت 
سکه با کاهش ۳0 هزار تومانی در روز یکشنبه به رقم 12 میلیون و 570 هزار 
تومان رس��ید. ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۳0 
هزار تومانی قیمت به رقم 12 میلیون و 570 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم به رقم 12 میلیون و ۳50 هزار تومان رسید. نیم سکه بهار آزادی 6 
میلیون و 500 هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و 750 هزار تومان و سکه یک 
گرمی 2 میلیون و ۳00 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی 18 عیار به یک میلیون و 256 هزار تومان و هر مثقال طال به 5 میلیون و 
444 هزار تومان رسید. قیمت اُنس جهانی طال نیز با توجه به تعطیلی بازارهای 
جهانی در روز یکشنبه تغییری نکرد و همان یک هزار و 792 دالر و 50 سنت 

ارزش گذاری شد.

بانک مرکزی اعالم کرد
شرایط بخشودگی سود اقساط وام

بانک مرکزی نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر 
در اقس��اط تسهیالت در صورت بازپرداخت قبل از سررسید را به شبکه بانکی 
کش��ور ابالغ کرد. طبق مصوبه ش��ورای پول و اعتبار، در صورتی که مشتری 
مبادرت به تس��ویه پیش از موعد تمام یا قس��متی از بده��ی خود کند، بانک 
و موسس��ه اعتباری غیربانکی موظف است حداقل 90 درصد سود مستتر در 
اقساط زودپرداخت را متناسب با باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت 

شده به عنوان پاداش به مشتری برگرداند.
بر این اس��اس با هدف ایجاد وحدت روی��ه در اجرای مفاد تبصره 4 ماده 9 
سیاس��ت های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور و همچنین تسهیل 
اجرای حکم فوق، نحوه محاس��به و تعیین میزان بخش��ودگی بخشی از سود 
مستتر در اقس��اط تسهیالت در صورت بازپرداخت قبل از سررسید در جلسه 
1400.06.14 کمیس��یون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی 
مطرح و مورد تایید قرار گرفت. شایان ذکر است بازپرداخت اقساط تسهیالت 
اعطایی قبل از سررسید صرفا در صورتی مشمول محاسبه بخشودگی بخشی از 
سود می شود که مبلغ پرداخت شده حداقل معادل مبلغ یک قسط کامل بوده 
و به مدت حداقل یک ماه زودتر از سررسید قسط به بانک یا موسسه اعتباری 

غیربانکی پرداخت شود.

با بخشنامه جدید بانک مرکزی
صف کشی مقابل صرافی ها جمع می شود؟

با توجه به اینکه بانک مرکزی در بخشنامه ای تخصیص ارز سهمیه ای را برای 
س��ایر موارد و از طریق کارت ملی حذف کرده است، به نظر می رسد تا زمانی 
ک��ه اختالف قیم��ت ارز در صرافی ها و بازار آزاد وج��ود دارد، با دور زدن مفاد 
این بخش��نامه برای دریافت ارز سهمیه ای همچنان مقابل صرافی ها صف های 
طویل شکل می گیرد. در شرایطی که مابه التفاوت 1800 تا 2هزار تومانی قیمت 
دالر دولتی و دالر آزاد در هفته گذش��ته باعث ایجاد صف های طوالنی جلوی 
صرافی های دولتی شده بود، بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای جدید در ابتدای 
هفته، محدودیت هایی برای دریافت دالر دولتی اعمال کرد. پیش از این به هر 
فردی )کارت ملی( س��االنه 2000 دالر با نرخ دولتی پرداخت می ش��د، اما در 
ابالغیه جدید دریافت این دالر تنها شامل گروهی خاص و افرادی با ویژگی های 
خاص می ش��ود. طبق ابالغیه بانک مرکزی، »تخصیص ارز در س��رفصل های 
خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه 
شرکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در 
نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، 
رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره ها، 
آزمایش های علمی و گواهینامه های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت 
مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در س��ازمان های بین المللی و چاپ مقاالت 
علمی، شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام 
در آزمون های بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه های 
اطالعاتی، شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در 
امتحانات علمی و تخصصی خارج از کش��ور، خدمات کنسولی سفارتخانه های 
خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی و گردشگری، هزینه های حمل 
و ترانزیت و توزیع محموله های پس��تی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز 
اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کمافی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز 
ادامه دارد. همچنین براساس این ابالغیه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای 
شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی نیز از 2000یورو به 2200یورو افزایش 
یافته است.« اما این تحول در شرایطی رخ می دهد که فعاالن بخش خصوصی و 
کارشناسان اقتصادی خواستار حذف کلی چند نرخی بودن ارز هستند. چنانچه 
مسعود خوانس��اری، رئیس اتاق تهران در توییتی به این موضوع پرداخت و با 
اش��اره به صف های طوالنی جلوی صرافی های دولتی نوشت: »اختالف قیمت 
1800 ت��ا 2 هزار تومانی بی��ن دالر آزاد و دالر صرافی های دولتی باعث ایجاد 
صف های طوالنی ش��ده اس��ت. چند نرخی بودن قیمت ارز باعث فساد، رانت، 
اخ��الل در نظام اقتصادی و تش��ویق مردم به رجوع به اقتصاد غیرمولد ش��ده 
اس��ت. ارز ترجیح��ی، ارز نیمایی، ارز صرافی های دولت��ی، ارز آزاد؛ وقت پایان 
دادن به چند نرخی بودن ارز چه زمانی فرا می رسد؟ دولت باید ساماندهی ارز 
را در اولویت قرار دهد.« به اعتقاد کارشناس��ان، یکی از چالش های مهمی که 
اقتصاد ایران در س��ال های گذشته همیش��ه با آن دست به گریبان بوده، چند 
نرخی بودن ارز است که مشکالت جدی را ایجاد کرده و به سفته بازی در بازار 
دامن زده اس��ت. برای مثال رشد قیمت دالر در بازار آزاد تا محدوده 29هزار و 
650 تومان در هفته گذش��ته و اختالف آن با دالر دولتی که قیمت آن حدود 
26800 تومان بود، موجب شد تقاضا برای دریافت ارز دولتی افزایش یابد زیرا 
خریداران می توانستند با دریافت سهمیه 2 هزارتایی ارز ساالنه خود دست کم 
4میلیون تومان س��ود کنند. عالوه بر اختالف بی��ن ارز آزاد با ارز صرافی های 
دولتی، مهمترین تفاوت را بین قیمت ارز ترجیحی )4200 تومانی( با ارزهای 
نیمای��ی )حدود 22 هزار تومان(، ارز صرافی دولتی )26800 تومان( و ارز آزاد 
)29650 تومان( ش��اهدیم و در این بین کارشناس��ان بارها گفته اند که دولت 
چاره ای جز ساماندهی ارز ترجیحی ندارد. هرچند دولت الیحه ای برای حذف 

ارز ترجیحی نیز تنظیم و مصوب کرد اما مجلس با فوریت آن مخالفت کرد.
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یک کارشناس بازار سرمایه پیشنهاد داد
ETFهای سودساز؛ سرمشق سهامداران

ب��ه اعتقاد یک کارش��ناس بازار س��رمایه، س��رمایه گذاران اس��تفاده از 
صندوق های موفق ETF بورسی را سرلوحه تصمیم گیری های خود برای 
س��رمایه گذاری در بورس قرار دهند؛ زیرا بسیاری از این صندوق ها نسبت 
به یک سال گذشته و با وجود ریزش بورس به بازدهی بیش از ۳0 درصدی 

دست پیدا کرده اند.
نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه به افت شاخص های بورسی در این 
روزها اشاره کرد و به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا( گفت: معامالت 
بازار س��هام پیرو روند هفته های اخیر در مسیر نوسانی قرار گرفته است و 
براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد که این روند طی یک 

ماه آینده نیز ادامه دار باشد.
او به عوامل تاثیرگذار بر ایجاد روند نوس��انی معامالت بورس تاکید کرد 
و افزود: دلیل اصلی چنین اتفاقی در بازار نیز بالتکلیفی و نبود چشم انداز 
مش��خص درخصوص متغیرهای اثرگذار بر س��ودآوری ش��رکت ها و روند 
معامالتی آنها است. احتمال تغییر در نرخ های ارز، بهره، سوخت و خوراک 
واحدها از جمله عوامل اثرگذار بر روند معامالتی بازار سرمایه است که البته 
پیش بینی پذیر کردن این مسائل محدود به یک وزارتخانه نیست و متأسفانه 

تاکنون اقدامات منسجمی در این خصوص صورت نگرفته است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: به تازگی اطالعاتی درخصوص 
میزان فروش اوراق تا پایان س��ال منتش��ر و این اتفاق باعث ش��د تا یکی 
از عوامل تاثیرگذار بر معامالت بورس برای س��هامداران شفاف سازی شود. 
در وضعیت فعلی شاهد کوچ نقدینگی از بازار سرمایه به بازار پول به امید 
دریافت س��ود ثابت حدود 20 درصدی هستیم که ممکن است در شرایط 

تورمی این عدد با افزایش همراه شود.
به گفته میرزایی، همچنین در این میان بخشی از سرمایه ها نیز به امید 
سودهای اغواگرایانه به سمت رمز ارزها پیش رفته اند که بارها کارشناسان 
نس��بت به پرریس��ک بودن این ب��ازار و نیز ض��رر و زیان ه��ای احتمالی 
هشدارهایی را به سرمایه گذاران داده اند. این گونه روش های سرمایه گذاری 
برای اهالی بازار سرمایه جذاب نخواهند بود و نمی توان از آنها به عنوان راه 

حل بهینه در راستای کسب سودهای کالن یاد کرد.
وی سپس به سهامداران توصیه کرد: بهتر است سرمایه گذاران استفاده 
از صندوق های موفق ETF بورسی را سرلوحه تصمیم گیری های خود برای 
سرمایه گذاری در بورس قرار دهند؛ زیرا بسیاری از این صندوق ها نسبت به 
یک  س��ال گذشته و با وجود ریزش بورس به بازدهی بیش از ۳0 درصدی 
دس��ت پیدا کرده اند. میرزایی با بیان اینکه انتظار می رود کام س��هامداران 
در بلندمدت و با بازگش��ت شاخص بورس به مسیر صعودی شیرین شود، 
گفت: بهتر است افرادی که از تجربه زیادی برای سرمایه گذاری در بورس 
برخوردارند به سمت سهام سودساز و بنیادی مناسب پیش بروند تا از این 

طریق قادر به کسب بازدهی های کالن از این بازار باشند.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، روند بلندمدت معامالت بورس 
نش��ان داده اس��ت که با توجه به وجود تورم، رشد پرشتاب دالر در کشور، 
سهام شرکت های بزرگ مأمن مناسبی برای سرمایه گذاری پربازده خواهند 
بود و می توانند توس��ط س��رمایه گذاران هوشمند، متخصص و البته صبور 
مورد توجه قرار بگیرد. او به ارزندگی س��هام ش��رکت های بورس��ی برای 
س��رمایه گذاری تاکید کرد و گفت: وضعیت سودسازی و p/e شرکت ها به 
نقطه جذابی برای سرمایه گذاری رسیده اما ماهیت بازار سرمایه بیانگر آن 
است که ممکن است قیمت سهام شرکت ها با اصالحی بیشتر همراه باشند 
و نمی توان با قطعیت کف س��هام را در محدوده فعلی تعیین کرد. اکنون 
اکثر سهام شرکت هایی که با بنیاد قوی همراه هستند به محدوده جذابی 
برای سرمایه گذاری رسیده اند و اینگونه سهم ها در میان مدت و بلندمدت 

صعودی و پربازده خواهند بود.
میرزایی در پایان درباره پیش بینی اش از آینده معامالت بورس افزود: به 
نظر می رسد بازار سرمایه در چهار ماه باقیمانده سال بتواند باالتر از نقطه 
فعل��ی به روند خود ادامه دهد و به کانال یک میلی��ون و 600 هزار واحد 
دس��ت پیدا کند اما دیگر برای بازار انتظار رشدهای هیجانی و نیز ریزش 

سنگین متصور نخواهیم بود.

با شیوع سویه »اومیکرون«
هراس کرونایی به کمک طال می آید؟

ترس از کرونا به بازار برگش��ته و سرمایه گذاران، دارایی های پرریسک را 
رها کرده و به دنبال پناهگاه های امنی مانند طال هستند. فضا در بازارهای 
مالی جهانی از اواخر روز پنجش��نبه گذش��ته در پی انتشار خبر شناسایی 
واریان��ت »اومیکرون« در آفریق��ای جنوبی تغییر کرد و س��رمایه گذاران 
دارایی های پرریسک را رها کردند. به گفته ِکِرگ ارالم تحلیلگر ارشد بازار 
شرکت OANDA، دارایی های پرریسک اواخر هفته پس از اینکه واریانت 
جدید کووید 19 هراس از محدودیت ها و قرنطینه های جدید را برانگیخت، 
ریزش کردند. نگران کننده ترین موضوع درباره واریانت جدید در حال حاضر 
این است که شناخت اندکی نسبت به آن وجود دارد و نشانه های اولیه از 
مشکل س��ازتر بودن آن نسبت به واریانت دلتا حکایت دارند. قیمت اونس 
 CBOE طال در معامالت صبح جمعه همزمان با صعود ش��اخص نوسان
به باالترین حد دو ماه اخیر، به باالی 1800 دالر بازگشت. با این حال عمر 
رش��د قیمت طال کوتاه بود و هر اونس طال در معامالت روز جمعه آخرین 
بار با 0.1 درصد افزایش، در 1785 دالر و 50 س��نت بس��ته شد و بیش از 
۳درصد کاهش هفتگی نشان داد، اما این فلز ارزشمند پس از اینکه عمده 
رشدی که سه هفته پیش داش��ت را واگذار کرد هنوز فضای زیادی برای 
بهبود قیمت دارد. بعضی از اقتصاددانان و تحلیلگران بازار اظهار کرده اند که 
ش��یوع واریانت جدید می تواند در صورت اثرگذاری روی فعالیت اقتصادی 
و جهت آتی سیاس��ت پولی، از قیمت طال پش��تیبانی کند. به دلیل رشد 
فشارهای تورمی، انتظارات بازار برای سرعت گرفتن روند تحکیم سیاست 
پولی از س��وی بانک مرکزی آمریکا باالتر رفته اس��ت. ابزار دیده بان فدرال 
ش��رکت CME نش��ان می دهد که بازارها انتظار دارند نخستین افزایش 
نرخ ه��ای بهره در ژوئن صورت بگیرد و س��ه دور افزایش در س��ال آینده 
تصویب ش��ود. با این حال بعضی از این انتظارات در پی وحش��ت از شیوع 

واریانت جدید کووید 19، پسروی کردند.
به گفته اقتصاددانان موسس��ه CIBC، ضرورت ادامه تدابیر س��المتی 
عمومی و دوز س��وم به معنای انتظار طوالنی تر برای پایان گرفتن آس��یب 
به فعالیت خدمات است، اما همچنین زمان طوالنی تری برای بهبود تورم 
و کاهش تولید کاال به دلیل مشکالت ناشی از کووید شامل کمبود کارگر 
باید صبر کرد. همچنین به اعتقاد اِرالم، حرکت قیمت طال در روز جمعه 
نش��ان داد که این فلز ارزشمند کاری را انجام می دهد که باید انجام دهد. 

نگرانی هایی جدید کووید همچنان از قیمت طال پشتیبانی می کنند.

نگــــاه

فرصت امروز: روند نزولی بورس تهران حاال به 477 روز رس��یده است و 
از میانه مردادماه س��ال گذشته تاکنون نماگر اصلی تاالر شیشه ای فاصله 
قاب��ل توجهی از قله 2 میلیون واحدی گرفته اس��ت. کما اینکه در فاصله 
زمانی مهرماه تا آذرماه شاخص بورس تهران تنها در محدوده دو کانال 1.۳ 
و 1.4 میلیون واحدی نوس��ان دارد و در طول دو ماه گذش��ته حدود پنج 

بار به ابرکانال 1.4 میلیون واحدی رسیده و در ادامه از دست داده است.
هرچند که این دوره رکودی در مقایسه با دوره رکودی ابتدای دهه 90 
که بیش از 700 روز طول کش��ید و حدود ۳1 درصد از ارتفاع نماگر اصلی 
بازار سهام )در فاصله زمانی سال 92 تا اواخر 94( کاسته شد، هنوز جای 
کار دارد. حاال نزدیک به یک س��ال و نیم اس��ت که س��هامداران روزهای 
نزولی و راکدی را در تاالر شیش��ه   ای س��پری می کنند و هرچند با نگاه به 
متغیرهای بنیادی اثرگذار بر بازار سهام، در انتظار چرخش مسیر نماگرهای 
بورس��ی نشس��ته   اند، اما نقطه پایانی برای این دوره رکودی نمی   یابند و به 
ناچار به س��مت بازارهای رقیب متمایل می شوند تا الاقل مقصدی جذاب 
برای جبران زیان   های ناشی از سرمایه گذاری در این نابازار بیابند. کما اینکه 
بازدهی بازارها در س��ال 1400 نش��ان می دهد که بورس در هشت ماهه 
نخست امسال کمترین میزان بازدهی را داشته و از رقبای خود عقب مانده 
است. در معامالت روز گذشته بورس تهران نیز هرچند شاخص کل بورس 
پس از چند روز به مدار صعودی برگشت و در روز یکشنبه سبزپوش شد، 
اما رشد کم رمق 1۳16 واحدی طبعا سهامداران ناراضی را اقناع نمی کند.

واکنش سنجی بورس به مذاکرات وین
در ش��رایطی بورس در هشت ماهه ابتدایی امس��ال پایین ترین بازده 
را نس��بت به س��ایر بازارها داشته اس��ت که به نظر می رسد این بازار در 
روزها و هفته های آینده هم ش��رایط چندان مطلوبی نخواهد داشت. به 
اعتقاد کارشناس��ان، تحوالتی همچون قطعی گاز صنایع بزرگ از جمله 
سیمان، فوالد و پتروش��یمی ها، زمزمه افزایش قیمت گاز صنایع بزرگ 
و از هم��ه مهمتر نبود امید )حداقل در کوتاه مدت( نس��بت به مذاکرات 
هسته ای که قرار اس��ت از امروز مجددا از سر گرفته شود؛ بازار سرمایه 
را با تنش مواجه کرده اس��ت. ش��اخص بورس تهران در اولین روز این 
هفته با افت سنگین 2درصدی مواجه شد و این در حالی است که روند 
نزول ش��اخص بورس تهران هر روز ابعاد تازه  تری به  خود می گیرد و به 
 نظر می رس��د قرار نیس��ت این روند نزولی به این زودی ها متوقف شود. 
یک��ی از مهمترین رویدادهایی که معامالت بازار س��هام را در اولین روز 
هفت��ه تحت تأثیر ق��رار داد، افزایش نرخ گاز تحویلی به صنعت فوالد در 

پیش نویس الیحه بودجه 1401 اس��ت. دولت پیش��نهاد کرده نرخ گاز 
تحویلی به صنعت فوالد با صنعت پتروش��یمی از 12۳4تومان به 4100 
تومان برس��د. برآورد می ش��ود در صورت اعمال چنین نرخ هایی، برای 
تحویل گاز به صنعت فوالد، هزینه تمام شده تولید هر تن فوالد به  شدت 
افزایش یابد. این موضوع بر کاهش حاش��یه سود تولیدکننده های فوالد 

اثرات ملموسی برجای می گذارد.
عامل دیگری که به افت ش��اخص های بورس��ی در ای��ن روز و خروج 
دس��ت کم 5۳0میلی��ارد تومان نقدینگ��ی از بازار منجر ش��د، قطع گاز 
صنعت س��یمان به دلیل افزایش مصرف گاز اس��ت. ای��ن صنعت که در 
تابس��تان امسال با قطع برق نیز مواجه شده بود، با کاهش شدید تولید 
و حاال در آس��تانه زمس��تان با خطر قطعی گاز مواجه اس��ت. تازه ترین 
خبر ها نش��ان می دهد ک��ه گاز 80 درصد از تولیدکننده های س��یمان 
به ویژه تولیدکنندگانی که در ش��مال کشور مستقر هستند، قطع شده و 
قرار است به جای گاز به این صنایع، مازوت داده شود اما فعاالن صنعت 
س��یمان می گویند قطعی گاز حتی با فرض استفاده از مازوت به کاهش 

تولید در این صنعت منجر می شود.
چال��ش دیگر ب��ه ابهامات مذاکرات هس��ته ای برمی گردد ک��ه از امروز 
هفتمین دور آن در پایتخت اتریش از سر گرفته می شود. روز شنبه روزنامه 
کیه��ان اعالم کرد که با توجه به مواض��ع آمریکایی ها و اروپایی ها به  نظر 
می رسد دور سختی از مذاکرات وین در پیش است و در سال2021 اتفاق 
خاصی نخواهد افتاد و همه چش��م ها به سال2022 دوخته شده . برخی از 
رس��انه های خارجی ازجمله بلومبرگ نیز هفته گذش��ته مدعی شدند که 
احتمال شکست در مذاکرات هسته ای زیاد است. مخابره چنین خبر هایی 
در آستانه ازسرگیری مذاکرات هسته ای در روز دوشنبه هفته جاری، پیام 
مثبتی را به بازار سرمایه نمی دهد، زیرا بالتکلیفی در مذاکرات برجامی به  
معنای تداوم تحریم ها و کاهش مبادالت تجاری شرکت های بورس به  ویژه 
ش��رکت های صادرات محور است و این موضوع در بلندمدت می تواند روند 
درآمد زایی شرکت های بورسی را تضعیف و روند نزولی شاخص های بورس 

را تشدید نماید.
نوسان بورس همچنان ادامه دارد

بازار سرمایه در دومین روز هفته روندی پرنوسان داشت و شاخص بورس 
تهران که به صورت پله پله در ساعات میانی معامالت صعودی شده بود و 
تا یک میلیون و ۳69 هزار واحد افزایش یافته بود در ساعات پایانی مجددا 
رون��دی نزولی به خود گرفت. در جریان معامالت روز یکش��نبه 7 آذرماه، 

شاخص کل بورس با افزایش یک هزار و ۳16 واحدی به رقم یک میلیون 
و ۳68 هزار واحد و ش��اخص هم وزن ب��ا یک هزار و 852 واحد کاهش به 
رقم ۳75 هزار و 42 واحد رس��ید. بیش از 4 میلیارد و 9۳ میلیون س��هم، 
ح��ق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و 522 میلیارد ریال در بورس 
اوراق بهادار تهران در این روز دادوس��تد ش��د. ش��اخص بازار اول، افزایش 
2۳6 واحدی و ش��اخص ب��ازار دوم نیز افزایش 4 ه��زار و 946 واحدی را 

تجربه کردند.
شرکت پتروشیمی پارس با یک هزار و 298 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی با 767 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری غدیر با 592 واحد، 
ش��رکت پتروش��یمی فناوران با 458 واحد و شرکت گسترش نفت و گاز 
پارسیان با 228 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. 
در س��وی مقابل، ش��رکت معادن و فلزات با 217 واحد، ش��رکت صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس با 202 واحد، شرکت پتروشیمی شیراز با 168 
واحد، ش��رکت پتروشیمی پردیس با 1۳8 واحد و شرکت توسعه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه با 127 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص 
بورس داشتند. گروه شیمیایی با 44 هزار و 74۳ معامله به ارزش ۳ هزار و 
51 میلیارد ریال، گروه خودرو با ۳9 هزار و 268 معامله به ارزش 2 هزار و 
875 میلی��ارد ریال، گروه اداره بازارهای مالی با 29 هزار و 270 معامله به 
ارزش یک هزار و 958 میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 29 هزار و 785 
معامله به ارزش یک هزار و 871 میلیارد ریال و گروه چندرشته ای صنایع 
با 19 هزار و 610 معامله به ارزش یک هزار و 268 میلیارد ریال در صدر 

برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز آیفکس قرمز ماند و 1۳2 واحد افت کرد. 
در جریان معامالت روز یکش��نبه در فرابورس ایران، شاخص کل فرابورس 
با کاهش 1۳2 واحدی به رقم 19 هزار و 49۳ واحد رس��ید. بیش از یک 
میلیارد و 594 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 17 هزار 
و 127 میلیارد ریال دادوس��تد شد. گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با 
11 واحد، شرکت  پتروشیمی زاگرس با 9 واحد، شرکت پلیمر آریاساسول 
با 7 واحد، ش��رکت ذوب آهن اصفهان با 4 واحد و ش��رکت توسعه سامانه 
نرم افزاری نگین با ۳ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. 
همچنین بیمه پاس��ارگاد با 55 واحد، ش��رکت صنعتی مینو با 19 واحد، 
ش��رکت پتروش��یمی مارون با 11 واحد، مجتمع جهان فوالد سیرجان با 
9 واحد و ش��رکت پاالیش نفت ش��یراز 8 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس همراه شدند.

روند نزولی شاخص بورس تهران به 477 روز رسید

بورس تهران در نقطه چرخش؟

درحالی که س��ال گذش��ته تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه 
ملی به صندوق توس��عه و تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از این بازار 
تصویب ش��د و کارشناس��ان بر این باورند که بازار سرمایه در این روزها 
از کمب��ود نقدینگی رن��ج می برد، اما هنوز جزیی��ات اجرای این مصوبه 
مش��خص نیس��ت و رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تاکید 
ب��ر اینکه مصوبه مذکور در حال پیگیری اس��ت، اع��الم کرده که دولت 
سیاستی دارد که ارز صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل نشود و منابع از 
محل ریال هایی که قبال تبدیل شده است به صندوق تثبیت تزریق شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، کاهش های پی در پی ش��اخص بورس در س��ال 
گذش��ته، مسئوالن را بر آن داشت تا تصمیمات مختلفی برای به تعادل 
رس��اندن بازار س��رمایه اخذ کنند و یکی از این تصمیمات تزریق منابع 
صندوق توس��عه ملی به این بازار بود. در این راستا، اواخر شهریور سال 
گذش��ته حسن قالیباف اصل، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار 
اعالم کرد که این سازمان پیگیر نهایی شدن انتقال یک درصد از منابع 
صندوق توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار اس��ت. البته این ماجرا از 
هم��ان اول مبه��م بود و مس��ئوالن در بخش ب��ورس، وزارت اقتصاد و 
صندوق توسعه ملی یا هیأت امنای صندوق توسعه ملی در این رابطه به 
صراحت صحبت نکردند که قرار اس��ت این منابع از کجا و به چه میزان 

تامین و به بورس تزریق شود و بعد از صدور مجوزها چه روالی در حال 
طی ش��دن اس��ت و فقط به توافق و حل ابهام و وعده های هر هفته ای 
برای انتقال منابع بسنده کردند. براساس این گزارش، در نهایت محسن 
خدابخش، مدیر س��ابق  نظارت بر بورس های سازمان بورس اعالم کرد 
که سازمان بورس به عنوان متولی بازار از طریق همه مراجع تزریق یک 
درصد صندوق توس��عه ملی را پیگیری کرده و اولین تخصیص منابع به 
صندوق تثبیت وارد می ش��ود. البته خدابخش بر تزریق منابع مذکور در 
چند فاز تاکید کرد و گفت که رقمی که باید در فاز نخس��ت به صندوق 

تثبیت تزریق شود معادل 2000 میلیارد تومان است.
این ماجرا از روز نخس��ت نیز چالش های زیادی به همراه داشت. برای 
مثال صندوق توس��عه ملی اعالم کرد که قرار نیس��ت از منابع ارزی به 
ب��ورس داده ش��ود و بورس باید منتظ��ر منابع ریالی باش��د. بعد از آن 
نیز صندوق توس��عه ملی اعالم کرد که بورس��ی ها اصال تزریق منابع را 
پیگیری نکردند، البته بورس��ی ها نیز در آن س��وی ماجرا این ادعا را رد 
ک��رده و اعالم کردند تزریق منابع درحال پیگیری اس��ت. در هر صورت 
تقریبا جزییات زیادی از تزریق منابع در دست نیست. تنها آمار موجود 
از س��وی ابراهیم آقابابائی، رئیس س��ابق صندوق توس��عه و تثبیت بازار 
اعالم ش��ده اس��ت که نش��ان می دهد تا اول تیرماه سال جاری، 20۳4 

میلیارد تومان )1000میلیارد تومان در پنجم آذرماه س��ال گذش��ته و 
10۳4 میلیارد نیز در اردیبهشت ماه سال جاری( تزریق شده است.

با همه این مباحث، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در آخرین اظهارنظر خود در مورد مصوبه تزریق منابع از صندوق توسعه 
ملی به صندوق تثبیت بازار س��رمایه اعالم کرده اس��ت که »این مصوبه 
در حال پیگیری اس��ت. البته بخش��ی از آن تزریق ش��ده است و تالش 
می کنیم این منابع به صورت مستمر و هر ساله به صندوق تثبیت تزریق 
ش��ود. دولت سیاس��تی دارد که ارز صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل 
نش��ود و منابع از محل ریال هایی که قبال تبدیل ش��ده است به صندوق 
تثبیت تزریق ش��ود، اما به نظر من با بازگش��ت اعتماد و ثبات به بازار 
سرمایه نیازی به منابع صندوق نخواهیم داشت. هرچند صندوق تثبیت 
و توس��عه بازار در جایی که الزم باش��د ورود پیدا می کند، اما تالش این 
است که کمترین حضور را داشته باشد تا بازار به حالت عادی برگردد.«
به نظر می رسد که صندوق توسعه ملی همچنان در گیرودار عدم تبدیل 
منابع ارزی به منابع ریالی است. این در شرایطی است که بازار سرمایه روی 
شیب منفی در حال حرکت بوده و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که 
طرف فروش در بازار قوی نیست، اما از آنجا که در بازار نقدینگی وجود ندارد 

و منابعی در بازار نیست، روند حرکت شاخص ها نزولی می شود.

تاخیر در تزریق منابع صندوق توسعه ملی

ارزی که برای بورس تبدیل به ریال نشد

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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چالش تولید محتوای مداوم

به قلم: هایلی گریفیس
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

در جه��ان ام��روز تولید محتوا ن��ه تنها به عن��وان مهمترین روش 
بازاریابی محسوب می شود، بلکه اعتبار برند شما نیز خواهد بود. درواقع 
این مس��ئله بیانگر توانایی شرکت ش��ما بوده و به همین خاطر افراد، 
هزینه ه��ای هنگفتی را برای آن صرف می کنند. در این زمینه یکی از 
مشکالت رایج این است که فعالیت مداوم، سخت بوده و افراد با کمبود 
ایده مواجه می شوند. در این زمینه فراموش نکنید که شما نمی توانید 
فعالیت های خود را برای مدتی متوقف کرده و آنها را به حالت تعلیق 
درآورید. تحت این ش��رایط تمامی دستاوردهای قبلی را هم از دست 
خواهید داد. درواقع ضروری اس��ت تا راهکارهایی پیدا کنید تا همواره 
بتوانید حرف های جدیدی برای گفتن داشته باشید که در ادامه چهار 
مورد منتخب آنها را بررسی خواهیم کرد که بدون شک چالش تولید 

محتوای مداوم را تا حد زیادی برطرف خواهد کرد. 
1-از سایرین یاد بگیرید

یک��ی از بهتری��ن اقداماتی که می توانید انجام دهید این اس��ت که 
عملکرد سایرین را مورد بررسی قرار داده و از اقدامات آنها ایده بگیرید. 
در ای��ن زمینه حتی کپی برداری از اقدام��ات افراد دیگر در حوزه های 
غیرمرتبط و یا رقبای خارجی، می تواند نتایج خوبی را به همراه داشته 
باشد. با این حال فراموش نکنید که بهترین نتیجه زمانی میسر می شود 
که نوآوری داش��ته باشید. با این حال این امر نیز طبیعی است که هر 
روز نتوانی��د نوآوری از خود نش��ان دهید. به همین خاطر نباید بیش 
 Google از حد س��ختگیر هم باش��ید. در این زمینه ابزارهایی نظیر
Trends نیز کمک خواهد کرد تا بتوانید نتایج به مراتب بهتری را به 
دس��ت آورید و با شناخت ترندها به عنوان مطالبی که در حال حاضر 
بیشترین توجهات را به سمت خود جلب کرده است، ایده های جدید 
داشته باشید. همچنین در این بخش می توانید اقدامات مخاطبان خود 
را نیز رصد کرده و اقدام به بازنشر محتواها نمایید. برای نظم بخشیدن 
ب��ه فعالیت اف��راد در این بخش می توانید مس��ابقات و جوایزی را نیز 
تعیین نمایید تا افراد به تولید محتواهای موردنظر شما، متمایل شوند. 

۲-از اخبار و آمارها استفاده کنید 
بازنشر اخبار و آمارها خود می تواند تا حد زیادی نیاز محتوایی شما 
را پوشش دهد. با این حال از دل این موارد شما می توانید محتواهای 
جدید نیز استخراج نمایید. برای مثال با بررسی آمارها، می توانید یک 
مقاله تحلیلی را منتشر کنید. همچنین براساس اخبار، مصاحبه های 
مختلفی داش��ته باش��ید تا نظرات افراد را جویا ش��وید. در این زمینه 
فراموش نکنید که شما برای تولید محتوا به یک روش محدود نبوده 
و می توانی��د فرمت های مختلف را مورد توج��ه قرار دهید. برای مثال 
ممکن اس��ت برای یک موضوع، پادکست گزینه مناسب تری به جای 
محتوای متنی باشد. با این حال بهترین اقدام در این زمینه، تولید یک 
محتوا با فرمت های مختلف اس��ت با این اقدام می توانید انتظار جذب 

مخاطب حداکثری برای تمامی پست های خود را داشته باشید. 
۳-از پشت صحنه محتوا تهیه کنید 

درواق��ع روای��ت داس��تان و اتفاقاتی ک��ه معموال م��ورد توجه قرار 
نمی گیرد، برای افراد جذابیت بسیار باالیی را دارد. در این زمینه شما 
می توانید از اقدامات پش��ت صحنه خود نیز محتواهایی را تهیه کرده 
و آنها را به اشتراک بگذارید. در این زمینه بهتر است که تنها اتفاقات 
مهم و حتی بامزه را اولویت قرار دهید تا نتیجه خوبی از این اقدام خود 
داشته باشید. همچنین الزم است تا تفاوت انواع پلتفرم ها را به خوبی 
درک ک��رده و بدانید که در ه��ر کدام، چه نوع محتوا و فرمتی را باید 
به اشتراک بگذارید. برای مثال در یوتیوب، محتوایی به غیر از ویدئو، 
مورد توجه قرار نخواهد گرفت. این امر در حالی است که در اینستاگرام 
اگرچه تالش های زیادی برای پوشش انواع محتوا صورت گرفته است، 

با این حال همچنان ارسال عکس، حرف اول را می زند. 
4-کار را تا حد امکان برای خود ساده کنید 

با توجه به این امر که ش��ما در طول روز نیاز به تولید انواع محتوا دارید، 
الزم است تا سرعت انجام کار باال باشد. در این زمینه با مواردی نظیر استفاده 
از بهترین ابزارها، سادگیری اصول حرفه ای، برون سپاری و... می توانید امکان 
فعالیت بلندمدت بدون احساس خستگی بیش از حد را داشته باشید. درواقع 
هر برندی باید به دنبال سبک خاص خود باشد. این موضوع کمک خواهد 

کرد تا پس از مدتی، به آن عادت کرده و فشار روز اول را حس نکنید. 
business۲community.com :منبع

نماگربازارسهام

به قلم: کریستینا نیوبری
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

در دنیای��ی که بیش از یک میلیارد کاربر در اینس��تاگرام عضویت دارند، ایجاد 
تمایز برای برند و جلب نظر کاربران امر بس��یار مشکلی محسوب می شود. امروزه 
دامنه انتخاب کاربران در اینس��تاگرام به قدری افزایش پیدا کرده است که برخی 
از بازاریاب ه��ا موفقیت در این فضا را به امری غیرممکن تش��بیه می کنند. در این 
میان شاید تنها راهکار مطمئن برای رقابت با دیگر برندها و جلب نظر مشتریان در 
فضایی شلوغ تکنیک های سئو باشد. این امر به برندها امکان ایجاد تمایز با رقبا و 
دیده شدن محتوای شان در فضای شلوغ اینستاگرام را می دهد.  بدون تردید وقتی 
صحبت از مدیریت س��ئو می شود، بسیاری از بازاریاب ها با شک و تردید نسبت به 
توانایی برندشان برای اجرای درست این استراتژی به ماجرا نگاه می کنند. بسیاری 
از برنده��ا در زمینه اس��تفاده از این تکنیک ها به طور مداوم با شکس��ت رو به رو 
می ش��وند. درست به همین خاطر اس��تفاده از تکنیک های سئو باید با مراجعه به 
بهترین و معتبرترین آنها صورت گیرد.  فهم نکات سئو برای اینستاگرام امر بیش 
از اندازه پیچیده ای نیست. نکته مهم در این میان استفاده از توصیه های کاربردی 
به همراه یک راهنمای حرفه ای اس��ت. اگر ش��ما هم به دنبال پایان بخش��یدن به 
دردسرهای برندتان در اینستاگرام هستید، این مقاله مخصوص شماست. در ادامه 
برخی از مهمترین نکات درباره دس��تیابی به مخاطب بیش��تر با استفاده از سئوی 

اینستاگرام را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
سئوی اینستاگرام چیست؟

اینستاگرام امروزه یکی از بزرگترین شبکه های اجتماعی در سراسر دنیا محسوب 
می ش��ود. همین امر بس��یاری از برندها را به س��وی حضور در این پلتفرم ترغیب 
کرده اس��ت. در این میان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیش��ه نکته بسیار 
مهمی محسوب می شود. متاسفانه تمام برندها فرصت تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مخاطب هدف شان را ندارند. درست به همین خاطر همیشه با مشکالت عمده ای 
رو به رو می ش��وند. س��ئوی اینس��تاگرام به تکنیک ها و راهکارهای کاربردی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اش��اره دارد. این تکنیک ها به تیم های بازاریابی 
برای جلب نظر هرچه بیشتر کاربران و همچنین توسعه جایگاه برند در این پلتفرم 
کمک می کند.  بدون تردید وقتی صحبت از سئو می شود، باید فاکتورهای اساسی 
در زمینه رتبه بندی اکانت ها را نیز مورد نظر قرار دهیم. این امر برای بس��یاری از 
برندها درس��ت مانند وضعیت بازاریابی شان در گوگل است. همانطور که بسیاری 
از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به اس��تفاده از تکنیک های 
کاربردی س��ئوی گوگل دارند، در اینستاگرام هم شرایط به همین شکل است. اگر 
ش��ما در قالب یک برند به دنبال تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان 
هس��تید، باید اول از همه تفاوت میان اینس��تاگرام با دیگر شبکه های اجتماعی را 
درک کنید.   متاسفانه بسیاری از بازاریاب  ها درست مانند گوگل با اینستاگرام رفتار 
می کنند. نتیجه این امر ناتوانی برای سئوی مناسب و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف خواهد بود. چنین امری کسب و کارتان را با مشکالت بسیار زیادی رو به رو 
خواهد س��اخت.  خوشبختانه اینستاگرام نسبت به فاکتورهای رتبه بندی محتوا و 
اکانت ها در پلتفرمش رویکرد بس��یار روشنی دارد. درست به همین خاطر شما به 
راحتی امکان یادگیری روند موردنظر را خواهید داشت. در ادامه برخی از مهمترین 

نکات در این رابطه را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
متن جست و جو

ج��ای تعجب ندارد ک��ه وقتی کاربران در اینس��تاگرام عبارتی را جس��ت و جو 
می کنند، نتایجی با هماهنگی باال با خواسته شان را مشاهده نمایند. این امر به برندها 
امکان پیگیری روند بازاریابی با اس��تفاده از کلیدواژه های هماهنگ با نیاز مشتریان 
را می دهد. نکته مهم در این میان س��از و کار رتبه بندی محتوا از سوی اینستاگرام 
براس��اس این نکته است. ش��ما در صورت آگاهی از این روند فرصت تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را پیدا می کنید. مهمترین مسئله در این میان برای برندها توجه 
به کلیدواژه های کاربردی و پرطرفدار برای کاربران اس��ت. اگر محتوای شما چنین 
کلیدواژه هایی داش��ته باشد، پست های تان به طور حرفه ای و در رتبه های اول برای 
کارب��ران به نمایش درمی آید. همچنین در بخش بیوگرافی برندتان هم باید از این 
نکات برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان استفاده نمایید، در غیر این صورت 

هیچ شانسی برای کسب رتبه های برتر اینستاگرام ندارید. 
فعالیت کاربران

این بخش شامل هشتگ ها و اکانت هایی است که کاربران دنبال می کنند. امروزه 
در اینستاگرام به غیر از کاربران واقعی امکان دنبال کردن هشتگها نیز وجود دارد. 
ش��ما با چنین کاری به س��ادگی هرچه تمامتر امکان پیدا ک��ردن محتوای مورد 
عالقه تان را دارید.  اینس��تاگرام در زمینه نمایش محتوا به کاربران اول از همه به 
هش��تگها و کاربرانی که آنها فالو می کنند، توجه نشان می دهد. به این ترتیب اگر 
برند شما از سوی چند کاربر دنبال شود، احتمال اینکه محتوای تان برای فالوورهای 
کارب��ران مورد نظر نیز نمایش داده ش��ود، باال خواهد رفت. این امر به نوعی نقطه 
اتکایی برای برند شما در زمینه جلب نظر مخاطب هدف خواهد بود. به این ترتیب 
شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن افزایش 
پیدا می کند.  امروزه کاربران در صورت مشاهده پست های اکانتی که دوستان شان 
فالو دارند، تمایل بسیار بیشتری برای توجه به آن و همچنین دنبال کردنش نشان 
می دهند. درست به همین خاطر شما باید همیشه فعالیت کاربران را برای بازاریابی 
و سئو محتوا در اینستاگرام مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهبود وضعیت س��ئوی محتوای تان نخواهید 

داش��ت.  یک امتحان س��اده در این میان جس��ت و جو کردن عبارت »سفر« در 
اکانت تان اس��ت. رتبه های برتر این جس��ت و جو به اکانت هایی مرتبط اس��ت که 
دوستان تان آنها را دنبال می کنند. فرض الگوریتم اینستاگرام در این میان واکنش 
بهتر ش��ما به این ماجرا در مقایسه با مش��اهده دیگر انواع محتواست. بنابراین در 
زمینه سئوی محتوا و برند در اینستاگرام باید به این نکات نیز توجه نشان دهید. 

اگر ش��ما قبل از اینکه یک عبارت را جس��ت و جو نمایید، با یکی از اکانت های 
مربوط به حوزه سفر ارتباطی داشته باشید، اکانت موردنظر اول از همه برای شما 
نمایش داده خواهد شد. این امر نوعی شخصی سازی نتایج برای کاربران محسوب 
می شود. شما به این ترتیب شانس بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان خواهید داش��ت.  امروزه بس��یاری از برندها ب��دون توجه به تعامل های 
قبلی ش��ان با کاربران در تالش برای بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف هستند. 
درس مهمی که این بخش برای ش��ما دارد، ضرورت توجه به س��ابقه تعامل تان با 
مخاطب هدف است، در غیر این صورت شما هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهید داشت. 

سیگنال شهرت
محتوایی که از قبل در اینس��تاگرام ش��هرت باالیی پیدا کرده اند، همیشه برای 
اکانت ش��ان مزیت مهمی به همراه دارد. بر این اس��اس اگر شما عبارتی را به طور 
تصادفی در اینس��تاگرام جس��ت و جو نمایید، بدون ش��ک صفحاتی که محتوای 
محبوب دارند، رتبه های اول نتایج را به خودشان اختصاص می دهند. این امر نوعی 
واکنش طبیعی از س��وی الگوریتم اینس��تاگرام برای جلب نظر کاربران محسوب 
می ش��ود.  بازاریاب ها برای اینکه توانایی باالیی در زمینه جلب نظر کاربران داشته 
باش��ند، اول از هم��ه باید به دنب��ال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس 
محتوای جذاب باش��ند. این امر رتبه س��ئوی آنها در اینس��تاگرام را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش می دهد. اگر شما به دنبال بهینه سازی وضعیت سئوی سایت تان 
هستید، باید اول از همه بارگذاری محتوا در زمان مناسب و استفاده از ترندهای برتر 
را مدنظر قرار دهید. این امر به برند شما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را می دهد. ش��ما به این ترتیب شانس بسیار زیادی برای بهبود وضعیت برندتان و 

جلب نظر کاربران پیدا خواهید کرد. 
تکنیک های سئوی اینستاگرام
بهینه سازی پروفایل اینستاگرام

کاربران وقتی با اکانت شما تعامل داشته باشند، اول از همه به وضعیت پروفایل تان 
نگاه می کنند. اگر یک برند اطالعات نامشخص و عکس کاربری بی کیفیتی داشته 
باش��د، از همان ابتدای کار س��یگنال منفی برای مخاطب هدفش ارس��ال خواهد 
ک��رد. این امر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای 
کاهش می دهد.  بسیاری از بازاریاب ها و کارآفرینان برای بهینه سازی رتبه سئوی 
سایت شان به دنبال تکنیک های بسیار متنوعی هستند. به همین خاطر در میانه راه 
بهینه سازی پروفایل به طور کامل فراموش می شود. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید اول از همه یک پروفایل حرفه ای پیش روی 
آنها قرار دهید، در غیر این صورت هیچ فرصتی برای جلب نظرشان نخواهید داشت.  
اگر بخواهیم دوباره از یک آزمایش ساده سود ببریم، باید گفت که جست و جوی 
عبارتی مثل »س��فرم در اینستاگرام ش��اید در نگاه نخست همراه با نتایج شانسی 
باشد، اما با یک نگاه ساده به اکانت های برتر در این جست و جو به ماهیت حرفه ای 
پروفایل شان پی خواهید برد. درست به همین خاطر برندها باید همیشه به دنبال 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با یک پروفایل حرفه ای باشند. 
مسئله مهم درباره پروفایل حرفه ای تعریف آن به بهترین شکل ممکن است. این 
امر به شما فرصت بی نظیری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داد. یک 
پروفایل حرفه ای اول از همه دارای عکس کاربری مناسبی است. شما به عنوان یک 
برند باید از عکس مربوط به برندتان در این رابطه اس��تفاده نمایید. بارگذاری تصویر 
لوگ��و در این بخش توصیه ای حرفه ای خواهد بود. این طوری کاربران در همان نگاه 
نخست متوجه برند شما خواهند شد.  گام بعدی برای تبدیل پروفایل برند به نمونه ای 
حرفه ای مربوط به استفاده از توضیحات دقیق در بخش بیوگرافی است. این امر باید 
ش��امل ش��عار اصلی برند و همچنین در صورت امکان اضافه کردن شماره تماس یا 
ایمیل باشد. همچنین آدرس دقیق دفتر مرکزی شرکت را نیز باید در پروفایل درج 
نمایید. این امر اعتماد کاربران را به بهترین شکل ممکن جلب خواهد کرد.  مشتریان 
همیشه در تعامل با برندها به دنبال نکاتی درباره آشنایی با آنها هستند. این امر به 
مشتریان برای خرید مطمئن کمک خواهد کرد. بنابراین شما باید همیشه جلب نظر 
مخاطب هدف با اس��تفاده از اطالعات دقیق ارتباط��ی را مدنظر قرار دهید. این امر 
برندتان را به بهترین ش��کل ممکن در کانون توجه مش��تریان قرار خواهد داد.  یکی 
از اش��تباهاتی که برای برندها ضرر زیادی به هم��راه دارد، درج نکردن آدرس دفتر 
مرکزی برند اس��ت. این امر می تواند به س��ادگی موجب برداشت نادرست کاربران از 
شما یا اشتباه گرفتن برندتان با یک کسب و کار دیگر شود. این امر از سوی الگوریتم 
اینس��تاگرام همیش��ه همراه با واکنش منفی خواهد بود. پس همیشه به درج دقیق 

آدرس کسب و کارتان در اکانت رسمی خودتان توجه نشان دهید. 

استفاده از هشتگ های درست
استفاده درست از هشتگ ها همیشه امر مهمی محسوب می شود. یک پست در 
صورت استفاده از هشتگ های درست شانس بسیار زیادی برای جلب نظر مخاطب 
هدف خواهد داشت، در غیر این صورت پست موردنظر شباهت باالیی به نمونه های 

کلیشه ای پیدا می کند. 
امروزه با حجم باالی پست های موجود در شبکه های اجتماعی فرآیند تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف بدل به امری بسیار دشوار شده است. درست به همین خاطر 
برندها نیازمند شرایطی به منظور تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف شان 
هستند. اگر شما به دنبال هشتگ های حرفه ای و دقیق هستید، باید برخی از نکات 

کلیدی را در این رابطه به ذهن بسپارید. در این رابطه به این نکات توجه نمایید:
• فقط از هشتگ های مرتبط با پست و برندتان استفاده نمایید. 

• از ترکیب هشتگ های کلی و جزئی برای جلب نظر هرچه بهتر کاربران سود ببرید. 
• در هر پست بین ۳ تا 5 هشتگ را مدنظر قرار دهید. 

• استفاده از هشتگ های کلیشه ای یا تکراری را به طور کامل فراموش نمایید. 
اگر ش��ما در زمینه بازاریاب��ی و تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به نکات 
فوق توجه کنید، وضعیت سئوی برندتان در اینستاگرام به طور قابل مالحظه ای 
بهبود پیدا می کند. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 
ه��دف کمک می کند.  یکی از س��واالت مهم در رابطه با هش��تگ ها نحوه پیدا 
کردن بهترین گزینه هاس��ت. این امر همیشه برای بازاریاب ها مانند یک معمای 
حل نش��دنی باقی مانده اس��ت. توصیه ما برای حل این مسئله توجه به واکنش 
کاربران به پست های قبلی تان است. هر پستی که واکنش بهتری از سوی کاربران 
دریافت کرده باشد، هشتگ های حرفه ای تری داشته است. درست به همین خاطر 
شما باید همیشه نیم نگاهی به گذشته فعالیت بازاریابی تان داشته باشید، در غیر 
این صورت شانس تان برای جلب نظر کاربران به صفر نزدیک خواهد شد.  نکته 
جالب درباره اینس��تاگرام ارائه برخی از کاربردی ترین اطالعات به برندها به طور 
رایگان است. البته ش��اید کمتر بازاریابی فقط براساس اطالعات موردنظر دست 
به تولید محتوا بزند، اما اس��تفاده از آنها ضرورت باالیی دارد. چنین اطالعاتی به 
ش��ما برای شناخت درست مش��تریان و تاثیرگذاری حرفه ای بر روی آنها کمک 
خواهد کرد. بنابراین همیش��ه استفاده از اطالعات اینستاگرام را نیز باید مدنظر 

داشته باشید. 
استفاده از کلیدواژه های مناسب

در گذشته اینستاگرام برای نمایش نتایج به کاربران توجه زیادی به کلیدواژه ها 
نداش��ت. با این حال اکنون ش��رایط به طور کامل متفاوت ش��ده است. شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه نیازمند کلیدواژه های کاربردی هستید، 
در غیر این صورت ش��انس تان برای سئوی محتوا کاهش پیدا می کند.  استفاده از 
کلیدواژه های درس��ت به معنای شناخت س��لیقه کاربران و همچنین تالش برای 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی آنهاست. به عنوان مثال، اگر کاربران در زمینه جست و 
جوی عبارت »سفر« به کلیدواژه هایی مانند »عکاسی در سفر« یا »سفر خانوادگی« 
توجه نش��ان می دهند، ش��ما باید در اکانت تان درباره سیر و سفر از این نکته سود 
ببرید. افزودن این کلیدواژه ها به پس��ت های تان در کنار اضافه کردن شان به بخش 
بیوگرافی تاثیرگذاری بس��یار باالیی را به همراه خواهد داش��ت. بنابراین همیش��ه 
استفاده از این نکته را به یاد بسپارید.  امروزه بسیاری از برندها نسبت به استفاده 
از کلیدواژه های کاربردی توجه الزم را نش��ان نمی دهند. درس��ت به همین خاطر 
مش��کالت زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان پیدا می کنند. این 
امر کس��ب و کارتان را در راس��تای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مشکالت 

زیادی مواجه خواهد کرد. 
حفظ کیفیت اکانت

راه اندازی یک اکانت رسمی برای برند امر ساده ای به نظر می رسد. با این حال به 
محض اینکه شما وارد فرآیند بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف شوید، حفظ کیفیت 
برند امر به شدت سخت تری خواهد بود. درست به همین خاطر شما باید همیشه 
نیم نگاهی به نحوه حفظ کیفیت برندتان داش��ته باشید. این امر شامل استفاده از 
توصیه های مشتریان و کارشناس های حرفه ای به طور همزمان است. اشتباه برخی 
از برندها بی توجهی مداوم به نظرات و پیشنهادات مشتریان است. این امر به تدریج 
جذابیت برند ش��ما برای مشتریان را به طور چشمگیری کاهش می دهد. بنابراین 
شما باید همیشه به دنبال راهکارهایی برای حفظ کیفیت اکانت تان باشید.  یکی از 
نکاتی که بس��یاری از اکانت های رسمی برندها در اینستاگرام را با مشکل رو به رو 
می کند، توجه بیش از اندازه به بحث فروش است. شاید این امر در نگاه نخست هیچ 
مشکلی برای برندها به همراه نداشته باشد، اما شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را به طور چشمگیری کاهش می دهد. شما باید از اینستاگرام برای 
تعامل با مشتریان در کنار فروش صرف سود ببرید. این امر برندتان را در رتبه های 
باالی سئوی اینستاگرام نگه خواهد داشت، در غیر این صورت خیلی زود توانایی تان 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین می رود. 
blog.hootsuite.com :منبع

دستیابی به مخاطب بیشتر با سئوی اینستاگرام
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اخبار

ایالم- منصوری: رئیس عملیات فرآورش محصوالت جانبی شرکت 
پاالیش گاز ایالم با اشــاره به اینکه تصفیه پساب صنعتی پاالیشگاه گاز 
ایالم با اســتفاده از علم روز از آلودگی زیســت محیطی جلوگیری می 
کند،گفت: واحد عملیات تصفیه پســاب صنعتی یکــی از اصلی ترین 
ویترین های پاالیشــگاه گاز ایالم در خصوص حفظ و صیانت از محیط 

زیست است.
به گزارش روابط عمومی ، عبدالعلی رحمی با بیان اینکه خوشبختانه 
در سال های گذشته تمامی شاخص های زیست محیطی سیال خروجی 
واحد عملیات تصفیه پساب صنعتی مطابق استانداردهای زیست محیطی 
بوده اســت، افزود: میانگین  شــاخص   COD که یکی از اصلی ترین  
شاخص های آلودگی پســاب های صنعتی به حساب می اید در سال 
گذشته 24میلی گرم در لیتر بوده که طبق استانداردهای زیست محیطی 
برای ارسال به رودخانه می بایست کمتر از 60 میلی گرم در لیتر باشد  
و این مهم در ســال های گذشته نیز اتفاق افتاده است که نشان دهنده 

صحت عملکرد تصفیه خانه می باشد.
وی اظهار داشــت: از زمان افتتاح این پروژه، پاالیشگاه گاز ایالم هیچ 
گونه آلودگی در حوزه آب به سمت رودخانه های پایین دست  نداشته  
وحتی درصد قابل توجهی از سیال خروجی این واحد جهت آبیاری 900 
اصله  از انواع درختان که در چند ســال گذشته در ضلع جنوبی واحد 

پساب  غرس شده، استفاده شده است .

رحمی با اشاره به اینکه واحد عملیات تصفیه پساب صنعتی یکی از 
اصلی ترین ویترین های پاالیشگاه گاز ایالم در خصوص حفظ و صیانت 
از محیط زیســت محسوب می شود، تصریح کرد: تمامی پرسنل واحد 
عملیات تصفیه پســاب صنعتی از  جوانان متخصص بومی منطقه می 
باشند که با توجه به تالش شبانه روزی این عزیزان این واحد به یکی از 

واحد های پویا در پاالیشگاه گاز ایالم تبدیل شده است.
رئیس عملیات فرآورش محصوالت جانبی شرکت پاالیش گاز ایالم 
خاطرنشان کرد: واحد عملیات تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی در در 
راستای تعهد و وظیفه اجتماعی پاالیشگاه گاز ایالم در خصوص حفظ و 
صیانت از محیط زیست در سال 1395 در ضلع جنوب شرقی پاالیشگاه 

جهت تصفیه فاضالب های صنعتی و بهداشتی شرکت به بهره برداری 
رســید . رحمی گفت: در ساخت این تصفیه خانه از تکنولوژی های به 
روز  اســتفاده شده است به صورتی که سه مرحله تصفیه شامل تصفیه 
فیزیکی،تصفیه شیمیایی ،تصفیه بیولوژیکی و در پایان فرآیند عملیات 

گندزدایی به صورت کامل  انجام می شود.
رئیس عملیات فرآورش محصوالت جانبی شرکت پاالیش گاز ایالم 
افزود: ظرفیت طراحی  این تصفیه خانه ســاالنه میزان 250 هزار متر 
مکعب می باشــد که در صورت راه اندازی فاز دوم می توان از تمام این 

ظرفیت استفاده نمود.
وی با بیان اینکه در ســال گذشته 67 هزارو 631 متر مکعب و نیمه 
نخست سال جاری 46 هزارو 549 مترمکعب سیال صنعتی و بهداشتی 
وارد تصفیه خانه شــده و بعد از انجام عملیات تصفیه خروج داده شده 
است، اظهار داشت: در خروجی این واحد،آناالیزر پایش آنالین شاخص 
های زیست محیطی  ،توسط سازمان محیط زیست استان نصب گردیده 
و این شاخص ها به صورت برخط  توسط نهادهای نظارتی قابل رصد می 
باشد. رئیس عملیات فرآورش محصوالت جانبی شرکت پاالیش گاز ایالم  
با اشاره به اینکه برای توسعه تصفیه خانه  این واحد صنعتی چندین پروژه 
تعریف شده اســت ،گفت: راه اندازی زباله سوز جهت امحاء و سوزاندن 
لجن های تولیدی تصفیه خانه  که این پروژه 90 درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد و انتظار می رود تا پایان سال 1400 به بهره برداری برسد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: برای تکمیل پروژه 
مونوریل نیازمند 1200 میلیارد تومان بودجه هستیم که در این شرایط 

امکان تأمین این هزینه نه برای شهرداری و نه برای دولت وجود ندارد.
به گزارش شهرنیوز، دکتر ســید مرتضی سقائیان نژاد با اشاره به 
آخرین وضعیت پروژه مونوریل اظهار داشت: پروژه مونوریل مشکالت 
عدیده ای داشته و اینکه این پروژه به سرانجام نرسیده به این علت این 
اســت که مونوریل دیگر 1۸ کیلومتر نبوده و به حدود پنج کیلومتر 
کاهش پیداکرده و دیگر در مســیری که برای آن تعریف شده مسافر 

ندارد.
وی کارکرد مونوریل را به اندازه 3 دستگاه اتوبوس دانست و تصریح 
کرد: قیمت بلیت مونوریل از 15 تا 20 هزار تومان برآورد شده و این 
در حالی اســت که مســافر کمی با این قیمت ها وجود دارد؛ اگر این 
پروژه از پردیسان شروع شده بود، محاسبات تغییر می کرد، اما در حال 
حاضر مونوریل در ذات خود کارایی الزم را برای جابجایی مسافر ندارد.

شهردار قم به مباحث حقوقی مونوریل نیز اشاره کرد و گفت: یکی 
دیگر از مشکالت پروژه مونوریل مسائل حقوقی است؛ ازجمله افزایش 
مساحت ایســتگاههای آن از دو هزار متر به سه هزار متر بدون هیچ 

چهارچوبی که مشکالت بسیاری ازنظر حقوقی ایجاد کرده است.
وی به مسئله کمبود بودجه پروژه نیز توجه کرد و اذعان داشت: برای 
تکمیل پروژه مونوریل نیازمند 1200 میلیارد تومان بودجه هستیم که 
در این شــرایط امکان تأمین این هزینه نه برای شهرداری و نه برای 
دولت وجود ندارد و بااین همه مســائل و مشکالت ماهیتی، حقوقی، 

کاربردی و بودجه، تکمیل این پروژه با مشکالت زیادی روبروست.
ســقائیان نژاد ادامه داد: بعضی از مدیران تغییــر کاربری پروژه را 
پیشنهاد داده اند که آن نیز نیازمند بودجه های هنگفت است که باید 
خیلی شفاف در دولت جدید این موضوع موردبررسی قرار گیرد، زیرا 
اجرای پروژه مونوریل هزینه ای بوده است که مجموعه دولت پرداخت 

کرده و باید متولیان آن پاسخگو باشند.

وی تکمیل پروژه را نیازمند تضمین دولت دانســت و ابراز کرد: با 
توجه به برآورد هزینه 1200 میلیاردی آیا دولت می تواند تضمین دهد 
و بودجه آن را تأمین کند و اگر نمی تواند آن را بر اساس ماده 127 به 
بخش خصوصی واگذار کرده تا بخش خصوصی برای آن کاربری هایی 
ازجمله تفریحی، فرهنگی و توریستی تعریف کند و آن را به سرانجام 
برساند. شهردار قم تأکید کرد: شهرداری از عوارض مردم در این پروژه 
هزینه نکــرده و به نظر بنده باید به بخش خصوصی واگذارشــده و 

کاربری های فرهنگی متناسب با نیازهای شهر برای آن تعریف کنیم.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
شرکت گاز استان آذربایجان شــرقی از همکار کنتورخوان امانت داری 
کــه کیف حاوی مقادیر باالی وجه نقــد، اوراق بهادار و طالجات مفقود 

شده شهروند تبریزی را بازگردانده بود، تقدیر کردند. سّیدرضا رهنمای 
توحیدی مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی ضمن تقدیر از وحید 
باقرنیا، کنتورخوان امانت دار این شرکت گفت: کنتورخوانی یکی از سمت 
های شغلی مهم سازمانی است که به لحاظ ماهّیت امور محوله و میزان 
ارتباط مستقیم با مردم، در ویترین خدمات رسانی شرکت گاز قرار داشته 
و شــاغلین این سمت می بایست عالوه بر دانش و مهارت الزم از صفات 
اخالقی پسندیده، سعه صدر، امانتداری و ایمان قوی نیز برخوردار باشند 
که نگاهی به عملکرد مطلوب این حوزه و رفتارهای اجتماعی پسندیده 
حاکی از تحقق اهداف بخش کنتورخوانی می باشد. وحید باقرنیا، کارمند 

متعهد و پاک دست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی که تحت پیمان 
کنتورخوانی مشغول ارائه خدمت به مشترکین می باشد، با مناعت طبع، 
امانت شــهروند تبریزی را بدون هیچ چشم داشتی به صاحب آن تحویل 
داد. همچنین به منظور تشــکر و تشــویق از امانتداری و صداقت کاری 
و ارتقای انگیزه و الگوســازی اخالقی در سایر کارکنان، طی مراسمی با 
حضور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شــرکت گاز استان و شهروند 
محترم تبریزی که درخواســت قدردانی مکتوب خود را تسلیم مدیریت 
شــرکت نموده بود، با اهدای لوح سپاس و هدیه از وحید باقرنیا تجلیل 

و قدردانی شد.

اهواز- شبنم قجاوند: بــا حضور سیدجالل نورموسوی سرپرست 
مدیریت امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، اعضای هیات 
مدیره و جمعی از رُوسای شرکت گاز خوزستان، مراسم تکریم مدیر عامل 

پیشین و معارفه سرپرست جدید گاز خوزستان برگزار شد.
نورموسوی گفت: صنعت گاز استان خوزستان دارای سرمایه های بی 
بدیلی اســت که مطمئناً از این ظرفیت هــا در جهت بهبود وباال بردن 

راندمان کار باید استفاده کرد.
 وی با تاکید بر اینکه سیســتم های سنتی دیگر قابلیت اجرا ندارند، 
بهینه کاوی را به عنوان ابزار پیشرفت برشمرد و افزود: رشد بهتر سازمان 

با ابزاری نظیر باشگاه بهینه کاوی فزاینده می شود.
 سرپرست مدیریت امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران 
با بیان اینکه اســتمرار جریان گاز یکی از وظایف مهم خوزستان است 

که این مســئله نتیجه بهره وری منابع و نهایتاً رضایت مندی ذینفعان 
را در پی دارد.

 نورموسوی تصریح کرد: علی رغم ارائه الکترونیک خدمات گازرسانی 
از طرق مختلف، در ارائه خدمات به مردم بسیار ضعیف هستیم، و در این 

راستا باید رضایت مندی مردم باید مورد توجه قرار بگیرد.
 وی شــرکت گاز را یک بنگاه اقتصادی برشمرد و تاکید کرد: شیوه 
فروش ما نیاز به بروزرسانی دارد و در این راستا خیلی از قوانین راکد را 

باید با نواندیشی جاری سازی کرد.
 نورموسوی ضمن تجلیل از ابول پور مدیر عامل پیشین گاز خوزستان 
اظهار داشت: حسن شهرت اجتماعی، رضایت مندی کارکنان، خستگی 

ناپذیری و روحیه جهادی را از ویژگی های برجسته ی  وی برشمرد.
 سرپرست مدیریت امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران 

ضمن معارفه زری میدانی به عنوان سرپرست گاز خوزستان، تاکید کرد: 
از ظرفیت ها و ســرمایه منابع انسانی در جهت باال بردن میزان رضایت 

مندی استفاده شود و در بهره گیری از توانمندی ها نباید غافل شویم.
 وی در بخش دیگری از ســخنان خود به تغییرات داخلی اشاره کرد 
و گفت: اگر تغییری در ســاختار داخلی انجام می شود باید با توجه به 

شایسته ساالری صورت بگیرد.

گرگان –نادر کرمی :  مدیرکل بنیاد مســکن استان از اختصاص 
3500 تن قیر یارانه ای معادل 77 میلیارد تومان در راســتای قانون 
بودجه ســال 1400 مبنی بر تخصیص قیر یارانه ای برای آسفالت 
معابر روســتاها به استان گلستان خبر داد و ابراز داشت: با اختصاص 

این میزان قیر به بنیاد مسکن استان، پیش بینی می شود 500 هزار 
متر مربع ) بیش از 70 کیلومتر ( از معابر اصلی 110 روستای استان 
آسفالت شود.مهندس حسینی افزود: در سال گذشته نیز با اختصاص 
2000 تن قیر یارانه ای، 400 هزار متر مربع معادل 50 کیلو متر از 

معابر 229 روستای استان توسط بنیاد مسکن استان آسفالت شد.الزم 
به ذکر روستاهای استان گلستان حدود 3000 کیلومتر شبکه معابر 
دارنــد که تا کنون در 503 کیلومتر از ایــن معابر طرح هادی اجرا 

شده است.

رحمی، رئیس عملیات فرآورش محصوالت جانبی شرکت پاالیش گاز: 

تصفیه پساب صنعتی پاالیشگاه گاز ایالم از آلودگی زیست محیطی جلوگیری می کند

شهردار قم

گره مونوریل قم تنها به دست دولت باز می شود

در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت انجام شد؛

قدردانی از کنتورخوان امانت دار شرکت گاز آذربایجان شرقی

با حضور سرپرست مدیریت امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران:
مراسم تکریم و معارفه سرپرست گاز خوزستان برگزار شد

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

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری اراک خبر داد:
انجام 1۲5 عملیات امداد و نجات در آبان ماه

اراک- فرناز امیدی: رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اراک گفت: 5۸ عملیات اطفای حریق و 125 عملیات امداد و نجات به دلیل بی 

احتیاطی و عدم رعایت مسائل ایمنی در آبان ماه سال جاری انجام شده است.
مسعود آقا زیارتی اظهار کرد: از مجموع 5۸ حریق رخ داده در شهر اراک در 
یک ماه اخیر، 1۸ مورد مربوط به منازل مســکونی، تجاری و کارگاه، 17 مورد 
مربوط به وسایل نقلیه، 15 مورد مربوط به فضای سبز و مراتع و مابقی مربوط 
به حریق ضایعات بوده است. وی همچنین از انجام 125 مورد عملیات امداد و 
نجات و نیز 52 مورد خدمات ایمنی در مدت زمان یاد شده خبر داد و افزود: از 
این تعداد 31 مورد زنده گیری و رهاسازی حیوانات خطرناک و آزار دهنده، 25 مورد امداد آسانسور، 15 مورد سوانح خودرویی، پنج مورد 
گیرکردن اعضای بدن، یک مورد مسمومیت با گاز منواکسیدکربن و مابقی آن ها مربوط به سایر موارد بوده است. خدمات ایمنی نیز شامل 
استقرار خودرو در اماکن مختلف جهت تأمین ایمنی است. رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری اراک با اعالم اینکه خوشبختانه در مجموع 
شاهد کاهش 10 درصدی حوادث نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم، بیان داشت: در مجموع این عملیات ها 72 نفر از شهروندان 
نجات یافتند و متأسفانه سه نفر نیز جان خود را از دست دادند که دو نفر از افراد فوتی مربوط به حادثه گازگرفتگی با گاز co بوده است. 
آقا زیارتی افزود: در آبان ماه و در شرایط محدودیت های کرونایی، با رعایت پروتکل های بهداشتی 126 نفر از کارکنان ادارت و سازمان های 
دولتی شــهر اراک آموزش های پیشــگیری و آتش نشانی را فرا گرفتند و همچنین یک دوره آموزش تئوری و عملی با سرفصل های مواد 
شیمیایی و خطرناک، امداد و نجات در حوادث چاه و نیز امداد و نجات در سوانح خودرویی برای تمامی آتش نشانان استان مرکزی توسط 
مربیان آموزشــی این سازمان در محل مرکز آموزش سازمان برگزار شــد. وی ادامه داد: در این مدت توسط کارشناسان اداره پیشگیری 
سازمان ۸3 مورد بازدید پیشگیرانه از مراکز مختلف و مجتمع های مسکونی به عمل آمد و نیز پس از بازدیدهای ایمنی از چندین مجتمع 
مسکونی و تست موارد ایمنی، برای آنها تأییدیه ایمنی صادر شد. رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری اراک خاطرنشان کرد: در آبان ماه با 
همکاری دستگاه های امدادی، خدماتی و انتظامی و با محوریت سازمان آتش نشانی اراک، دو مانور با عناوین »امداد و نجات و اطفای حریق 
در پارکینگ خاتم« و »مقابله با نشت مواد شیمیایی )گاز کلر( » جهت هم افزایی هر چه بیشتر این دستگاه ها و کسب آمادگی الزم در 

زمان بروز حوادث احتمالی برگزار شد.

پاداش 330 میلیاردی شرکت گاز به مشترکین خوش مصرف در خراسان رضوی
مشهد- صابر ابراهیم بای : مدیرمالی شرکت گاز خراسان رضوی گفت: 
در یک سال گذشــته گازبهای دو میلیون و 100 هزار مشترک خوش مصرف 
گاز در بخش خانگی و عمومی این اســتان به مبلغ 330 میلیارد ریال مشمول 

معافیت شده است.
عــارف نعیمی نیا با بیان این مطلب که طرح تشــویقی مدیریت مصرف گاز 
طبیعی از دی ماه سال 1399 آغاز شده گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون 
90 درصد مشترکین بخش خانگی و عمومی استان معادل 330 میلیارد ریال 
مشمول بخشودگی مصوبه مجلس شورای اسالمی در قانون بودجه سال 1399 
شدند. وی افزود: الگوی مشترکین کم مصرف در تمامی شهرهای خراسان رضوی از نیمه فروردین تا نیمه آبان  هر سال 45 مترمکعب در 
ماه و در فصل سرد سال یعنی از نیمه آبان ماه تا نیمه فروردین سال به بعد 200 مترمکعب در ماه است. مدیرمالی شرکت گاز استان تصریح 
کرد: گازبها و کلیه هزینه های مرتبط با آن شامل مالیات، عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرسانی مشترکین کم مصرف با الگوی تعیین 
شده در سکونتگاه های دایمی شهری و روستایی و همچنین سکونتگاه های عشایری از ابتدای دی ماه 1399 به بعد رایگان است. نعیمی 
نیا در مورد جریمه مشترکین پرمصرف هم گفت: مطابق آخرین اعالم شرکت ملی گاز ایران، مشترکینی که مصرف گاز آنها باالتر از سقف 

پلکان باشد و در جدول تعرفه وارد پله چهارم و بعد از آن شوند مشمول جریمه خواهند شد.
وی افزود: شهروندان محترم می توانند با استفاده از سامانه تلفنی 1594 عالوه بر اطالع از صورت حساب گاز مصرفی خود، نسبت به 
پرداخت آنی آن نیز اقدام کنند. مزیت این سیستم نسبت به سایر سامانه های پرداخت آنی، کسر فوری بدهی و امکان وصل مجدد جریان 

گاز بدون نیاز به پیگیری بعدی توسط شهروندان است.

جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان رضوانشهر برگزار شد
رشت- خبرنگار فرصت امروز: با حضور فرماندار و اعضاء شورای حفاظت 
منابع آب شهرستان رضوانشهر جلسه شورای حفاظت منابع آب این شهرستان 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن، بهرام بهرام پور مدیر 
منابع آب شهرســتان های رضوانشهر، ماسال و انزلی در این جلسه ضمن ارائه 
گزارشــی در خصوص تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز و طرح احیاء و تعادل 
بخشــی گفت: سابقه خشکسالی و کاهش شــدید منابع آب سطحی از جمله 
کاهش بیش از 70 درصدی ســطح آب رودخانه های شهرســتان در سنوات 
گذشته و ســنتی آبخور بودن حدود ۸0 درصدی اراضی کشاورزی شهرستان 
رضوانشهر و نبود منابع آبی مطمئن و پایدار، باعث افزایش گرایش کشاورزان به منابع آب زیر زمینی شده است . وی افزود: افزایش میل 
کشاورزان به استفاده از منابع آب زیر زمینی و خطراتی همچون افت سطح ایستابی و  باال رفتن شوری آب، آلودگی این منابع ناشی از ورود 
و نفوذ سموم کشاورزی، پسابها و فاضالب ها به آنها و همینطور خطر پیشروی آب شور دریا در اثر برداشت های بی رویه در فصل زراعی از 
جمله تهدیداتی است که در صورت عدم توجه به آن، عواقب جبران ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت. بهرام پور تأکید نمود: برای برنامه 
ریزی مناســب تأمین و توزیع آب از جمله کشــاورزی نیاز به داشتن اطالعات دقیق از منابع و مصارف می باشد و تحقق این امر نیازمند 

همکاری همه جانبه در تعیین تکلیف چاههای غیر مجاز از جمله دستگاه های اجرایی خدمات رسان مرتبط و کشاورزان عزیز می باشد.
این گزارش حاکی است؛ در این جلسه علی حنیفه پور رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی آب های زیر زمینی شرکت سهامی آب منطقه 
ای گیالن نیز درباره دستورالعمل ماده 3 و تعیین تکلیف چاههای غیر مجاز و اینکه در این زمینه نیاز به همکاری همه جانبه از جمله 

شوراهای اسالمی و دهیاران و مدیریت جهاد کشاورزی و رسانه در امر اطالع رسانی کشاورزان توضیحاتی را ارائه نمود.

لزوم تسریع در فرآیند مدیریت دارایی در شرکت توزیع نیروی برق مازندران
ساری – دهقان : سرپرست شرکت توزیع برق مازندران در جلسه مدیریت 
دارایی این شرکت گفت :  برنامه ریزی پیاده سازی فرایندها و استقرار گام به گام 
سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت توزیع برق مازندران انجام شده و 
در حال سیر مراحل تکمیلی می باشد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی شرکت توزیع برق مازندران ، مهندس سید کاظم حسینی با بیان اینکه 
مدیریت دارایی فیزیکی مجموعه فعالیت های هدفمند و برنامه ریزی شده است 
اظهار داشت :  شرکت توزیع برق مازندران از طریق این سیستم هزینه، ریسک 
و عملکرد تجهیزات و دارایی های خود را طی فرآیندی تحت عنوان چرخه عمر 
دارایی به منظور پیاده سازی برنامه های استراتژیک سازمان و نیل به اهداف متعالی سیستم مدیریت می نماید. وی به ویژگی های سازمان 
های دارایی محور اشاره کرد و گفت :  استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در سازمان های دارایی محور موجب بهبود عملکرد ها 
از طریق برگشت سرمایه وکاهش هزینه، امکان تصمیم گیری بر اساس اطالعات سرمایه گذاری ها، کاهش ضررهای مالی،  بهبود ایمنی از 
طریق مدیریت ریسک، بهبود تعرفه خدمات، بهبود اثر بخشی ومدیریت عملکرد سازمان و در نهایت افزایش رضایتمندی مشترکین خواهد 
شد .   سرپرست شرکت توزیع برق مازندران اظهار داشت : تشکیل کمیته عالی، اصالح ساختار سازمانی، تشکیل جلسات با شرکت های 
پیش رو،فراخوان مشــاور،ارزیابی درون سازمانی،اصالح فرآیند مدیریت کار،برگزاری کارگاه مدیریت دارایی و ... از جمله اقدامات شرکت 
توزیع برق مازندران در این زمینه بوده است.همچنین عضویت در گروه پیشگامان استقرار فاز اول مدیریت دارایی های فیزیکی با همکاری 
کمیته مرکزی توانیر و پایش  پیاده سازی برنامه ها مطابق با مصوبات کمیته جزو برنامه های جاری شرکت می باشد. وی به برنامه های 
پیش رو شرکت توزیع برق مازندران اشاره و تصریح کرد:  اخذ مشاور آموزشی و اصالح فرآیندها،برنامه ریزی کنترل بهبود مستمر فرآیندها 
در راستای مدیریت دارایی ها،ارتقا فرهنگ سازمانی و استقرار و پیاده سازی سیستم،توسعه نرم افزار pmموجود به cmms وایجاد بستر 
های الزم جهت راه اندازی سیستم مدیریت دارایی فیزیکی eam و نهایتا نیل به تعالی سازمانی از طریق ایجاد زیر ساخت های الزم جزو 

اهداف پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت بوده که در آینده اجرایی خواهد گردید .

 برگزاری رویداد توانمندسازی فعاالن اقتصادی 
دردفاتر منطقه ای اتاق بازرگانی اصفهان

اصفهان- قاسم اسد: مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان با مشارکت امور دفاتر منطقه ای دوشنبه هرهفته اقدام 
به برگزاری رویداد توانمندسازی فعاالن اقتصادی دردفاتر منطقه ای نایین، گلپایگان، شهرضا و خوانسار می نماید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان این رویدادها به مواردی از قبیل ارتباط موثر، قانون چک و سفته و قانون کار اختصاص 
دارد. دفاتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان با هدف افزایش کرسی استان صنعتی اصفهان در مجامع ملی و در نتیجه افزایش ضریب تاثیر 
استان اصفهان در اقتصاد ملی، راحتی و سهولت دسترسی اعضا به خدمات اتاق بازرگانی، ارائه خدمات و رفع مشکالت کسب و کار بر مبنای 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در راستای ایفای رسالت اتاق نسل سوم ایجاد شده است.
کلیه خدمات اتاق بازرگانی اصفهان متناسب با مناطق مختلف شهرستان شناسایی شده و پس از شخصی سازی و تخصصی سازی در این 
مناطق ارایه می شود. تاکنون دفاتر نمایندگی پارلمان بخش خصوصی اصفهان درشهرستان های خوانسار، فریدن، فریدون شهر و چادگان، 

شهرضا، سمیرم و دهاقان، نایین و خوروبیابانک وگلپایگان راه اندازی شده است.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: استاندار آذربایجان  شرقی با تاکید 
بر اعتالی جایگاه هنر و هنرمند در اســتان، طراحی نقشه راه فرهنگ و 
هنر اســتان، راه اندازی صندوق ذخیره هنر برای حمایت از هنرمندان، 
توسعه اقتصاد هنر و ایجاد زمینه حضور هنرمندان در بازارهای داخلی و 

بین  المللی را از جمله راهکارهای تحقق این مهم عنوان کرد.
عابدین خّرم در نشست صمیمی با هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر 
اســتان، با بیان اینکه هنرمند برای تصویرسازی یک واقعیت، زحمت 
فراوانی می کشد، افزود: فضیلت هنرمند بسیار باالتر از تکریم های انسانی 
است و هنرمند نباید هنر و جایگاه خود را با توجهات پیرامونی مقایسه 
کند. وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم برای اعتالی جایگاه هنر عزم 
جدی دارد، گفت: در همین مدت کوتاه فعالیت این دولت، وزیر ارشاد دو 
بار به آذربایجان شرقی سفر کرده و نگاه تمرکززدایی و توجه به ظرفیت  

استان ها در اولویت این دولت مردمی است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه غیر از هنر هیچ عاملی نمی تواند 
انسان ها را دورهم جمع کند، افزود: باید هنرهای واقعی حقیقت خواه هم 

در جنبه ادراکی و هم جنبه تبیینی را بیشتر و بهتر معرفی کنیم.

خــّرم ادامه داد: هنرمند باید با انبســاط خاطــر، مکنونات قلبی و 
آفرینش های ذهنی خود را ارائه کند که این نیازمند تبدیل هنر به عامل 

سرمایه ساز است و مسئوالن باید به اقتصاد هنر توجه بیشتری کنند.
وی تاکید کرد: هنر و هنرمند باید از انزوا خارج شوند؛ اثر هنری باید 
عامل خلق امکاناتی شود و همه توجهات را برای گسترش هنر جلب کند.
استاندار آذربایجان شرقی سپس چند اولویت و برنامه پیشنهادی برای 

اعتالی جایگاه هنر به هنرمندان استان ارائه کرد.
طراحی نقشــه راه فرهنگ و هنر یکی از این اولویت ها بود که خّرم 
در تشــریح آن، گفت: ما در اســتان بستر مناســب، افراد متخصص و 
اندیشــمندان و طراحان برجسته ای را داریم؛ نقشــه جامع در صورت 
تحقق، هم اولویت ها را مشخص می کند و هم وظایف دستگاه ها را تعیین 
می کند. وی ادامه داد: باید نیازهای فرهنگی تبریز و آذربایجان  شرقی را 
شناســایی کرده و در یک قالب مشخص و بازه زمانی معین این نیازها 

را رفع کنیم.
راه اندازی صندوق ذخیره هنر برای کمک به معیشــت هنرمندان و 
اجرای پروژه های هنری، توســعه بازارهای داخلــی و بین المللی برای 
هنرمندان و ارائــه محصوالت هنری در بازارچه های مرزی و توســعه 
مبادالت و ارتباطات فرهنگی با کشــورهای منطقه از دیگر برنامه های 

پیشنهادی استاندار آذربایجان شرقی به اهالی فرهنگ و هنر بود.
خّرم در پایان با بیان اینکه مدیون اهالی هنر و هنرمندان هستم، گفت: 
این اعتراف تلخ را باید بکنیم که در تبریز به هنر کم توجهی شده، اما ما 

تالش های خود را افزایش خواهیم داد تا این نقیصه را جبران کنیم.

استاندار در جمع هنرمندان استان تاکید کرد؛

ضرورت طراحی نقشه راه فرهنگ و هنر آذربایجان  شرقی

شماره 1912
دوشنبه
8 آذر 1400
دوشنبه
8 آذر 1400

شماره 1910



چرا مدیران باید به دورکاری توجه داشته باشند؟

به قلم: جنت آلوارز
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

بحران ناشی از کرونا باعث شده است تا شیوه دورکاری، به عنوان تنها امکان تداوم فعالیت ها مورد 
اس��تفاده کس��ب و کارها قرار گیرد. درواقع تا قبل از آن، مدیران نسبت به این اقدام کم توجه بوده اند 
و بیش��تر در کشورهای پیشرفته، مورد استفاده قرار می گرفت. با این حال حتی پس از واکسیناسیون 
جهانی نیز آمار دورکاری با رشد مواجه بوده و این تجربه اجباری، مزیت هایی را به همراه داشته است 
که باعث ش��ده ت��ا تداوم این اقدام مورد توجه قرار گیرد. در این زمین��ه نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که دورکاری تنها برای کارمندان سودمند نبوده و مزیت های فوق العاده ای برای 
مدیران نیز به همراه دارد. در این رابطه قصد داریم تا نکاتی را بررس��ی کنیم که باعث خواهد ش��د تا 

مدیران شرکت ها، نسبت به این شیوه کاری سودمند، تغییر نظر مثبتی را پیدا کنند. 
1-عدم نیاز به طی کردن مسیر رفت و آمد 

همه مدیران با مش��کل دیر رسیدن کارمندان خود مواجه هس��تند. در این زمینه نمی توان همواره 
کارمند را مقصر دانس��ت. درواقع مش��کالتی نظیر ترافیک، غیرقابل مدیریت محسوب می شوند. تحت 
این ش��رایط به هر میزان که این مس��یر رفت و آمد طوالنی تر ش��ود، خستگی افراد نیز بیشتر خواهد 
ش��د. این امر در حالی اس��ت که در دورکاری، زمان افراد به رفت و آمد تلف نخواهد ش��د و همه تیم 
می توانند در زمان تعیین شده، آماده فعالیت باشند. در این زمینه ممکن است تصور کنید که در این 
روش، کار تیمی جایی نخواهد داشت. با این حال امروزه تکنولوژی به حدی پیشرفت کرده است که 
بدون دغدغه می توانید در این رابطه اقدام نمایید. همچنین امروزه مسئله محیط زیست به طور جدی 
مطرح است و این انتظار وجود دارد که شرکت ها به دنبال کاهش تولید کربن خود باشند. نکته ای که 
باید به آن توجه نمایید این است که حتی برخی از برندها پا را فراتر گذاشته و به دنبال کربن منفی 
هم هستند تا اثرات منفی فعالیت چند سال قبل خود را از بین ببرند. در این راستا با حذف نیاز رفت 
و آمد روزانه کارمندان که معموال با خودرو شخصی انجام می شود، در این زمینه اقدامی جدی را انجام 
داده اید. درواقع این اقدام ش��ما حتی می تواند به یک فعالیت تبلیغاتی نیز تبدیل ش��ود و نظر جامعه 
هدف را به سمت شما جلب نماید. در آخر فراموش نکنید که دورکاری، یک شیوه امن محسوب شده 
و مشکالتی نظیر تصادف و بیماری، به مراتب کمتر خواهد بود. درواقع در یک شرکت، اگر فرد بیمار 
باش��د، س��ریعا تمام تیم را با این مشکل مواجه خواهد ساخت. تحت این شرایط حتی ممکن است به 

یک باره با کمبود نیرو هم مواجه شوید که یک بحران محسوب می شود. 
۲-کاهش هزینه ها 

به صورت کلی دورکاری هزینه های ش��رکت و حتی کارمندان را کاهش می دهد. تحت این ش��رایط 
طبیعی اس��ت که با حقوق های پایین تر نیز امکان فعالیت وجود داش��ته باشد. برای مثال هزینه هایی 
نظیر رفت و آمد و لباس، از جمله مواردی است که باعث خواهد شد تا افراد به درآمدهای باالیی نیاز 
داش��ته باشند. با این حال در هنگام دورکاری، هزینه های کارمندان کاهش پیدا می کند و با توجه به 
امکان مدیریت زمان، می توانند تعادل بهتری میان کار و زندگی ش��خصی خود ایجاد نمایند. در این 
راستا اکثر دورکارها، امکان همکاری حداقل با یک برند دیگر را نیز دارند. این مسئله بدون شک برای 
کارمندان جذابیت باالیی را دارد. در آن س��و شرکت ها نیز از این اقدام سود می برند. درواقع عدم نیاز 
به دفتر کاری بزرگ و امکانات متنوع برای تمامی کارمندان در کنار مواردی نظیر بیمه حوادث، باعث 
خواهد ش��د تا شرکت در کنار پرداخت حقوق کمتر، هزینه های خود را تا مقدار قابل توجهی، کاهش 
دهد. در رابطه با کاهش هزینه ها نباید از کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید زباله نیز غافل شد که 

برند شما را به سمت سبزگرایی، سوق می دهد.
۳-کاهش احتمال جدا شدن افراد از تیم شرکت 

براساس نظرسنجی های جهانی، دورکاری باعث خواهد شد تا احتمال جدا شدن افراد از تیم شرکت 
به کمتر از 20 درصد برسد. درواقع در دورکاری حتی مواردی نظیر تغییر محل زندگی نیز باعث قطع 
همکاری ها نخواهد ش��د. همچنین با معضالتی نظیر درگیری کارمندان با یکدیگر نیز مواجه نخواهید 
بود. در این راستا می توانید اطمینان باالیی را داشته باشید که برای مدت طوالنی می توانید تیم خود 
را حفظ کنید. همچنین با توجه به ایجاد تعادل بهتر میان کار و زندگی ش��خصی، طبیعی اس��ت که 
رضایت ش��غلی نیز بیش��تر ش��ود. در این راس��تا حتی اگر فردی از تیم بخواهد جدا شود و یا شما به 
این تصمیم رس��یده باش��ید، این امر به سادگی امکان پذیر خواهد بود. نکته بسیار جالب این است که 
دورکارها، خالقیت کاری باالتری را هم دارند. دلیل این امر نیز به این خاطر است که افراد می توانند 

در ساعت مورد عالقه و در شرایط مناسب خود، فعالیت داشته باشند. 
4-هیچ بحرانی نمی تواند مانع فعالیت ها شود

درواقع حتی کرونا که به عنوان مهمترین بحران قرن بیس��ت و یک محس��وب می ش��ود نیز برای 
برندهایی که در زمینه دورکاری از مدت ها قبل فعالیت داش��ته اند، مش��کل خاصی را به وجود نیاورد. 
در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این اس��ت که کرونا، آخرین ویروس مرگبار 
جهان نخواهد بود و شروع دورکاری از همین امروز باعث خواهد شد تا در بحران های احتمالی آینده، 
با مش��کالت به مراتب کمتری مواجه ش��ده و حتی از این شرایط، به عنوان موقعیت های طالیی خود 
اس��تفاده نمایید. نکته دیگری که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که ش��ما از یک کارمند دورکار 
می توانید برای فعالیت در س��ایر کش��ورها نیز استفاده نمایید. درواقع محدود نبودن به زمان و مکان، 
یک مزیت فوق العاده محسوب می شود. تحت این شرایط حتی تغییر محل کار نیز بدون مانع خواهد 

بود. 
در آخر فراموش نکنید که ش��ما با صرفه جویی در هزینه های خود می توانید امکاناتی نظیر آموزش 
مداوم برای کارمندان خود داشته باشید تا همواره بتوانند با باالترین سطح اقدام نمایند. در این زمینه 
حت��ی اگر امکان دورکاری کامل وجود ندارد توصیه می ش��ود که امکان انجام آن را حداقل برای یک 

روز در هفته مهیا سازید. 
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ایمی��ل مارکتینگ در طول یک دهه اخیر نه تنها اهمیتش را 
در حوزه بازاریابی حفظ کرده است، بلکه شمار باالتری از برندها 
نیز فعالیت براس��اس اس��تفاده از این الگو را در دستور کارشان 
ق��رار داده اند. این امر به خوب��ی اهمیت بازاریابی ایمیلی در دهه 
 Constant پیش رو را توضیح می دهد. براساس گزارش موسسه
Contact، امروزه نرخ بازش��دگی ایمیل ه��ای بازاریابی به طور 
میانگین 17.6 درصد اس��ت. این امر برای بازاریابی خبر بس��یار 
خوشی محسوب می شود. شما با س��رمایه گذاری بسیار ارزان بر 
روی بازاریابی ایمیلی امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 
هدف را خواهد داشت. بنابراین باید هرچه زودتر وارد این عرصه 
شوید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
یک��ی از ن��کات مه��م در بازاریاب��ی ایمیلی بح��ث مربوط به 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. ای��ن امر اغلب اوقات 
همراه با ایجاد فهرس��ت های ایمیل از س��وی بازاریاب ها و ارسال 
محتوای کمپین برای آنهاست. نتیجه این امر در اغلب اوقات باید 
تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف باشد، اما متاسفانه همیشه 
ماج��را آنطور که تیم های بازاریابی دوس��ت دارند پیش نمی رود. 
معنای این امر بروز مشکالت متعدد در مسیر تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف است. 
امروزه مرتب س��ازی فهرس��ت های ایمیل یک��ی از مهمترین 
وظایف هر تیم بازاریابی محسوب می شود. شما برای تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف باید همیش��ه به این نکته مهم 
توجه نشان دهید، در غیر این صورت شانس تان برای جلب نظر 

مشتریان به شدت کاهش خواهد یافت. 
وقتی صحبت از مرتب س��ازی فهرس��ت های ایمیل می شود، 
بس��یاری از بازاریاب ها هیچ ایده ای برای فعالی��ت در این حوزه 
ندارند. همین امر مش��کالت پیش روی تیم ه��ای بازاریابی را به 
ش��دت افزایش می دهد. اگر ش��ما به دنبال راهنمایی مناس��ب 
برای مرتب س��ازی فهرست ایمیل تان هس��تید، این مقاله نکات 
مناسبی برای شما دارد. در ادامه برخی از مهمترین نکات درباره 
مرتب سازی فهرست ایمیل بازاریابی را مورد بررسی قرار خواهیم 

داد. 
چرا مرتب سازی فهرست ایمیل مهم است؟

پیش از اینکه در بحث مان جلوتر برویم، باید تکلیف یک مسئله 
مهم را روشن کنیم. مرتب س��ازی فهرست ایمیل به عنوان یک 
تکنیک کاربردی چرا مهم اس��ت؟ پاس��خگویی به این پرس��ش 
یادگیری نکات کاربردی در زمینه اجرای این تکنیک را ساده تر از 
هر زمان دیگری خواهد کرد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در 

این رابطه را مورد بررسی قرار می دهیم. 
محدودسازی نرخ لغو اشتراک 

وقتی شما دامنه وسیعی از کاربران را به عنوان مخاطب هدف 
مد نظر قرار می دهید، همیشه امکان بروز خطا در مسیر بازاریابی 
وجود دارد. همچنین بسیاری از کاربران نیز به سادگی عالقه شان 
برای دنبال کردن ایمیل های تان را از دس��ت می دهند. در نتیجه 
ش��ما باید همیش��ه بر روی مخاطب هدف عالقه مند به فعالیت 

برندتان تمرکز نمایید. 
محدودس��ازی نرخ لغو اش��تراک یکی از نکات مهم در زمینه 
بازاریابی کاربردی محس��وب می ش��ود. بس��یاری از برندها برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف به طور مداوم فهرس��ت 
ایمیل شان را براساس سطح تعامل و همچنین میزان عالقه کاربران 
به روز رسانی می کنند. چنین امری پیش از اینکه نرخ لغو اشتراک 
کاربران به شدت افزایش پیدا کند، برندتان را در موقعیت مناسبی 
قرار خواهد داد. بنابراین اولین مزیت مرتب سازی فهرست ایمیل 
جلوگیری از ثبت نرخ های ریزش مخاطب ش��دید است. این امر 

برند شما را در شرایط بحرانی قرار نخواهد داد. 
کاهش نرخ اسپم

کس��ب و کارها وقتی بدون توجه به سلیقه کاربران برای شان 
ایمیل ارس��ال کنند، همیش��ه با مشکالت بس��یار زیادی رو به 
رو خواهند ش��د. این امر ش��امل ثبت ایمیل های شان به عنوان 
اس��پم برای بس��یاری از کاربران خواهد بود. نکته مهم اینکه اگر 
ایمیل های یک برند در طول مدت زمانی طوالنی در قالب اسپم 
ثبت ش��ود، ش��ما به زودی توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را از دست خواهید داد. به این ترتیب شاید حتی 
گوگل هم مانع از ارسال ایمیل برای مخاطب هدف از سوی شما 
شود. بنابراین باید همیشه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 

در اولویت تان قرار دهید. 
کسب و کارها با بهینه سازی و مرتب کردن فهرست ایمیل شان 
همیش��ه امکان تاثیرگذاری مناس��ب ب��ر روی مخاطب هدف را 
خواهند داشت. این امر به آنها اعتماد به نفس مناسبی برای ادامه 

کار و پرهیز از تبدیل شدن به برند مزاحم در بازار می دهد. 
افزایش نرخ تحویل ایمیل

نرخ تحویل ایمیل یکی دیگر از نکات مهم در بازاریابی ایمیلی 
محس��وب می شود. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری مناسب بر 
روی مخاطب ه��دف کمک خواهد کرد. امروزه کس��ب و کارها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف به طور مداوم نیازمند 
بهینه سازی نرخ تحویل شان هس��تند. چنین امری به آنها برای 
حف��ظ موقعیت ش��ان در بازار ع��دم مواجهه ب��ا محدودیت های 
گوگل کمک خواهد کرد. بنابراین ش��ما باید همیش��ه در تالش 
برای آزمایش نرخ تحویل ایمیل های تان باش��ید. این امر فقط با 

مرتب سازی مداوم فهرست ایمیل امکان پذیر خواهد بود. 
وقتی شما فهرست ایمیل تان را به طور مداوم مرتب می کنید، 
همیش��ه با مخاطب عالقه مند به برندتان تعامل خواهید داشت. 
بنابراین دیگر مش��کلی از نظر شکایت کاربران یا حتی مواجهه با 

محدودیت های گوگل نخواهید داشت. 
کاهش هزینه ها

بازاریابی موفق در س��رویس های ایمیل به ش��ما برای کاهش 
هزینه های تان کمک می کند. به روز رسانی و مرتب کردن مداوم 
فهرس��ت های ایمیل به بازاریاب ها امکان تاثیرگذاری بلندمدت 
ب��ر روی مخاطب هدف و گردآوری دامنه ای از مش��تریان وفادار 

احتمالی شان را می دهد. ش��ما به این ترتیب امکان تاثیرگذاری 
حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 

بس��یاری از تیم های بازاریابی به دلیل استفاده از تکنیک های 
قدیم��ی و عدم توجه ب��ه فرآیند تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف خیلی زود از فهرست برندهای مورد عالقه مشتریان خارج 
می شوید. بنابراین باید تمام تالش تان برای تاثیرگذاری حرفه ای 
ب��ر روی مخاطب هدف را به کار گیرید. مرتب س��ازی فهرس��ت 
ایمیل به برندها برای هدف گذاری درست بر روی مخاطب هدف 
و کاهش نیاز به استفاده از الگوهای دیگر بازاریابی کمک می کند. 
به این ترتیب هزینه های بازاریابی شما همیشه پایین خواهد ماند. 
هرچند وقت یک بار باید فهرست ایمیل تان را مرتب کنید؟

پاسخ کوتاه به این پرسش »دست کم یک بار در سال« است. 
ب��ا این حال برخی از کس��ب و کارها بی��ش از این نرخ را مدنظر 
قرار می دهند. ش��ما هر زمانی که احس��اس کاهش تاثیرگذاری 
کمپین ها و ایمیل های تان بر روی مخاطب هدف را داشتید، باید 

نسبت به به روز رسانی فهرست ایمیل تان اقدام نمایید، در غیر این 
صورت تاثیرگذاری تان بر روی مخاطب هدف به ش��دت کاهش 
می یابد و شاید خیلی زود با ریزش شدید مشتریان رو به رو شوید. 
توصی��ه ما در این بخش توجه به معیارهایی نظیر نرخ کلیک، 
نرخ بازش��دگی و همچنین نرخ لغو اشتراک کاربران از خبرنامه 
برندتان اس��ت. این امر به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مخاطب هدف کمک خواهد کرد. به این ترتیب هیچ مشکلی از 

نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
ب��دون تردید هر کس��ب و کاری راهکارهای منحصر به فردی 
برای به روز رس��انی و مرتب سازی فهرس��ت ایمیلش دارد. با این 
حال اگر ش��ما سالی چهار مرتبه به فکر این کار باشید، بازخورد 
بس��یار بهتری از مشتریان دریافت می کنید. این امر کمپین ها و 
فرآیند تاثیرگذاری تان بر روی مخاطب هدف را همیشه در سطح 

استانداردی نگه می دارد. 
چطور فهرست ایمیل تان را مرتب کنید؟

مرتب کردن فهرس��ت ایمیل فرآیند پیچیده ای نیست. اغلب 
اوق��ات برندها از چهار مرحله مش��خص برای مرتب س��ازی این 
فهرست استفاده می کنند. اگر ش��ما هم به دنبال یادگیری این 
فرآیند هس��تید، به جای جست و جو برای تکنیک های عجیب 
و غری��ب از همین چهار مرحله ک��ه در ادامه توضیح می دهیم، 

استفاده نمایید.
شناسایی مشترکان فاقد تعامل با برند

اولین گام برای مرتب سازی فهرست ایمیل شناسایی کاربرانی 
است که تعامل کافی با شما را ندارند. بسیاری از افراد هیچ تعاملی 
با برند ش��ما پس از دریافت ایمیل های بازاریابی ندارند. بنابراین 
ش��ما باید هرچه زودتر آنها را از فهرس��ت کسب و کارتان خارج 
کنی��د، در غیر این صورت هزینه اضافی برای جلب نظر کس��ی 
پرداخت می کنید که اصال هیچ عالقه یا توجهی به برندتان ندارد. 
چنی��ن توصیه ای به طور قابل توجهی برای برندهایی که بودجه 

اندکی دارند، مهم است. 
بدون ش��ک هر برندی ب��رای توصیف مفه��وم »فاقد تعامل« 
راهکاره��ای خاص خودش را دارد. با ای��ن حال توصیه ما توجه 
ب��ه آمارهای معتبر و همچنین تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به طور حرفه ای است. این امر شما را در فهرست 

برندهای مورد عالقه مشتریان قرار خواهد داد. 
یکی از بهترین نکات برای شناس��ایی کاربران بی عالقه به برند 
توجه به نرخ بازشدگی ایمیل تان از سوی آنهاست. اگر ایمیل های 
ش��ما بیش از سه ماه از سوی کاربری باز نشده باشد، دیگر زمان 
خداحافظی با وی فرا رسیده است، در غیر این صورت شما فقط 

بودجه برندتان را دور خواهید ریخت. 
چک کردن بخش اسپم

اینکه برند شما در بخش اسپم کاربران قرار داشته باشد، هرگز 
نش��انه خوبی نیست. این امر برای بس��یاری از کسب و کارها به 
معنای پایان داس��تان مشترک شان با مشتریان است. وقتی یک 
مشتری ایمیل برند شما را در بخش اسپم قرار می دهد، معنای آن 
تالش برای بی توجهی به شماس��ت. یکی از نکات اساسی در این 
میان عدم تعبیه شدن بخشی برای لغو اشتراک کاربران است. به 
این ترتیب بسیاری از کاربران به جای لغو اشتراک خبرنامه شما 

در عمل ایمیل های تان را در بخش اسپم قرار می دهند. 
نکته منف��ی ماجرا درباره قرار گرفتن در بخش اس��پم امکان 
برخورد گوگل با نحوه فعالیت برندتان است. این امر در بلندمدت 
توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت 
کاهش می دهد. با این حساب باید همیشه به دنبال راهکارهایی 
برای پایان ارتباط تان با مشتریانی که شما را در بخش اسپم قرار 
داده اند، باش��ید. تشخیص این امر نیز بس��یار ساده است. وقتی 
کاربری برای چند ماه متوالی ایمیل های ش��ما را باز نکرده است، 

احتماال شما از مدت ها قبل در بخش اسپم وی قرار دارید. 

حذف کاربران غیرفعال
برخی از افراد پس از مدت زمانی مشخص دیگر از ایمیل شان 
اس��تفاده نمی کنند. این امر به معنای بی توجهی آنها به حساب 
قبلی شان و حتی ایجاد حساب ایمیل تازه است. بنابراین ارسال 
ایمی��ل بازاریابی ب��رای چنین کاربرانی هیچ نتیجه مش��خصی 
به همراه نخواهد داش��ت. اغلب اوق��ات گوگل اخطاری مبنی بر 
غیرفعال بودن ایمیل به بازاریاب ها می دهد. بنابراین شما باید در 
مراحل بعدی کارتان این اخطارها را به ش��دت جدی بگیرید، در 
غیر این صورت هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف واقعی نخواهید داشت. 
حذف ایمیل های فیک

برخی از ایمیل هایی که در فهرست شما قرار دارند، حتما فیک 
هستند. این به معنای ارائه ایمیل اشتباه از سوی مشتریان یا بروز 
مشکلی در ثبت آدرس مورد نظر در فهرست تان است. دلیل این 
امر هرچه باشد، ش��ما باید ارسال ایمیل به آدرس های موردنظر 
را متوقف کنید. دلیل این امر نیز عدم ارس��ال هرگونه محتوایی 
برای چنین ایمیل هایی و در عین حال کس��ر هزینه بازاریابی از 
شماست. بنابراین شما با حذف ایمیل های مورد نظر به ساده ترین 
شکل ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا 

می کنید. 
بهترین توصیه ها برای مرتب سازی فهرست ایمیل برند

پس از بررسی راهکارهای ابتدایی و استاندارد برای مرتب سازی 
فهرس��ت ایمیل باید س��ری هم به فرآیند واقعی این امر بزنیم. 
ه��دف ما در این بخش ارائه برخ��ی از توصیه های حرفه ای برای 
مرتب س��ازی ساده و بی دردسر فهرست ایمیل تان خواهد بود. در 
ادام��ه برخی از مهمترین نکات در این رابطه را مورد ارزیابی قرار 

خواهیم داد. 
استفاده از اتوماسیون

ش��ما برای مدیریت کمپی��ن بازاریابی ایمیلی ت��ان نیازی به 
اختصاص زمان گس��ترده ندارید. این امر با استفاده از اتوماسیون 
به س��اده ترین شکل ممکن حل خواهد ش��د. با این حساب باید 
ابتدا به دنبال استفاده از یک سرویس اتوماسیون حرفه ای باشید. 
امروزه سرویس هایی مثل میلر الیت و میل چیمپ در دسترس 
اغلب افراد قرار دارد. با این حس��اب ش��ما برای انتخاب سرویس 

اتوماسیون مشکل زیادی نخواهید داشت. 
یکی از نکات جالب درباره استفاده از سرویس اتوماسیون امکان 
بهره مندی از اطالعات دقیق این سرویس ها و تاثیرگذاری بهینه 
ب��ر روی مخاطب هدف اس��ت. چنین امری حتی مرتب س��ازی 
فهرس��ت های ایمیل را نیز بدل به امری ساده و کاربردی خواهد 

کرد. 
طراحی گزینه زمان بندی دریافت ایمیل

اینکه شما به طور مداوم برای مخاطب هدف تان ایمیل ارسال 
کنید، نوعی مزاحمت محسوب می شود. با این حساب باید نسبت 
به رفع این مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن توجه نشان دهید. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور مداوم با مش��کل رو به رو هستند. این امر خودش 
را در قالب نرخ های باالی ریزش مخاطب نشان می دهد. بهترین 
راهکار در این میان طراحی گزینه زمان بندی دریافت ایمیل است. 
ش��ما به این ترتیب به بهترین ش��کل ممکن به کاربران فرصت 
شخصی س��ازی نحوه دریافت ایمیل های بازاریابی تان را خواهید 

داد. 
خوش��بختانه بس��یاری از کاربران در صورت مواجهه با گزینه 
زمان بن��دی دریافت ایمیل ها به جای آنک��ه به طور کامل از این 
فرآیند ناامید شوند، فرصت دوباره ای به شما خواهند داد. بنابراین 
با چنین فرآیند س��اده ای شما فرصت دوباره برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان خواهید داشت. این امر تاثیرگذاری بسیار 
مشخصی بر روی کاربران داشته و نرخ ریزش مخاطب تان را نیز 

به شدت کم می کند. 
درک مخاطب هدف

شما قرار نیست هر طور که مایل هستید با مخاطب هدف تان 
تعامل داشته باشید. این امر شرایط شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را به ش��دت تحت تاثیر ق��رار می دهد. توصیه ما 
برای مرتب سازی فهرست ایمیل توجه به سلیقه کاربران در کنار 
اولویت های خودتان است. این امر شما را به بهترین شکل ممکن 

در کانون توجه مشتریان قرار خواهد داد. 
ش��ما با اس��تفاده از نظرات و ایده های مش��تریان در طراحی 
کمپین ه��ای ایمیل مارکتینگ نه تنه��ا گام بلندی برای حفظ 
آنها پیرامون برندتان برمی دارید، بلکه ش��انس باالیی برای جلب 
نظر مخاطب تازه نیز خواهید داش��ت. بنابرای��ن در عمل باید از 
هر فرصتی برای نمایش درک درست تان از مخاطب هدف اقدام 

نمایید.
گاهی اوقات ش��ما در پی توجه به مخاطب هدف باید فهرست 
ایمیل اولیه تان را به چند زیرشاخه دیگر تقسیم کنید. این امر با 
هدف تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف صورت می گیرد. 
بنابراین بخش��ی از فرآیند مرتب س��ازی فهرس��ت ایمیل شامل 
شناس��ایی کاربران در گروه بندی ش��ان به طور مناسب است، در 
غیر این صورت ش��ما شانسی برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 

مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
حذف کاربران غیرفعال

فعالیت کاربران در س��رویس های ایمیل شامل تعامل با دیگر 
کاربران و ارس��ال و دریافت پیام اس��ت. با این حال برای ش��ما 
فعال بودن کاربران به معنای ارائه بازخورد یا دس��ت کم مشاهده 
ایمیل های تان خواهد بود. اگر یک کاربر در این میان تمایلی برای 
فعالیت براساس تعریف فوق نشان نمی دهد، باید در تالش برای 
جایگزینی وی با یک کاربر عالقه مند باش��ید، در غیر این صورت 
توانایی های برندتان به طور قابل مالحظه ای مورد بی توجهی قرار 
خواهد گرفت. این امر ش��ما را در مدت زمانی کوتاه نس��بت به 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ناتوان خواهد کرد. 
بدون تردید خداحافظی با کاربران و اعضای قدیمی فهرس��ت 
ایمیل برای هر تیم بازاریابی امر دشواری خواهد بود. با این حال 
اگر کاربران دیگر تمایلی برای تعامل با شما ندارند، ارسال ایمیل 
ب��رای آنها هیچ توجیهی نخواهد داش��ت. ب��ه همین خاطر باید 
همیش��ه حواس تان به این نکته مهم باشد. چنین امری فرصت 

مرتب سازی حرفه ای فهرست ایمیل تان را فراهم می کند. 
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چگونه فهرست ایمیل برندمان را مرتب کنیم؟


