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انحراف بانکی 
حمایت از تولید

فرصت امروز: طرح ها و لوایح مختلفی در سال های گذشته به اسم حمایت از تولید تصویب و اجرا شده است، اما 
ش��واهد نشان می دهد که اثرگذاری چندانی نداش��ته اند. نزدیک به یک هفته قبل، نمایندگان مجلس با دو فوریت 
ط��رح »حمای��ت از کارخانه ها و واحدهای صنعت��ی و تولیدی« موافقت کردند؛ طرحی که براس��اس آن هیچ واحد 
تولی��دی پلمب نخواهد ش��د. به گفت��ه طراحان این طرح، تعطیلی کارخانه   ها به دلیل تخلفات مدیران آن به س��ود 
کشور نیست و موجب اختالل در چرخه اقتصادی خواهد شد. بنابراین باید به مجازات های جایگزین نظیر الزام به...

بااجرایقانونجدیدمالیاتبرارزشافزودهازروزگذشته
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آسیبهاینظام
چندنرخیارز

حمیدرضاصالحی
 عضو هیأت نمایندگان

اتاق تهران

ن��رخ ارز و تک نرخ��ی کردن 
آن، مهمتری��ن اقدام��ی اس��ت 
که دولت س��یزدهم باید انجام 
دهد. ح��اال با توجه ب��ه تقدیم 
الیحه بودج��ه، بحث حذف ارز 
ترجیحی به میان آمده اس��ت، 
ام��ا در ای��ن می��ان، دولت باید 
نقش رگوالتوری داش��ته باشد 
و ه��م کمک کند تا چرخ تولید 
بچرخد و ه��م به مصرف کننده 
کمک کند تا بار افزایش قیمت 
روی دوش شان سنگینی نکند. 
باالخ��ره باید پذیرف��ت که در 
یک گذار و جراح��ی اقتصادی 
در کش��ور، طبیع��ی اس��ت که 
مش��کالتی رخ دهد و همچنین 
نیاز باش��د که دهک های پایین 
م��ورد حمایت ق��رار بگیرند تا 
اقتصاد به مرحله رقابتی ش��دن 
برس��د و هم��ه اقش��ار جامعه 
بتوانند از این وضعیت بهره مند 
شوند و کس��ب و کارها ایجاد و 
رون��ق بگیرند، اما به��ره وری و 
رونق اقتص��ادی در طول زمان 
رخ می ده��د. در واق��ع دولت ها 
در همه جای جهان این مس��یر 
را ط��ی می کنن��د. در دوره ای 

پایین  دهک ه��ای  که 
2جامعه به کمک نیاز...

30 جمادی االول 1443 - س�ال هفتم
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Tue.4 Jan 2022

فرصت ام��روز: اصطالح متاورس از مدت ها پیش  وجود داش��ت، اما 
تع��داد کمی از مردم ت��ا زمانی که فیس بوک نامش را به متا تغییر داد، 
معنای آن را می دانس��تند. حاال ام��ا همه غول های فناوری جهان، خیز 
بلن��دی ب��رای این دنیای جدید مج��ازی برداش��ته اند و حتی بوئینگ 
اعالم کرده که می خواهد هواپیمای جدیدش را در متاورس بس��ازد. به 
نظر می رس��د سال ۲0۲۲، بزرگترین س��ال برای متاورس خواهد بود، 
چراکه ش��رکت های بزرگی نظیر ِمتا پلتفرمز )شرکت مادر فیس بوک(، 
مایکروسافت و گوگل آماده عرضه محصوالت جدیدی می شوند که فعال 

بازار کوچکی دارند.
مت��اورس نرم افزار و س��خت افزاری را توصیف می کند که به کاربران 
امکان می دهد در فضاهای س��ه بعدی مجازی، بازی و کار کنند و یا از 
اینترن��ت اطالعات دریافت کرده و آنه��ا را به صورت لحظه ای با دنیای 
واقعی یکپارچه کنند. در حال حاضر متاورس ممکن است از طریق تلفن 
هوشمند قابل دسترس باش��د، اما نهایتا از طریق هدست های واقعیت 
افزوده پیشرفته یا واقعیت افزوده تجربه خواهد شد. شرکت های بزرگ 
فن��اوری انتظار دارند گجت هایی که کاربران ش��ان را به دنیای مجازی 
می برند، درهای بزرگ ترین بازارهای جدید نرم افزار از زمان معرفی تلفن 
هوشمند صفحه لمسی اپل در سال ۲00۷ را به روی شان بگشاید. اگر 
متاورس توسعه پیدا کند در آن صورت شاید همه کسانی که اکنون یک 
تلفن هوش��مند دارند، تا چند سال دیگر یک عینک رایانشی و هدست 
واقعیت مجازی داش��ته باشند. به گفته اریک شریدان تحلیلگر گلدمن 
س��اکس، پلتفرم های بزرگ که از رش��د اپلیکیشن های رایانش موبایل 
سود بردند اکنون به واقعیت افزوده به عنوان پلتفرم رایانش بعدی نگاه 
می کنند که باید به سمت آن تغییر جهت دهند. به نظر می رسد تغییر 
منطق��ی بعدی در الگوهای مصرف باش��د و رهبران جدیدی در دنیای 
فناوری ایجاد کند. »سی ان بی سی« در یک گزارش، وضعیت غول های 

فناوری در این زمینه را بررسی کرده است.
ِمتابرفناوریهایمتاورستمرکزمیکند

فیس بوک به فناوری های متاورس متمرکز ش��ده است. در حقیقت 
در س��ال ۲0۲1 نام خود را به ِمتا پلتفرمز تغییر داد تا منعکس کننده 

 ،IDC حوزه جدید تحت تمرکز این شرکت باشد. طبق گزارش موسسه
ِمتا در این زمینه نس��بت به رقیبان بزرگ فناوری پیش��تاز است و در 
حال حاضر س��خت افزار واقعیت مجازی را تولید و به فروش می رساند 
و ۷5 درصد این بازار را در س��ال ۲0۲1 در اختیار داش��ته است. مارک 
زاکربرگ، مدیرعامل ِمتا گفته این ش��رکت به حدی پول برای واقعیت 
افزوده و واقعیت مجازی در سال ۲0۲1 خرج کرد که سود این شرکت 

را به 10 میلیارد دالر کاهش داد.
در کریس��مس محبوب ترین اپلیکیش��ن فروش��گاه اپ استور اپل، 
اپلیکیش��ن واقعیت مجازی آکیلیس )Oculus( بود که برای استفاده 
از هدس��ت کوئست ۲ ضروری است و نش��ان می دهد افراد زیادی این 
دستگاه واقعیت مجازی را پای درخت کریسمس پیدا کرده اند. ُمتا آمار 
فروش کوئس��ت را منتش��ر نکرده اما کوالکام که تراشه به کار رفته در 
کوئست را تولید می کند، برآورد کرد که این شرکت تا نوامبر 10 میلیون 
دس��تگاه فروخته است. این آمار به اندازه آمار تلفن هوشمند چشمگیر 
نیست، اما قابل توجه بوده و با تبلیغات تلویزیونی بزرگ این سخت افزار 

تقویت شده اند.
ِمتا س��رگرم برنامه ریزی عرضه یک هدست واقعیت مجازی دیگر در 
س��ال ۲0۲۲ است که پروژه کامبریا نام دارد. این دستگاه سخت افزاری 
خواهد داش��ت که واقعیت آمیخته را بهتر می کند یا از دوربین هایی در 
خارج از هدست واقعیت افزوده برای پخش دنیای واقعی برای بینندگان 
اس��تفاده می کند. ِمتا گفته که این گجت شامل ردیابی چهره و چشم 
خواهد بود که دستگاه را نسبت به فرمان های کاربر پاسخگوتر می کند. 
ورود زودت��ر ِمت��ا به این حوزه برای این ش��رکت این ام��کان را فراهم 
کرده بررس��ی کند کاربران چه نرم افزاری برای استفاده در هدست شان 
می خواهند. اخیرا این شرکت پلتفرم اجتماعی Horizon Worlds را 
راه اندازی کرد که افراد در آن می توانند در برنامه های کمدی و شب های 
فیلم در داخل جهان مجازی فیس بوک شرکت کنند. ِمتا چند شرکت 
خریداری کرده که اپلیکیشن های محبوب برای هدست های آکیلیس را 
می سازند. این استراتژی ممکن است تحت تفحص ضدانحصارطلبی قرار 
گیرد. کمیس��یون تجارت فدرال آمریکا تحقیقات وسیعی را درباره این 

خرید 400 میلیون دالری آغاز کرده است.
شمارشمعکوسبرایرونماییهدستاپل

اپل هرگز تایید نکرد روی یک هدس��ت کار می کند، اما سال هاست 
در حال طراحی رویکردهایی در داخل گروه توسعه فناوری خود است. 
اپ��ل در حال زمینه س��ازی برای ش��اخه محصول جدید بزرگ اس��ت. 
مدل های جدیدتر آیفون به حس��گرهای لیدار مجهز هس��تند که قادر 
به س��نجش فاصله ای هستند که یک ش��ی قرار دارد؛ ویژگی که برای 
اپلیکیشن های مبتنی بر مکان اهمیت دارد. جدیدترین مدل های آیفون 
و آی پد نرم افزاری به نام ARkit دارند که به سازندگان اجازه می دهد 
اپلیکیشنی بسازند که از حس��گرهای آیفون برای ترسیم دقیق فضا و 
مکان س��ازی استفاده می کند. این تکه های ساخت فناوری، اساس یک 
محصول کامال جدید را ایجاد می کند که احتماال یک هدست پیشرفته 
س��اخت اپل خواهد بود که واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را ترکیب 

می کند و گویا در سال ۲0۲۲ عرضه خواهد شد.
برخ��الف ِمتا، اپل درب��اره محصوالت س��خت افزاری جدید تا زمان 
آماده ش��دن آنها برای رونمایی صحب��ت نمی کند. هنگامی که اپل یک 
هدست عرضه می کند، احتماال کل بازار را تکان داده و رویکرد جدیدی 
برای بسیاری از رقیبان احتمالی فراهم می کند؛ درست همان تاثیری که 
آیفون در بازار تلفن های هوشمند و اپل واچ در بازار ساعت های هوشمند 
برجای گذاش��ت. رقیبان اپل به دقت نظاره خواهند کرد که تیم کوک، 
مدیرعامل اپل چه فاکتوری را به عنوان بزرگ ترین مزیت و نقطه قوت 

برای هدست این شرکت تعریف خواهد کرد.
محت��وا و چگونگ��ی یکپارچگ��ی خدم��ات اپل ب��رای جذابیت این 
دس��تگاه اهمیت خواهد داشت. آیا اپل فروشگاه برنامه جدیدی را برای 
اپلیکیش��ن های واقعیت مجازی معرفی خواهد کرد؟ آیا هدس��ت اپل 
محتوای مجازی یا پخش محتوای انحصاری یا پخش ورزش و موسیقی 
مبتنی بر واقعیت مجازی از NextVR خواهد داشت؟ سرمایه گذاران 
و تحلیلگران بازار این ارزیابی را ش��روع کرده اند که اگر اپل نخس��تین 
شاخه محصول جدید بزرگ خود در هفت سال گذشته را معرفی کند، 
آیا فروش آتی هدست ها یا سایر گجت های واقعیت افزوده ارزش سهام 

اپل را باالتر خواهد برد؟ با این حال اپل به نام متاورس اشاره ای نخواهد 
داش��ت. تیم کوک در س��پتامبر گفته بود: من از این هیاهو دور خواهم 

ماند. ما شاخه محصول جدید را صرفا واقعیت افزوده خواهیم نامید.
گوگلبهواقعیتافزودهرویمیآورد

گوگل با معرفی عینک گوگل در سال ۲013 میالدی، آغازگر جنون 
هدس��ت در س��یلیکون ولی بود. هرچند این تجربه با اس��تقبال خوبی 
روبه رو نش��د، اما گوگل تس��لیم نش��د. تا به امروز گوگل هدست های 
گ��وگل گل��س را به ش��رکت ها می فروش��د، اما به ط��ور عمومی برای 
مصرف کنندگان قابل دسترس نیس��تند. اکنون نشانه هایی وجود دارد 
که گوگل دوباره نس��بت به واقعیت افزوده جدی تر شده است، هرچند 
ک��ه به اندازه رقیبانش محصوالت یا فناوری هایی که به صورت عمومی 
رونمایی ش��ده اند ن��دارد. از زمانی که گوگل گلس برای نخس��تین بار 
رونمایی شد، هدس��ت های واقعیت افزوده با نمایشگرهای پیشرفته تر، 
حسگرهای بهتر و پردازنده های قوی تر معرفی شدند. گوگل که سیستم 
عام��ل اندروید این ش��رکت، محبوب ترین نرم افزار تلفن هوش��مند در 
جهان به ش��مار می رود، یکی از نرم افزارهایی است که اگر هدست ها و 
دستگاه های متاورس تلفن هوشمند را با سیستم عامل جدیدی کامل 

کنند، بیشترین ضرر را خواهند دید.
در سال ۲0۲0 میالدی بود که گوگل شرکت نورث را خریداری کرد 
که در زمینه عینک های واقعیت افزوده فعالیت می کند. طبق پس��تی 
که مارک لوکوفس��کی، مدیر ارش��د در ماه دسامبر منتشر کرد، گوگل 
اکنون یک تیم جدید دارد که به سیستم های عامل برای واقعیت افزوده 
متمرکز است. لوکوفسکی پیش از پیوستن به گوگل، در پروژه آکیلیس 
کار می کرد. طبق آگهی های اس��تخدام که از سوی گوگل منتشر شده 
است، این شرکت در حال استخدام افراد برای این تیم است که بر روی 
دستگاه واقعیت افزوده نوآورانه کار می کنند و محصوالتی را به مجموعه 

واقعیت افزوده خود اضافه می کنند.
نقطهعطفمایکروسافتدرواقعیتافزوده

مایکروس��افت نخس��تین ش��رکت فناوری بزرگی بود که هدست 
واقعی��ت افزوده با امکان��ات کامل به نام هولو لنز را در س��ال ۲016 

معرف��ی ک��رد، اما محص��ول فعلی این ش��رکت هنوز با رس��یدن به 
مرحل��ه ای که مصرف کنندگان بتوانند اس��تفاده کنن��د، فاصله دارد. 
در عوض، مایکروس��افت به فروش هدست ها به شرکت هایی متمرکز 
ش��ده که می توانند از عهده خرید 3500 دالری هر دستگاه بربیایند 
و می خواهند ببینند آیا این فناوری بهره وری کارکنان شان را افزایش 
می دهد؟ مهمترین مشتری هولو لنز، ارتش آمریکاست. مایکروسافت 
اوایل س��ال ۲0۲1 برنده قرارداد ۲۲ میلیارد دالری برای فروش 1۲0 
هزار دس��تگاه هولو لنز به ارتش آمریکا ش��د، گرچه ارتش اعالم کرد 
اس��تفاده آزمایشی میدانی هولو لنز را به س��ال ۲0۲۲ موکول کرده 
اس��ت. هرچند این قرارداد مکررا به تاخیر افتاده، اما سیگنال مهمی 
از س��المت بازار واقعیت افزوده محس��وب می ش��ود. هولو لنز عالقه 
ش��رکت های پزش��کی را هم جلب کرده که می خواهن��د ببینند آیا 
واقعی��ت اف��زوده می تواند به بهبود اتاق های عم��ل یا حتی کمک به 

جراحی از راه دور کمک کند؟
مایکروسافت س��رمایه گذاری س��نگینی در خدمات ابری داشته 
ت��ا آماده دنیاهای مجازی باش��د که انتظار می رود در س��ال ۲0۲۲ 
برای عموم راه اندازی ش��ود. این شرکت در مارس پلتفرم Mesh را 
معرفی کرد که به سازندگان نرم افزار اجازه می دهد اپلیکیشن هایی 
بس��ازند که به دستگاه ها امکان می دهد واقعیت دیجیتالی مشابهی 
را به اش��تراک بگذارند. در واقع Mesh با هولوگرام های سه بعدی، 
اندکی ش��بیه تم��اس ویدئویی عمل می کند. مایکروس��افت زمینه 
حضور در این عرصه را با خرید ش��رکت AltspaceVR در س��ال 
۲01۷ فراهم کرد. مایکروس��افت Mesh را در اپلیکیشن کنفرانس 
ویدئویی »تیم��ز« یکپارچه خواهد کرد. قابلیت ه��ا برای بازی های 
ایکس باکس هم در دس��ت ساخت اس��ت، اما هیچ تاریخ انتشاری 
برای آن اعالم نش��ده است. باید دید آیا هدست های واقعیت افزوده، 
برنامه های بهره وری که مایکروسافت برای آنها شناخته شده است را 
بهبود خواهد بخشید! با این حال ساتیا نادال، مدیرعامل مایکروسافت 
همچنان مش��تاق است و می گوید: نمی توانم غلو کنم که تا چه حد 

این یک نقطه عطف است.

هیچ چیز این دنیا همیشگی نیست به خصوص فناوری و در سال 
۲0۲1 برخی از محصوالت و خدمات فناوری از هوم پاد اپل گرفته تا 

پروژه لون گوگل عمرشان به پایان رسید.
به گزارش پایگاه خبری »ایندین اکس��پرس«،  خروج شرکت ال 
جی از کس��ب و کار تلفن همراه، از جمله اتفاقات س��ال ۲0۲1 بود. 
هرچند ال جی بسیاری از اولین ها را به بازار تلفن هوشمند آورد، اما 
اوایل سال گذش��ته خروج خود از این بازار را اعالم کرد. علت عمده 
این تصمیم مربوط به استراتژی کسب و کار پیچیده ای است که این 
ش��رکت کره ای س��ال های متمادی دنبال کرده است. این غول کره 
جنوبی مدل های تلفن هوش��مند بسیاری از جمله »ال جی وینگ« 
را معرفی کرد، اما هرگز تحسینی که سزاوار آن بود را دریافت نکرد. 
بعضی معتقدند که تالش های ال جی کمی دیرهنگام بود و زمانی که 
قصد داش��ت محصوالت نوآورانه را نمایش دهد خیلی دیر شده بود. 
خروج ال جی از بازار تلفن هوش��مند نه تنها به این صنعت بلکه به 
ایده های خالقانه و شور و هیجان برای محصوالت پیشرفته هم ضربه 

زد. از س��وی دیگر، توقف تولید اسپیکر هوش��مند هوم پاد اپل، مایه 
تعجب ناظران دنیای فناوری نشد و مدتی بود که این شرکت چنین 
قصدی داشت. هوم پاد ممکن است شکست نبوده باشد، اما موفقیت 
بزرگی هم نبود. مش��کل هوم پاد قیمتش نبود بلکه موقعیتش بود. با 
وجود اینکه هوم پاد اس��پیکر خوبی بود اما به هوشمندی محصوالت 
رقیب از آمازون و گوگل نبود. هوم پاد دیگر تولید نمی شود، اما هوم پاد 

مینی همچنان وجود دارد و اسپیکر کوچک خوبی به شمار می رود.
پس از اسپیکر هوشمند هوم پاد، محصول دیگری که عرضه آن از 
سوی اپل متوقف ش��د، آی مک پرو بود. هنگامی که این دستگاه در 
س��ال ۲01۷ عرضه ش��د، اپل عملکرد کالس ورک استیشن در یک 
طراحی آی مک را قول داد. این دس��تگاه آن زمان تا حدودی به این 
وعده عمل کرد، اما این اواخر کمی بی معنا به نظر می رسید. آی مک 
پرو یک محصول آزمایش��ی برای جامعه حرفه ای بود اما هنگامی که 
مک پرو دو س��ال بعد از راه رس��ید، این رایانه رومیزی بی معنا شد. 
هنوز مشخص نیست آیا اپل قصد دارد جانشین دیگری برای آی مک 

پرو معرفی کند به خصوص که تمرکز کامل این شرکت روی عرضه 
محصوالت مک با پردازنده سفارشی طراحی خودش است.

در همی��ن حال، آلفابت، ش��رکت مادر گوگل اوایل س��ال ۲0۲1 
تصمی��م گرفت پروژه اینترنت بالنی ل��ون که برای مناطق دورافتاده 
در نظ��ر گرفت��ه بود را تعطیل کن��د. این پ��روژه آینده گرا یک دهه 
پیش توس��ط گوگل راه اندازی ش��د، اما به دلی��ل هزینه باال و مدل 
تجاری غیرپایدار تعطیل ش��د. پس از پروژه خودران ویمو، لون یکی 
از پرتبلیغ ترین پروژه های آلفابت بود. هدف از این پروژه فراهم کردن 
اتصال س��لوالری به مناطق دورافتاده ای بود که س��اخت شبکه های 
اینترن��ت مخابراتی در آنها امکان پذیر نیس��ت. لون که زیرمجموعه 
آلفاب��ت بود از بالن های عظیمی برای فراهم کردن اتصال به اینترنت 
اس��تفاده کرد، اما اداره این پروژه حتی برای ش��رکت پولداری مانند 
گوگل پرهزینه بود. این ش��رکت فناوری برای نخس��تین بار در سال 
۲011 ل��ون را راه اندازی کرد و آزمایش عمومی آن در س��ال ۲013 
آغاز ش��د. سال گذشته فعالیت تجاری این پروژه با همکاری شرکت 

تلکام کنیا در آفریقا آغاز شد.
همچنین اپلیکیش��ن هاوس پارت��ی نیز دیگر وجود ن��دارد. این 
اپلیکیش��ن ویدئوی اجتماعی که در دوران پاندمی رش��د بزرگی را 
تجرب��ه کرد در اکتبر فعالیتش متوقف ش��د. ه��اوس پارتی که یک 
س��رویس چت ویدئویی بود در سال ۲016 راه اندازی شده و در سال 
۲019 توسط ش��رکت اپیک گیم خریداری شده بود. در یک پست 
وبالگ، ه��اوس پارتی اعالم کرد در اپیک گیم ادغام می ش��ود تا بر 
راه های جدیدی برای تعامل اجتماعی معنادار و قابل اطمینان در بعد 
متاورس در خانواده اپیک گیم کار کند. این اپلیکیشن سال ۲0۲0 در 
تجربه بازی موفق فورت نایت اپیک گیم ادغام شده بود و به پلیرهای 
فورت نایت اجازه داده بود در حین بازی در تلفن های هوشمندش��ان 

چت کرده و همدیگر را ببینند.
اپلیکیش��ن پخش زنده پریس��کوپ که متعلق به توییتر بود اوایل 
سال گذش��ته تعطیل ش��د. این اتفاق باعث شوکه شدن کسی نشد 
زیرا بس��یاری معتقد بودند که این اپلیکیشن مدت ها قبل مرده بود. 

پریسکوپ هنگامی که معرفی شد، جذاب به نظر رسید اما ورود تیک 
تاک و اینس��تاگرام باعث شد این اپلیکیش��ن جذابیتش را از دست 
دهد. توییتر در س��ال ۲015 پریس��کوپ را در ق��راردادی به ارزش 
100 میلیون دالر خریداری کرده بود. قابلیت های اصلی اپلیکیش��ن 
پریس��کوپ به ش��کل »توییتر الیو« در توییتر یکپارچه شد. توییتر 
اعالم کرد هزینه نگهداری این اپلیکیشن زیاد شده بود در حالی که 

کاربرانش روز به روز کمتر می شدند.
از سوی دیگر، گوگل اوایل سال ۲0۲1 اعالم کرد سرویس پخش 
بازی اس��تادیای را تعطی��ل می کند. از همان ابت��دا منتقدان درباره 
سرویس بازی ابری گوگل تردید داشتند، اما هیچ کس فکر نمی کرد 
این ش��رکت از بلندپروازی های خود دس��ت بکشد. این حقیقت که 
گوگل بازی های س��اخت خود را برای سرویس بازی عرضه نمی کند، 
نش��ان می دهد داش��تن منابع ضمانت موفقیت در بازار بازی رقابتی 
نیس��ت و آمیزه ای از خالقیت، دسترس��ی به بهترین نبوغ و صبر در 

کنار بینش واضح را می طلبد.

فناوریهاییکهدرسال2021عمرشانتمامشد
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بررسیمهمتریننکاتوتکنیکهایطراحیپادکستدرسالجدید

کارآفرینانوتولیدپادکستدرسال2022
من برای اولین بار چند سال پیش با پادکست به مثابه یک فرمت تولید محتوا و نوعی سرگرمی آموزنده آشنا 
شدم. از آن زمان تا به حال تقریبا دو تا سه ساعت از روز خودم را به گوش دادن به برنامه های مختلف در قالب 
این فرمت اختصاص می دهم. امروزه در عرصه کسب و کار امکان مشاهده پادکست های بسیار زیاد و متنوعی 
وجود دارد. این پادکست ها به طور معمول در ارتباط مستقیم با برندها قرار دارند، اما نمونه های مستقل جذابی 
نیز به چشم می خورد. ماجرا هر طور که باشد، استفاده از پادکست به مثابه شیوه ای جذاب برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف روز به روز در حال گسترش است.  نکته جالب درباره پادکست ها پوشش دامنه وسیعی از 
سلیقه کاربران است. با این حساب شما با داشتن هرگونه سلیقه ای می توانید وارد دنیای جذاب پادکست ها شده...



فرصت امروز: طرح ها و لوایح مختلفی در س��ال های گذش��ته به اس��م 
حمایت از تولید تصویب و اجرا ش��ده اس��ت، اما شواهد نشان می دهد که 
اثرگذاری چندانی نداشته اند. نزدیک به یک هفته قبل، نمایندگان مجلس 
ب��ا دو فوریت طرح »حمایت از کارخانه ها و واحدهای صنعتی و تولیدی« 
موافقت کردند؛ طرحی که براس��اس آن هیچ واحد تولیدی پلمب نخواهد 
ش��د. به گفته طراحان این ط��رح، تعطیلی کارخانه   ها ب��ه دلیل تخلفات 
مدیران آن به س��ود کش��ور نیس��ت و موجب اختالل در چرخه اقتصادی 
خواهد ش��د. بنابراین باید ب��ه مجازات های جایگزین نظیر الزام به افزایش 
توان تولید یا به کارگیری نیروهای جدید روی آورد، اما این یک روی سکه 
اس��ت و منتقدان بر این باورند که این طرح ها در ادامه حمایت گلخانه ای 
از بخش تولید، کارایی چندانی ندارند و چالش های تولیدکنندگان را حل 
نخواهند کرد. نهاد پژوهشی مجلس از جمله این منتقدان است و در یک 
تحلیل کارشناس��ی خواستار رد کلیات طرح مجلس شده است. به اعتقاد 
تحلیلگ��ران مرکز پژوهش ها، ط��رح »حمایت از کارخانه ه��ا و واحدهای 
صنعت��ی و تولیدی« عمال بنگاه ها را از هر اقدام��ی برای وصول مطالبات 
توس��ط نهادهای مالی آسوده خاطر می کند و انگیزه آنها برای بازپرداخت 
تس��هیالت بانکی را کاهش می دهد. این ط��رح عالوه بر افزایش مطالبات 
غیرج��اری بانک ها همچنین توان حمای��ت از تولید را نیز کاهش می دهد 
و در یک کالم، اساس��ا ضدتولید است. از همین رو، نهاد پژوهشی مجلس 
نسبت به تبعات این موضوع هشدار داده و خواهان رد کلیات آن شده است.

چگونهازتولیدحمایتمیشود؟
سه ش��نبه هفته قبل بود که دو فوریت »طرح حمای��ت از کارخانه ها و 
واحدهای صنعتی و تولیدی« با 181رأی موافق، 33رأی مخالف و ش��ش 
رأی ممتنع از ۲41نماینده حاضر در جلس��ه علنی مجلس تصویب ش��د. 
براس��اس ماده واحده این طرح، توقیف، ضبط و تملک ماش��ین آالت، ابزار 
تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محص��والت کارخانه ها و واحدهای تولیدی 
و فروش ام��وال؛ اعمال محرومیت از خدمات بانک��ی و اجتماعی از قبیل 
بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی؛ همچنین اعمال 
مجازات حبس بر مدیران و سرمایه گذاران واحدهای تولیدی بر اثر اتهامات 
اقتصادی؛ معطلی مواد اولیه و ماش��ین آالت در گمرکات کشور یا هر اقدام 
دیگ��ر که ب��ه توقف یا بروز اخت��الل در فعالیت   های تولی��دی یا تعطیلی 
این واحدها منجر ش��ود، ممنوع اس��ت. طبق تبصره یک، برای اجتناب از 
تعطیل��ی کارخانه ها و واحدهای تولیدی، دس��تگاه   های ذی ربط یا مراجع 
قضایی مکلفند در رس��یدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداش��ت موقت و 
حبس مدیران یا س��رمایه گذاران واحدهای تولیدی که به بروز اختالل یا 
تعطیلی واحدهای تولیدی منجر می شود، خودداری کرده و با تعیین تکلیف 
دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی و توسعه   ای 
متناس��ب، از قبیل افزایش ظرفیت واح��د فعلی یا احداث واحد تولیدی و 
ایجاد اش��تغال جدید اقدام کنند. در تبصره ۲ این ماده  واحده نیز هر فعل 

یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده 5۷6 
قانون مجازات اس��المی بوده و جبران خسارات وارده و عدم النفع احتمالی 

برعهده مقام مسئول ذی ربط خواهد بود.
همچنین مطابق تبصره 3 این ماده واحده، مسئولیت حسن اجرای قانون 
برعهده وزیر صمت است که با همکاری استانداران موظف است نسبت به 
حل و فصل مش��کالت واحدهای تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معموله 
را هر ش��ش ماه به مجلس ارائه کند. طبق تبصره 4 نیز آیین نامه اجرایی 
این ماده حداکثر ظرف مدت س��ه ماه پس از الزم االجراشدن این قانون با 
همکاری وزارت صمت و دادستانی کل کشور تهیه  شود و به تصویب رئیس 

قوه قضائیه برسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شود.
چراطرحمجلسضدتولیداست؟

اما چرا این طرح از درون ضدتولید اس��ت؟ بازوی کارشناسی مجلس در 
پاس��خ می گوید که این طرح و هر طرح    مش��ابهی که بنگاه   های اقتصادی 
را در م��ورد عدم وصول مطالبات ش��ان از س��وی نهاد مالی آس��وده خاطر 
می کن��د، چالش برانگیز اس��ت، زیرا ای��ن موضوع ابتدا ب��ه کاهش انگیزه 
بازپرداخت تسهیالت از س��وی فعاالن اقتصادی ضعیف   تر منجر می شود، 
س��پس مطالبات غیرجاری بانک ها افزایش و به تبع آن، تمایل آنها برای 
ارائه تس��هیالت به واحدهای تولیدی کاهش پیدا می کند. این سیاست در 
بلندمدت باعث می ش��ود بانک ها از تولیدکنندگان وثایقی طلب کنند که 
در توان آنها نیست. یعنی این ممنوعیت گسترده باعث می شود دسترسی 
تولیدکنندگان به تس��هیالت، سخت   تر از گذشته ش��ود و هدف طرح نیز 

محقق نشود.
در این راستا، مرکز پژوهش   ها به واکاوی طرح مجلس پرداخته و 9 ایراد 
و کاستی را برای آن برشمرده است. اولین اشکال این طرح به »بی   توجهی 
آن به اقدامات کمیس��یون قضایی درخصوص رفع موانع قضایی تولید« در 
کمیس��یون قضایی مجلس برمی   گردد: »این طرح بدون توجه به اقداماتی 
که در سال جاری درخصوص رفع موانع قضایی تولید در کمیسیون قضایی 
انجام شده، تهیه شده است. از جهت محتوا نیز مصوبه کارگروه کمیسیون 
قضایی بسیار کامل تر بوده و جوانب مختلف موضوع را لحاظ کرده است که 

متاسفانه در طرح لحاظ نشده است.«
دومین اش��کال ای��ن طرح، »تبعات منفی و آس��ودگی خاطر بنگاه   ها از 
ه��ر اقدامی برای وصول مطالبات از س��وی نهاد مالی« اس��ت و به گفته 
کارشناسان، »این طرح و طرح   های مشابه به دلیل اینکه اساسا بنگاه   های 
اقتصادی را در مورد عدم وصول مطالبات ش��ان از س��وی نهاد مالی آسوده 
خاط��ر می کنند، در ابتدای امر به کاهش انگیزه بازپرداخت تس��هیالت و 
بالطبع افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها و کاهش توان حمایت از تولید 
منجر ش��ده و در بلندمدت هم باعث می ش��ود بانک ه��ا از تولیدکنندگان 
وثایقی طلب کنند که این محدودیت ها درخصوص آنها برقرار نباشد. این 
ممنوعیت با این عمومیت که هر اقدامی که در راستای تولید اخالل ایجاد 

کند، ممنوع اس��ت، به نظر می رس��د باعث می شود درنهایت دسترسی به 
تسهیالت توسط تولیدکنندگان سخت   تر از گذشته گردیده و خالف هدف 

طرح محقق خواهد شد.«
کاستیهایدامنهدارطرحمجلس

»کلی   گوی��ی طرح در زمینه رفع مش��کالت تولیدکنندگان«، س��ومین 
نقد مرکز پژوهش   ها به این طرح اس��ت و »به نظر می رسد رفع مشکالت 
واحدهای تولیدی که می تواند مورد به مورد متفاوت باشد باید در قالب های 
این چنین��ی که مصوبه مجلس نی��ز دارد پیگیری گردد و از تصویب حکم 
کل��ی )فارغ از ایرادهای وارد بر مت��ن حکم( پرهیز گردد.« ایراد چهارم به 
»مغایرت آن با اصل هفتادوپنجم قانون اساس��ی« برمی   گردد: »این طرح 
در مواردی که محکوم شونده، دولت یا دستگاه   های اجرایی باشد، به دلیل 
کاه��ش درآمد دولت، بار مالی دارد و با اصل هفتادوپنجم قانون اساس��ی 

مغایر است.«
پنجمین نقد بازوی کارشناسی مجلس، »مغایرت مفاد این طرح با اصول 
دادرس��ی ازجمله اصل عدالت و بی طرفی« عنوان ش��ده است: »مفاد این 
طرح با اصول دادرسی ازجمله اصل عدالت و بی طرفی دادرسی و حمایت 
دس��تگاه قضا از طرفین دعوا س��ازگار نیست؛ چه اینکه عدم امکان توقیف 
اموال تولیدی در جایی که محکوم ش��ونده نیز از واحدهای تولیدی است، 
با عدالت س��ازگار نیست.« ششمین ایراد این طرح مربوط به »عدم توقیف 
مطلق اموال تولیدی اس��ت« که مغایر با منطق حقوقی اس��ت: »اینکه در 
طرح گفته شده است اموال تولیدی مطلقا قابل توقیف نباشد، با اصل اولیه 
توقیف   پذیری کلیه ام��وال و منطق حقوقی اجرای احکام و قدرت اجرایی 
احکام صادره از محاکم قضایی س��ازگار نیست. پیشنهاد منطقی این است 
ک��ه مهلت   هایی به واحد تولیدی برای اجرای حکم از محل اموال غیرخط 
تولید داده ش��ود و درنهایت در فرآیند مزایده اجرای احکام دادگس��تری 
واحد تولیدی به شخصی فروخته شود که متعهد به استمرار تولید باشد.«

»عدم امکان بازداش��ت و توقی��ف مدیران تولیدی«، هفتمین کاس��تی 
و ایراد طرح اس��ت و ب��ه گفته مرکز پژوهش ها، »عدم امکان بازداش��ت و 
توقیف مدیران تولیدی در جایی که خود متهم به ارتکاب جرم هس��تند، 
صحیح نیس��ت. چنین مصونیتی برای هیچ یک از مدیران و مقامات دیده 
نشده است.« هش��تمین ایراد نیز به »استفاده از مجازات   های جایگزین و 
مجازات   های تکمیلی« برمی گردد: »اس��تفاده از مجازات   های جایگزین و 
مجازات   های تکمیلی، مکانیزم و شرایط خاصی دارد که در قانون مجازات 
اس��المی به طور مبس��وط در مورد آن صحبت ش��ده و ذکر کلی و بدون 
ضابطه آن در این طرح ممکن است شبهه نسخ قانون مجازات اسالمی را 
دربر داش��ته باشد که صحیح نیست.« نهایتا آخرین نکته مرکز پژوهش ها 
این است که در مواردی که استمرار یک خط تولید به تشخیص کارگروه 
استانی رفع موانع و تسهیل تولید، ضروری باشد، برای جلوگیری از توقف 

تولید اجرای رأی علیه تولیدکنندگان تابع احکامی است.

مرکزپژوهشهاخواستارردکلیاتطرحمجلسشد

انحراف بانکی حمایت از تولید

به دلیل رشد سنگین قیمت ها و پر شدن ظرفیت بازار مسکن در شمال 
شهر تهران، تورم بازار مسکن در این مناطق طی 9 ماه گذشته نزدیک به 

صفر بوده است.
 به گزارش ایس��نا، قیمت خانه در س��ه منطقه  شمالی ش��هر تهران از 
اس��فندماه سال گذشته تاکنون در یک محدوده قیمتی مشخصی حرکت 
کرده اس��ت. آمارها نش��ان می دهد با وجود نوسانات ماهیانه، رشد قیمت 
مسکن در 9 ماه گذشته در مناطق 1، ۲ و 3 نزدیک به صفر بوده است. این 
مناطق از اسفندماه پارسال تا آذرماه امسال به ترتیب رشد 0.5 درصدی، 

4.۷ درصدی و منفی ۲ درصدی را به ثبت رسانده اند.
متوس��ط قیمت هر متر مس��کن در منطقه 1 ش��هر تهران که عنوان 
گران تری��ن محدوده پایتخت را یدک می کش��د، از 68.۷ میلیون تومان 
در اسفندماه سال گذشته به 69 میلیون تومان در آذرماه امسال رسیده 
اس��ت که از رش��د ناچیز 0.5 درصد در 9 ماه گذشته حکایت دارد. در 
منطقه 3 نیز تورم نقطه به نقطه مسکن منفی شده و از میانگین متری 
6۲.۲ میلی��ون توم��ان به 61 میلیون تومان کاه��ش یافته که حدود ۲ 
درصد منفی ش��ده است. همچنین قیمت هر متر خانه در منطقه ۲ که 
اسفندماه پارس��ال به طور میانگین 48.1 میلیون تومان بود، در آذرماه 
امس��ال به 50.4 میلیون تومان رسید که افزایش 4.۷ درصدی را نشان 

می دهد.

تورم مس��کن در دو منطقه گران قیمت ش��هر تهران در حالی نزدیک 
صفر و منفی بوده که در 9 ماه گذش��ته قیمت خانه در ش��هر تهران به 
طور متوس��ط ۷.6 درصد افزایش داش��ته و از میانگی��ن 30.۲ میلیون 
تومان در هر متر مربع به 3۲.5 میلیون تومان رسیده است. سه منطقه 
ش��مالی تهران به ترتیب رتبه های اول تا س��وم قیمت مس��کن در شهر 
تهران را به خود اختصاص می دهند. با این حال بازار مسکن در مناطق 
مذکور تحت تاثیر جهش س��نگین قیمت ها، ناتوانی متقاضیان واقعی و 
خروج سفته بازان از بازار به ثبات قیمتی رسیده است. از بین این مناطق 
فقط منطقه ۲ جزو مناطق پرمعامله محس��وب می ش��ود که در آذرماه 
امس��ال با 8۲9 فقره رتبه سوم از نظر تعداد معامالت را در بین مناطق 

بیست و دوگانه شهر تهران به خود اختصاص داد.
علت اصلی رش��د 4.۷ درصدی قیمت مس��کن در منطقه ۲ در مقایسه 
با مناطق 1 و 3 می تواند رتبه باالی آن در تعداد خرید و فروش ها باش��د. 
این در حالی است که مناطق 1 و 3 به ترتیب با 413 و 338 فقره معامله 
در آذرماه امس��ال جایگاه های دهم و یازده��م را از نظر تعداد معامالت به 
خود اختصاص داده اند و در واقع جزو مناطق پرمعامله محسوب نمی شوند. 
مهمترین علت رکود بازار مسکن در شمال تهران به عرضه بیش از تقاضا 
مربوط می شود که باعث ایجاد حجم قابل توجهی واحد مسکونی خالی از 
سکنه در مناطق 1 تا 3 شده و طبق گفته مشاوران امالک، پس از تصویب 

قانون مالیات بر خانه های خالی، بس��یاری از آنها برای فروش عرضه شده 
اس��ت. در حال حاضر حدود ۷0 درصد واحدهای موجود در بازار مس��کن 

شهر تهران را واحدهای واقع در نیمه شمالی تهران تشکیل می دهد.
طبق اعالم بانک مرکزی، در آذرماه امس��ال متوس��ط قیمت یک متر 
مربع مس��کن در ش��هر تهران به 3۲ میلیون و 590 هزار تومان رس��ید 
که نس��بت به ماه قبل 1.8 درصد و نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
۲1.1 درصد افزایش یافته اس��ت. تعداد معامالت انجام شده در این ماه 
نی��ز حدود 9.8 هزار فقره بود که نس��بت به ماه قبل 33.8 درصد و در 
مقایس��ه با ماه مشابه سال قبل ۲8۲.5 درصد افزایش را نشان می دهد. 
به طور کلی، توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معامالت 
نش��ان می دهد در آذرماه 1400 مناط��ق 5، 10، ۲، 4، 14، 8، ۷، 15، 
11 و 1 ب��ه ترتیب رتبه های اول تا ده��م قراردادهای خرید و فروش را 
ب��ه خود اختصاص داده اند. س��هم این مناط��ق از کل معامالت این ماه 
۷3.3 درص��د بوده و 1۲ منطقه دیگر نی��ز ۲6.۷ درصد حجم معامالت 
را دربر گرفته اند. عواملی همچون س��رانه های خدماتی، توان متقاضیان 
متناس��ب با قیمت ها، تراکم جمعیتی و مساحت مناطق شهر تهران در 
س��هم آنها از تعداد معامالت اثرگذار اس��ت. به طور مثال یکی از دالیل 
باالبودن تعداد معامالت منطقه 5 تهران به مساحت باالی این محدوده 

و جمعیت زیاد آن که به بیش از 850 هزار نفر می رسد، برمی گردد.

بهدلیلعرضهبیشازتقاضادر۹ماهگذشتهرخداد

تورمصفربازارمسکندرشمالپایتخت

یادداشت

آسیبهاینظامچندنرخیارز

حمیدرضاصالحی
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

ن��رخ ارز و تک نرخی کردن آن، مهمترین اقدامی اس��ت که دولت 
س��یزدهم باید انجام دهد. حاال با توجه به تقدیم الیحه بودجه، بحث 
حذف ارز ترجیحی به میان آمده اس��ت، اما در این میان، دولت باید 
نقش رگوالتوری داش��ته باشد و هم کمک کند تا چرخ تولید بچرخد 
و هم به مصرف کننده کمک کند تا بار افزایش قیمت روی دوش شان 
س��نگینی نکن��د. باالخره بای��د پذیرفت که در یک گ��ذار و جراحی 
اقتصادی در کش��ور، طبیعی است که مشکالتی رخ دهد و همچنین 
نیاز باش��د که دهک های پایین مورد حمایت قرار بگیرند تا اقتصاد به 
مرحله رقابتی شدن برسد و همه اقشار جامعه بتوانند از این وضعیت 
بهره مند شوند و کس��ب و کارها ایجاد و رونق بگیرند، اما بهره وری و 
رون��ق اقتصادی در طول زم��ان رخ می دهد. در واقع دولت ها در همه 
ج��ای جهان این مس��یر را طی می کنن��د. در دوره ای که دهک های 
پایین جامعه به کمک نیاز دارند، آنها به کمک می آیند. این اقدامات 
حتی در کشورهای توسعه یافته و مانند آمریکا که لیبرال ترین کشور 
دنیاست هم رخ می دهد. در مقاطعی از بحران، آنها با کمک های نقدی 

و غیرنقدی به کمک مردم می آیند.
آنچه در این میان مهم اس��ت، این است که اجازه دهیم تصمیمات 
درست در زمان دقیقش گرفته شود. به تعویق انداختن تصمیمات در 
اقتصادی بیمار و در حالی که به شدت تحریم هستیم و دولت درآمدی 
ندارد، به صالح نیست. تمام اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی و مسئوالن 
می دانند که چندنرخی بودن ارز، فسادآور است. حاال این نرخ چه نرخ 
ترجیحی و 4۲00 تومانی باشد، چه نیمایی. وقتی ارز تک نرخی شود، 
نظارت روی آن دقیق تر اس��ت و تولید ه��م بهتر می تواند به فعالیت 
خود برس��د، اما همانطور که گفتم، در این گذار ش��اید نیاز باشد که 
دهک های پایین و آسیب پذیر کمک ریالی دریافت کنند. دولت منابع 
ریال��ی دارد و می توان��د در بودجه، ردیفی ب��رای آن در نظر بگیرد و 
بعد به دهک های مشخص که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی 
هستند و قطعا در این گذار آسیب خواهند دید، کمک کند. البته که 
در حال حاضر هم قدرت خرید آنها به شدت پایین آمده است. دولت 
باید برای اقش��ار آسیب پذیر نگاه جبرانی داشته باشد. قشر متوسط و 
کم درآم��د باید اقتصاد مولد آینده ش��وند. اصالحات دولت در اقتصاد 
باعث می ش��ود که دهک های پایین روی زانوی خود بایستند. ما باید 
اقتصادی تعریف کنیم که همه بتوانند در آن به رونق برسند. اما چرا 
این گونه نمی شود؟ چون مسئوالن طی زمان های مختلف، مولفه های 

واقعی اقتصاد را ناکارآمد کرده اند.
با این حال، نکته این اس��ت که تا دولت بخواهد اصالحات را انجام 
دهد و در مقطعی از زمان تا اقتصاد رقابتی شود، این مشکالت وجود 
خواهند داش��ت. پ��س از اینکه اقتصاد رقابتی ش��د، کیک اقتصادی 
بزرگ تر می شود و تولید ناخالص داخلی باال می رود و سرانه افراد هم 
افزای��ش می یابد. به این ترتیب، قدرت خرید مردم باال می رود، ارزش 
پول حفظ می ش��ود و تورم هم کنترل خواهد ش��د، اما باز هم تاکید 
می کنم که بازه زمانی و یکسری پیش نیازها در این میان مطرح است. 
به طور مثال نمی ش��ود با ارز چندنرخی، اقتصاد برتر منطقه شویم و 

رشد اقتصادی باال داشته باشیم.
وضعیت کش��ور در حال حاضر مانند گذشته نیست که بتواند مدام 
نفت بفروش��د و پولش را به اقتصاد تزریق کند. زمانی جمعیت کشور 
30 تا 40 میلیون نفر بود و اداره آن س��خت نبود، اما االن با جمعیت 
85 میلی��ون نفری باید اصالحاتی در اقتص��اد انجام داد. حتی تجربه 
کش��ورهای همس��ایه هم می تواند در این زمینه کم��ک کند. ترکیه 
زمانی وضع اس��فباری داشته، اما همیشه ارز کشورش تک نرخی بوده 
اس��ت. ش��اید ارزش لیر باال و پایین برود، اما همچنان یک نرخ دارد. 
در همی��ن دوره ای که ارزش لیر افت کرد، صادرات ترکیه ۲5 درصد 
افزایش یافت، اما همین اتفاق در ایران باعث افزایش صادرات نش��د، 
چراکه سیاست های چندنرخی و دستوری و قیمت گذاری های دولتی 

و تحمیلی به اقتصاد ضربه زده اند.

فعالبخشخصوصیتوضیحداد
پیشنیازهاییکسانسازینرخارز

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید تغییر در سیاست های ارزی تبعات 
مثبت و منفی خاص خود را خواهد داشت و باید برای جلوگیری از ضربه 
به بدنه تولید، اقدامات الزم انجام ش��ود. به اعتقاد عباس آرگون، بخش 
خصوصی در سه سال گذشته بارها اعالم کرده که سیاست ارز چندنرخی 
نه تنها به نفع اقتصاد ایران نیست که اثرات منفی گسترده ای بر بخش های 

مختلف می گذارد و از این رو ما مدافع تک نرخی شدن ارز هستیم.
او با بیان اینکه عبور از ارز چندنرخی نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد، به 
ایس��نا می گوید: ارز 4۲00 تومانی در سال های گذشته برای تعدادی از 
کاالهای اساسی در نظر گرفته شده بود که متاسفانه تاثیر چندانی بر سفره 
مردم یا پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کاالها نداشت. با این وجود اما 

حذف این ارز نیاز به برخی پیش نیازهای مهم دارد.
عض��و اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به اهمیت نگاه دوجانبه در تغییر 
سیاست های ارزی توضیح می دهد: در کنار مصرف کننده نهایی تغییر در 
سیاست های ارزی می تواند بر اقدامات واحدهای تولیدی نیز تاثیر بگذارد. 
اگر حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شود این موضوع خود را در 
باالرفتن بهای تمام شده کاالهای تولیدی نیز نشان می دهد و همین امر 

هزینه تولیدکنندگان را باال می برد.
ب��ه گفته ای��ن فعال بخش خصوص��ی، برای جلوگیری از فش��ار 
جدید ب��ر تولیدکنندگان باید تالش کرد راهی در جهت حمایت از 
فعاالن اقتصادی پیش بینی شود. تولیدکنندگان ایرانی در سال های 
گذش��ته با فش��ارهای مختلفی مواجه بوده اند و اگر بنا باشد که بار 
تغییر در سیاست های ارزی فشار جدیدی را به آنها وارد کند قطعا 

شرایط سخت تر خواهد شد.
وی با بیان اینکه حمایت از آس��یب های احتمالی تک نرخی شدن ارز 
اهمیت فراوانی دارد، می افزاید: از سویی حمایت مستقیم از اقشار کم درآمد 
برای تامین نیازهای شان به عدالت اقتصادی نزدیک تر است و از سوی دیگر 
باید تالش شود که تولیدکنندگان نیز در این مسیر آسیب نبینند. یکی از 
مشکالت اصلی ارز چندنرخی، باالرفتن التهاب در صورت حذف آن خواهد 

بود که البته این اقدام درست باید با رعایت تمام جوانب پیگیری شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: قان��ون جدید مالیات بر ارزش اف��زوده در حالی از دیروز 
اجرایی ش��د که این قان��ون از س��ال 138۷ تاکنون تغیی��رات متعددی 
درخصوص حذف معافیت ها داشت. قانون مالیات بر ارزش افزوده ابتدا در 
س��ال 138۷ به صورت آزمایشی تصویب و هر ساله در بودجه تمدید شد، 
تا اینکه در بودجه سال گذشته این قانون تا مهرماه این سال اعتبار داشت، 
اما در آبان ماه 1399 )تا زمان تصویب و دائمی ش��دن این قانون( از سوی 
مجلس به مدت یک سال تمدید شد. سپس قانون دائمی مالیات بر ارزش 
افزوده در اوایل خردادماه امسال تصویب و در 1۲ تیرماه به دولت ابالغ شد. 
حال با گذشت شش ماه از ابالغ مصوبه ریاست جمهوری و با اعالم سازمان 

امور مالیاتی، این قانون از روز دوشنبه 13 دی ماه اجرا شد.
با اعالم فهرس��ت کاالهای مشمول مالیات جدید، سمت و سوی قیمت 
برخ��ی کااله��ا و خدمات هم از دیروز تغییر ک��رد و از جمله قیمت بلیت 
هواپیما 4درصد گران شد. در بازار سکه و طال نیز با اجرای قانون معافیت 
اصل ط��ال از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، 9 درصد مالیات خرید طال 
فقط به سود و اجرت طال تعلق گرفت و اصل طال از این مالیات معاف شد. 
حدود یک ماه پیش یعنی 13 آذرماه نیز اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای به 
واحدهای صنفی طال، جواهر و پالتین اعالم کرد که با توجه به الزم االجرا 
شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی ماه، 9 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده طال، جواهر و پالتین از مش��تریان دریافت ش��ود. حال با 
اج��رای قانون حذف مالیات ب��ر ارزش افزوده طال از روز گذش��ته به نظر 
می رسد که هزینه تمام شده خرید طال و مصنوعات آن کاهش پیدا خواهد 

کرد.
بلیتهواپیما4درصدگرانشد

در حالی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده که شاهد 
م��وج جدید افزایش قیمت در برخی کاالها پس از صدور بخش��نامه های 
اجرایی این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی هستیم. قانون جدید مالیات 
بر ارزش افزوده در 5۷ ماده پس از تصویب در مجلس ش��ورای اس��المی، 
در تیرماه از س��وی رئیس مجلس به رئیس جمهور برای اجرا ابالغ ش��د. 
مهمتری��ن بخش هایی که در قانون دائمی مالی��ات بر ارزش افزوده تغییر 
پیدا کرده است مالیات کاالهای خاص، جریمه ها، انتقال و توزیع مالیات ها 
و بخش��ی از دادرسی مالیاتی است که عموم اصالحات نیز به نفع مودیان 

مالیاتی یا فعاالن اقتصادی است. همچنین در این قانون خود طال مشمول 
مالیات نخواهد بود. در مورد طال این اس��تدالل مطرح می شود که از بین 
نمی رود و مصرف نمی ش��ود؛ بنابراین از آنجایی که این مالیات نیز مالیات 
بر مصرف محس��وب می ش��ود، با این اس��تدالل مجلس پذیرفت که خود 
طال را از ش��مولیت مالیات خارج کند، اما مصنوعات طال نسبت به اجرت، 
حق العمل و سود خود مشمول مالیات خواهند بود، اما شمش طال مشمول 
نمی شود. در قانون جدید، مناطق آزاد جزو محدوده اجرایی قانون مالیات 
بر ارزش افزوده ش��دند و معافیت مناطق آزاد نس��بت به مالیات بر ارزش 

افزوده حذف شده است.
در این زمینه، محمد مس��یحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی می گوید: براس��اس جزو 13 بند ب ماده 9 قانون دائمی مالیات بر 
ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و 
بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف 
اس��ت، اما خدمات حمل و نقل هوایی اعم از بار و مس��افر به نرخ 9 درصد 

مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.
بدی��ن ترتیب، مطابق قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، بخش حمل 
و نقل هوایی از روز دوش��نبه 13 دی ماه مش��مول مالیات بر ارزش افزوده 
شد. در پروازهای داخلی مجموعا 4 درصد و در پروازهای خارجی 9 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد که با توجه به رقمی که نرخ فروش 
بلیت پروازهای خارجی دارد، این پایه مالیاتی س��بب می شود تا دسترسی 
مردم به سفرهای خارجی کاهش یابد. از آنجا که براساس قانون جدید، 5 
درصد عوارض شهرداری ها از بلیت پروازهای داخلی حذف شده و به جای 
آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به بلیت هواپیما افزوده می ش��ود، در 
عمل 4 درصد به نرخ بلیت پروازهای داخلی از روز گذشته تعلق می گیرد. 
با توجه به اینکه پروازهای خارجی تا پیش از این از مالیات معاف بودند، از 
13 دی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به هزینه بلیت پروازهای خارجی 
اعم از ایرالین های ایرانی یا غیرایرانی اضافه خواهد ش��د. در همین حال، 
عوارض خروج از کشور نیز هنگام دریافت کارت پرواز از مسافران پروازهای 
خارجی دریافت می شود که طبق قانون بودجه 1400، از نخستین خروج 
400، دومین خروج 600 و سومین خروج و باالتر از آن، 800 هزار تومان 

عوارض خروج از کشور دریافت می شود.

بازارطالوسکهرونقمیگیرد
همانطور که اش��اره شد، به نظر می رس��د با اجرای قانون حذف مالیات 
بر ارزش افزوده طال، هزینه تمام ش��ده خرید طال و مصنوعات آن در بازار 
کاهش پیدا می کند. محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران در این باره به خبرآنالین، می گوید: در گذشته مصرف کننده بایستی 
9 درص��د از کل قیم��ت طال را مالیات می داد و این رقم باالیی اس��ت، اما 
با اصالح این قانون فقط از یک قس��مت س��ود و اج��رت مالیات پرداخت 
خواهد ش��د و این اقدامی اس��ت که در جهت بیشترشدن مصرف طال رخ 
داده و می تواند صنعت طال را از رکود خارج کند. به گفته کشتی آرای، در 
چند س��ال اخیر به دلیل افزایش هزینه قیمت طال، مردم به خرید طالی 
دس��ت دوم و طالی کم اجرت روی آوردند و این مس��ائل باعث ش��د که 
طالی غیراستاندارد فروخته شود. حال با اجرای این قانون، قیمت تمام شده 
کاهش پیدا خواهد کرد و کاهش قیمت تمام ش��ده به نفع مردم است که 

می توانند بیشتر طال بخرند و کمتر از طالی دست دوم استفاده کنند.
او درباره س��مت و س��وی قیمت طال تا پایان سال می افزاید: پیش بینی 
قیمت طال تا پایان س��ال سوال سختی اس��ت و نمی توان جوابی برای آن 
پیدا کرد، چراکه متغیرهایی که بر قیمت طال تا پایان سال تاثیر خواهند 
گذاشت، بسیار متعدد و غیرقابل پیش بینی هستند، اما در کوتاه مدت و تا 
پایان هفته جاری می توان گفت که قیمت ها در بازار طال در همین محدوده 

ثابت باقی خواهند ماند.
ابراهی��م محمدولی، رئیس اتحادیه کش��وری ط��ال و جواهر نیز چنین 
اعتقادی دارد و می گوید: مالیات بر ارزش افزوده، چرخ تولید در بازار طال 
را کند کرده بود و با برداش��ته شدن آن، هزینه ای از دوش طال و مردم به 
عنوان مصرف کننده برداشته خواهد شد و احتماال استقبال برای طال بیشتر 

می شود و هزینه مردم برای خرید طال پایین تر خواهد آمد.
عباداهلل محمدولی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال و جواهر 
ه��م اعتقاد دارد: حذف مالیات ب��ر اصل قیمت طال بر روی بازار طال تاثیر 
خواهد گذاشت، نه بر روی قیمت آن. 9 درصد مالیات ارزش افزوده باعث 
می ش��د که رقم 9 درصدی را فروش��ندگان به عنوان ارزش افزوده به رقم 
نهایی طال اضافه کنند و در نتیجه قیمت فروش طال باالتر می رفت. حال با 

حذف مالیات از اصل قیمت طال، بازار کمی رونق می گیرد.

بااجرایقانونجدیدمالیاتبرارزشافزودهازروزگذشته

طال ارزان می شود؟

بسیاری از ش��رکت ها و س��ازمان ها پس از آغاز همه گیری کووید-19، 
بسترهای ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان خود را گسترش و آنها را 
به سمت دریافت خدمات اینترنتی سوق دادند. همچنین با توجه به شرایط 
خاص دریافت خدمات حضوری در دوران ش��یوع کرونا، فرآیند انجام این 
نوع خدمات نیز در جهت رعایت پروتکل های بهداشتی جلوگیری از شیوع 
ویروس متحول ش��ده اس��ت. از جمله این تمهیدات می توان به »سامانه 
نوبت دهی هوش��مند« بانک پاسارگاد اشاره کرد که با استفاده از آن، زمان 
انتظار در شعبه های بانکی کاهش یافته و مشتریان دیگر در شعبه منتظر 

نوبت نخواهند ماند.
گس��ترش ویروس کرونا در دو سال اخیر باعث ش��ده است تا خیلی از 
ام��ور روزانه  به  ویژه ارائه خدمات بانکی  به  صورت غیرحضوری و اینترنتی 
ص��ورت پذیرد. با این وجود برای دریافت بعضی از خدمات بانکی کماکان 
باید به ش��کل حضوری به شعبه ها مراجعه کرد. از آنجا که یکی از راه های 
انتقال ویروس کرونا، حضور طوالنی مدت در مکان های ش��لوغ و سربسته 
از جمله ش��عبه های بانک هاست، بانک پاس��ارگاد توانسته است برای این 

مش��کل  راهکار مناس��بی ارائه کند. به طوری که مشتریان بانک پاسارگاد 
قبل از مراجعه به ش��عبه و با بهره گیری از سامانه نوبت دهی هوشمند این 
بان��ک می توانند نوبت خود را در صف مش��تریان منتظر دریافت خدمت، 

رزرو کرده و براساس شماره دریافتی و مدت باقی مانده تا نوبت، زمان خود 
را مدیریت کنن��د. در این صورت عالوه بر صرفه جویی در وقت و زمان، از 
تجمع در محیط شعبه بانک جلوگیری شده و امکان انتقال ویروس کاهش 
پی��دا می کند. ب��رای انجام این کار، مراجعان محترم ابتدا باید کد ش��عبه 
بانک پاسارگاد موردنظر خود را از طریق پیامک به سرشماره 10008۲89 
ارسال کنند. سپس بعد از لحظاتی، پیامکی حاوی شماره نوبت، تعداد افراد 
حاضر در صف ش��عبه و زمان تقریبی انتظار توسط سامانه برای متقاضی 
ارس��ال می شود. به این ترتیب، مشتریان قادر خواهند بود چند دقیقه قبل 
از زمان اعالم ش��ده، برای دریافت خدمات در ش��عبه بانک حضور داشته 
باش��ند. برای آگاهی از کد شعبه های بانک می توانید از بانک اطالعاتی که 
در نش��انی  bpi.ir/branches وجود دارد، اس��تفاده کنید. گفتنی است 
مشتریان محترم بانک پاسارگاد و یا افرادی که برای اولین بار قصد مراجعه 
به این بانک را دارند، می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت بانک  
پاسارگاد به نشانی bpi.ir مراجعه کرده و یا با مرکز مشاوره و اطالع رسانی 

به شماره 8۲890-0۲1 تماس حاصل فرمایند.

نوسان در قیمت هر برگ تسهیالت مسکن همچنان ادامه دارد و درحالی 
که قیمت این اوراق س��ه هفته قبل از 11۷ هزار تومان نیز گذشته بود، تا 
80 ه��زار تومان کاهش یافت، البته این کاهش قیمت عمری کمتر از 10 
روز داشت و قیمت این اوراق دوباره از 100 هزار تومان گذر کرده است. به 
گزارش ایسنا، اوراق مسکن فروردین، اردیبهشت  و خرداد امسال به ترتیب 
ب��ا قیمت های 104 ه��زار و ۷00، 104 ه��زار و 500 و 105 هزار تومان 
معامله می شود. اوراق تیر با قیمت 104 هزار و ۷00، اوراق مرداد با قیمت 
103 هزار و 800 و اوراق ش��هریور نی��ز با قیمت 104 هزار و 100 تومان 
معامله می شوند. اوراق تسهیالت مس��کن مهرماه 104 هزار تومان، اوراق 
تس��هیالت مس��کن آبان ماه 103 هزار و 600 تومان و تسهیالت مسکن 
آذرماه نیز 103 هزار و ۷00 تومان قیمت دارند که این گزارش براس��اس 

قیمت آذرماه نوشته شده است.

مجردهای س��اکن ته��ران می توانند تا ۲80 میلیون تومان تس��هیالت 
دریافت کنند که ش��امل ۲00 میلیون تومان تس��هیالت خرید مسکن و 
80 میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲00 میلیون تومان 
تس��هیالت باید 400 برگه تسهیالت مسکن بخرند که با تخفیف در نظر 
گرفته شده تعداد اوراق ۲00 و هزینه آن با تسه 103 هزار و ۷00 تومانی، 
۲0 میلی��ون و ۷40 هزار تومان می ش��ود. همچنین با در نظر گرفتن 80 
میلی��ون توم��ان وام جعاله که برای آن با تخفیف باید 80 برگه به مبلغ 8 
میلیون و ۲96هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق ۲9 

میلیون و 36هزار تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز می توانند تا س��قف 480 میلیون تومان شامل ۲00 
میلیون تومان تسهیالت خرید مس��کن برای هر نفر و 80 میلیون تومان 
وام جعاله دریافت کنند. البته طبق تصمیم جدید، زوجین باید 400 برگه 

تسهیالت مس��کن خریداری کنند که هزینه آن 41 میلیون و 480 هزار 
تومان می شود که همراه با هزینه 8 میلیون و ۲96 هزار تومانی وام جعاله 

در مجموع باید 49 میلیون و ۷۷6هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تس��هیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 
۲00 هزار نفر برای مجردها به 160 و برای زوجین به 3۲0 میلیون تومان 
رس��یده که با توجه به اینکه مجردها با تخفیف باید 160 و متأهل ها باید 
3۲0 برگه تس��هیالت مسکن خریداری کنند، مجردها باید 16 میلیون و 
59۲هزار تومان و متأهل ها نیز باید 33 میلیون و 184 هزار تومان پرداخت 
کنند. این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به 1۲0 و برای زوجین 
به ۲40 میلیون تومان رس��یده است. بنابراین مجردها باید با پرداخت 1۲ 
میلیون و 444 و متأهل ها با پرداخت ۲4 میلیون و 888هزار تومان نسبت 

به اخذ این وام اقدام کنند.

بااستفادهازسامانهنوبتدهیهوشمندبانکپاسارگاد

لطفامنتظرنمانید

شرایطواممسکنبرایمجردهاومتأهلهایتهرانی

هزینهواممسکنباالرفت

بـــانکنامه

رئیسجمهوردرستادهماهنگیاقتصادیدولت:
بانکمرکزیازخلقنقدینگیجلوگیریکند

رئیس جمه��ور از بان��ک مرکزی خواس��ت ب��ا افزایش نظارت ب��ر عملکرد 
بانک های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی جلوگیری کند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامگاه 
یکش��نبه به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل و در این نشست گزارش های 
جداگانه بانک مرکزی درباره وضعیت کنونی تورم، نقدینگی و بازار ارز ارائه شد. 
گزارش بانک مرکزی در مورد تورم نش��ان می دهد که برنامه ها و سیاست های 
دولت برای مهار رش��د تورم موفقیت آمیز بوده، به طوری که نرخ رشد تورم در 
ابتدای دولت س��یزدهم که به رقم بی س��ابقه ای در ۷0 سال اخیر رسیده بود، 
کاهش قابل توجهی داشته است. رئیس جمهور در این نشست با تاکید بر لزوم 
تالش بیشتر برای مهار رشد تورم و نقدینگی، از بانک مرکزی خواست با افزایش 
نظارت بر کار و عملکرد بانک های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط 
بانک ها جلوگیری شود. رئیسی با تاکید بر اینکه بانک ها باید از بنگاه داری خارج 
شوند، گفت: ناترازی بانک ها تهدیدی برای نظام بانکی است و این موضوع باید 
جدی گرفته شود. رئیس دولت سیزدهم، موضوع کفایت سرمایه بانک ها را نیز 
از چالش های مهم در نظام بانکی کش��ور برش��مرد و دستور داد بانک مرکزی 
درخصوص بهبود کفایت سرمایه، برنامه عملیاتی ارائه و اجرای آن را پیگیری 
کند. او حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی 
دانس��ت و بر پیگیری جدی این موضوع تاکید کرد. در این جلس��ه همچنین 
گزارش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تامین 
مالی زنجیره تولید ارائه ش��د. به موجب این گزارش، اجرای برنامه تامین مالی 
زنجیره تولید، آثار مناسبی در جهت کاهش ضریب فزاینده پولی و کاهش رشد 

نقدینگی خواهد داشت.

قیمتدالردرصرافیهایبانکیثابتماند
نوسانسکهدرکانال12میلیونی

قیمت س��که در سیزدهمین روز زمستان 50 هزار تومان افزایش 
یافت و به رقم 1۲ میلیون و 9۷0 هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش 50 هزار تومانی در روز 
دوش��نبه به 1۲ میلیون و 9۷0 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار 
آزادی ط��رح قدیم با قیم��ت 1۲ میلیون و ۷00 هزار تومان معامله 
ش��د. نیم س��که بهار آزادی 6 میلیون و ۷80 هزار تومان، ربع سکه 
3 میلی��ون و 800 هزار تومان و س��که یک گرمی ۲ میلیون و 300 
ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار طال نی��ز نرخ هر گرم طالی 18 
عیار به یک میلیون و ۲83 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال 
نیز 5میلیون و 561 هزار تومان ش��د. قیمت اُنس جهانی طال نیز با 
سه دالر کاهش نسبت به روز کاری قبل با نرخ یک هزار و 8۲6 دالر 
و 1۲ س��نت معامله شد. همچنین قیمت دالر در صرافی های بانکی 
تغییری نداشت و در همان رقم ۲۷ هزار و 395 تومان معامله شد. 
قیم��ت فروش یورو نیز بدون تغییر قیمت در همان رقم 30 هزار و 
5۷5 توم��ان ثابت ماند. خرید هر دالر ۲6 هزار و 85۲ تومان و نرخ 

خرید هر یورو نیز ۲9 هزار و 9۷0 تومان اعالم شد.

برخالفقیمتنقره،پالتینوپاالدیوم
قیمتطالثابتماند

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی از باالترین قیمت شش هفته 
اخیر عقب نشینی کرد و در محدوده ثابتی معامله شد. بهای هر اونس طال برای 
تحویل فوری تغییر چندانی نداشت و در 18۲6 دالر و 58 سنت ایستاد. در بازار 
معام��الت آتی آمریکا، هر اونس طال با 0.1 درصد کاهش به 18۲6 دالر و ۷0 
سنت رسید. آوتار ساندو، تحلیلگر شرکت فیلیپ فیوچرز می گوید: قیمت طال 
دچار ریزش نخواهد شد زیرا نرخ های بهره و بازده واقعی تا زمانی که همه جا از 
بیماری کووید-19 پاک نشده باشد، نزدیک به صفر خواهند بود. ادامه توجه به 
تنش ها میان اوکراین و روسیه عالقه سرمایه گذاران را به طال به عنوان دارایی 

امن برانگیخته و دالر ضعیف تر از این فلز ارزشمند بیشتر حمایت کرده است.
بازده اوراق خزانه 10 ساله آمریکا سال ۲0۲1 را با بزرگ ترین رشد بازدهی 
از س��ال ۲013 به پایان برد. بازده باالتر هزینه نگهداری طال که دارایی بدون 
بازدهی است را افزایش می دهد. شاخص دالر آمریکا نزدیک به نرخ روز جمعه 
که باالترین رکورد یک ماه اخیر بود ایس��تاد و جذابیت طال را برای خریداران 

غیرآمریکایی مضاعف کرد.
براس��اس گزارش رویترز، بیش از 4 هزار پرواز روز یکشنبه در سراسر جهان 
لغو شدند که بیش از نیمی از آنها پروازهای آمریکایی بودند و به اختالالت سفر 
هفته تعطیالت که تحت تاثیر ش��رایط جوی نامس��اعد و افزایش آمار ابتال به 
کووید-19 روی داد، افزودند. وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی می کند: 
اونس طال با مقاومت در سطح 1830 دالر روبه روست و ممکن است نزدیک این 
سطح در نوسان بماند یا به سمت سطح حمایتی 1815 دالر عقب نشینی کند. 
همچنین در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری 
با 0.5 درصد کاهش به ۲3 دالر و 15 سنت رسید. بهای هر اونس پالتین برای 
تحویل فوری با 0.4 درصد افزایش به 966 دالر رسید. بهای هر اونس پاالدیوم 

برای تحویل فوری با 0.4 درصد افزایش به 1899 دالر و 81 سنت رسید.

بانکمرکزیباهدفجذبنقدینگیانجامداد
بازخرید۷2۷هزارمیلیاردریالاوراق

بان��ک مرکزی با هدف جذب نقدینگی اقدام ب��ه توافق بازخرید ۷۲۷.6 هزار 
میلیارد ریال اوراق کرد. بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی موردنیاز 
ب��ازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار ب��از را به طور هفتگی اجرا می کند. موضع 
عملیاتی این بانک )خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود( براساس پیش بینی 
وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی 
حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطالعیه در سامانه بازار بین بانکی اعالم می شود. 
بر این اساس بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند در راستای مدیریت 
نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نسبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت تعیین شده 
از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
می توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده مند )دریافت اعتبار 
با وثیقه از بانک مرکزی( مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسالمی دولتی 
و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف داالن نرخ سود )۲۲ درصد( استفاده کنند. 
در عملیات این دوره چهار بانک و موسسه غیربانکی در حراج شرکت کردند و 
ارزش س��فارش های ارسال شده ۷۲۷.6 هزار میلیارد ریال بود که ۷۲۷.6 هزار 
میلی��ارد ریال آن پذیرفته ش��د. در حراج 46 در مجموع 19 بانک و موسس��ه 
اعتباری غیربانکی ش��رکت کردند. همچنین حداقل نرخ توافق بازخرید 19.3 

درصد و مدت توافق بازخرید هفت روز بود. 
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نتایجنظرسنجیایسپانشانمیدهد
۹1درصدمردمحداقلیکدوزواکسنزدند

تمام دنیا روی دوز بوس��تر یا همان دوز س��وم و تقویت کننده توافق 
دارند. چند روز پیش گزارش��ی منتش��ر شد که نش��ان می داد واکسن 
آسترازنکا ۲0 هفته پس از دوز دوم هیچ محافظتی در برابر عالیم سویه 
اومیکرون ایجاد نمی کند. واکس��ن های فایزر و مدرنا نیز ۲0 هفته پس 
از دوز دوم، تنه��ا 10 درصد در پیش��گیری از عالیم بیماری اومیکرون 
موثر بوده اند. حال آنکه دوزهای بوستر دو تا چهار هفته پس از تزریق، 
محافظت را افزایش داده و تا ۷5 درصد در پیش��گیری از عفونت موثر 
بوده اند. با این حال، دوزهای بوستر هم پس از حدود 10 هفته ضعیف 
می ش��وند و 40 ت��ا 50 درصد در برابر عالیم بیم��اری محافظت ایجاد 

می کنند.
حاال مرکز افکارس��نجی دانشجویان ایران )ایسپا( در یک نظرسنجی 
به بررس��ی می��زان تمایل مردم برای تزریق دوز س��وم واکس��ن کرونا 
پرداخته و یک نظرس��نجی در مقیاس ملی و با ش��یوه مصاحبه تلفنی 
در روزهای 6 تا 9 دی ماه امس��ال انجام داده است. در این نظرسنجی، 
از کس��انی که دو دوز واکسن تزریق کرده اما هنوز دوز سوم را نزده  اند، 
س��وال شد که آیا قصد دارید دوز سوم را بزنید؟ در پاسخ به این سوال، 
88.6 درصد از کس��انی که تاکنون دو دوز را تزریق کردند و هنوز دوز 
س��وم را نزده اند، گفته اند دوز س��وم را خواهند زد، 6.6 درصد گفته اند 
دوز س��وم را نخواهند زد و 5 درصد هم به این س��وال پاسخ مشخصی 

نداده اند.
براس��اس نتایج نظرس��نجی ایس��پا، 6.9 درصد از افراد نمونه اعالم 
کردن��د فقط دوز اول را تزری��ق کرده اند، 69.1 درص��د دو دوز تزریق 
کرده  ان��د، 15.1 درصد دوز س��وم را تزریق کرده  ان��د و 8.6 درصد نیز 
اع��الم کردند تمایلی به تزریق واکس��ن ندارن��د. 0.3 درصد هم به این 
سوال پاس��خ مش��خصی نداده  اند. در مجموع 91.1 درصد پاسخگویان 
حداقل یک دوز واکس��ن را تزریق کرده اند. 88.6 درصد از کل کسانی 
که تاکنون دو دوز را تزریق کردند و هنوز دوز سوم را نزده اند، در پاسخ 
به س��وال اعالم کرده اند که دوز س��وم را خواهند زد؛ در حالی که 6.4 
درصد گفته اند که دوز سوم را نخواهند زد و 5 درصد هم به این سوال 
پاس��خ مشخصی نداده اند. نکته مهم دیگر اینکه میزان تمایل به تزریق 
دوز س��وم واکس��ن بین زنان و مردان، گروه های مختلف سنی )جوان، 
میانسال و مسن( و گروه های مختلف تحصیلی، تفاوت معناداری ندارد.
گفتنی اس��ت  50.۲ درصد پاسخگویان این نظرسنجی مرد و 49.8 
درصد زن هس��تند. ۲5.9  درصد پاس��خگویان در رده سنی 18 تا ۲9 
س��ال، 46.۷ درصد در رده سنی 30 تا 49 سال و ۲6.4 درصد در رده 
سنی 50 سال و باالتر قرار دارند. 60 درصد گروه نمونه فاقد تحصیالت 
دانش��گاهی و 39.۲ درصد دارای تحصیالت دانش��گاهی هس��تند. 0.8 
درصد گروه نمونه به این سوال پاسخی ندادند. ۲4 درصد مجرد، 69.8 
درصد متأهل و 6.۲ درصد بدون همس��ر )بر اثر طالق یا فوت همس��ر( 
هستند. ۷4 درصد پاسخگویان در نقاط شهری و ۲6 درصد در روستاها 

سکونت دارند.

پیشبهسویدنیایدکاکورنها
برترینیونیکورنهای2021

بسیاری از کارآفرینان در سراسر جهان، کسب و کار خود را راه اندازی 
می کنند، اما تنها موفق ترین ش��رکت های جدید ب��ه یونیکورن تبدیل 

می شوند؛ یعنی استارت آپی با ارزش بیش از یک میلیارد دالر.
به گزارش س��ایت »وی��ژوال کپیت��ال«، برخی از ای��ن یونیکورن ها 
ش��رکت های کمتر ش��ناخته ش��ده ای هس��تند که گام ه��ای آرام اما 
تاثیرگذاری در نرم افزار، مراقبت های بهداشتی، خودرو و سایر زمینه ها 
برداش��ته اند. برخی دیگر ه��م قبال به عنوان رهبران صنعت ش��ناخته 
ش��ده اند مانند س��ازنده هوافضا SpaceX و توسعه دهنده و ناشر بازی 
Epic Games. ب��ه طور کل��ی، بیش از 800 اس��تارت آپ یونیکورن 
در سراس��ر جه��ان وجود دارد و ای��ن وضعیت به طور خ��اص بر روی 
دکاکورن های جهان )تک شاخ هایی با ارزش بیش از 10 میلیارد دالر( 

تاثیر می گذارد.
برجس��ته ترین یونیکورن ه��ای جهان با ورود ب��ه دوره های مختلف 
تامین مالی یا بلوغ، دائما ارزش گذاری های ش��ان را تغییر می دهند. در 
دس��امبر ۲0۲1، حدود  35 اس��تارت آپ با ارزش بیش از 10 میلیارد 
دالر وجود داش��ت که در کش��ورها و صنایع مختلف پراکنده شده اند. 
بس��یاری از باارزش ترین اس��تارت آپ ها در حال حاض��ر غول هایی در 
زمین��ه خود هس��تند. به ط��ور مثال، ش��رکت رس��انه های اجتماعی 
Bytedance، توسعه دهنده پلتفرم های ویدیوئی Douyin و نسخه 
بین المللی آن تیک تاک است و ارزشی معادل 140 میلیارد دالر دارد. 
ش��رکت خدمات مالی و نرم افزار پرداخت Stripe در طول همه گیری 
کووید19- از ارزش 36 میلیارد دالر به 95 میلیارد دالر رس��ید. حتی 
 Klarna )45.6 نام ه��ای کمتر مطرح جهانی مانند فین تک س��وئدی
 Canva )40 میلی��ارد دالر( و پلتف��رم طراحی گرافیک اس��ترالیایی
میلی��ارد دالر( در زمینه های کاری خود به خوبی ش��ناخته ش��ده اند. 
البته که ارزش گذاری خصوصی برای همیش��ه دوام نمی آورد. بسیاری 
از آنها در نهایت عمومی می شوند، مانند سازنده خودروهای الکتریکی 
و رقیب تس��ال )Rivian( که قبل از ثبت نام در نزدک ارزشی معادل 

۲۷.6 میلیارد دالر داشت.
تجزیه و تحلیل بزرگ ترین اس��تارت آپ های جهان براس��اس صنعت 
نش��ان می دهد که فن��اوری هنوز در بیش��تر محافل س��رمایه گذاری، 
پادش��اه اس��ت. بیش از ۷۷ درص��د یونیکورن ها ب��ا ارزش بیش از 10 
میلیارد دالر به طور مس��تقیم در زمینه ه��ای مرتبط با فناوری، عمدتا 
در نرم افزارهای مالی و تجاری طبقه بندی می ش��وند. حتی بس��یاری از 
یونیکورن های��ی که در زمینه غیرفناوری طبقه بندی می ش��وند هم در 
هس��ته خود یک شرکت فناوری هس��تند. در واقع، شرکت لجستیک و 
تحویل بسته اندونزیایی J&T Express یکی از معدود یونیکورن هایی 
اس��ت که مس��تقیما در فناوری حضور ندارد. اگرچه این شرکت هم از 
مرتبط س��ازی خودکار در انبارهای خود اس��تفاده می کند. این یکی از 
معدود اس��تارت آپ هایی است که از جایی به جز ایاالت متحده آمریکا 
و چین آمده اس��ت ک��ه مجموعا بیش از ۷0درصد از 35 اس��تارت آپ 
ب��زرگ دنیا را در خود جای داده اند. انگلس��تان خانه س��وم بزرگ ترین 
اس��تارت آپ های جهان است. اس��ترالیا، برزیل، آلمان، هند و سوئد هر 
کدام یکی از یونیکورن های در لیس��ت را در خود جای داده اند. حاال با 
نوسانات دائمی ارزش گذاری ها و پیش��رفت های تکنولوژی امکان دارد 

که یونیکورن 10 میلیارد دالری از هر کشوری بیاید.  

خبرخوان

فرصت امروز: رکود فرسایشی بورس تهران از مرز 500 روز گذشته است 
و بیش از 16 ماه است که سرمایه ها راه خروج از تاالر شیشه ای را در پیش 
گرفته اند. با اینکه ش��اخص های بورسی در چند روز نخست دی ماه شاهد 
بهبود نس��بی و رشد ارزش معامالت بودند و شاخص بورس تهران به مرز 
ورود به کانال 1.4 میلیونی رسید، اما نوسان شاخص کل در این محدوده 
نش��ان داد که رش��د پایدار بورس به واسطه بسته های سیاستی و حمایت 
گلخانه ای اتفاق نمی افتد و تا سایه محدودیت دامنه نوسان، قیمت گذاری 
دس��توری و خالصه مداخله دولت در سازوکار بازار سهام وجود دارد، دوره 

رکودی بورس به پایان نمی رسد.
همانطور که پیشتر در گزارش های پیشین اشاره شد، تجربیات گذشته 
نشان می دهد که سیاست گذار بورسی عمدتا برای حل و فصل چالش های 
بازار س��هام تنها به بسته های سیاس��تی کوتاه مدتی بسنده کرده است که 
گرچ��ه به لحاظ روان��ی در یک دوره محدود زمان��ی تاثیر مثبتی برجای 
گذاشته، اما به طور بنیادی نتوانسته جلوی رکود فرسایشی بورس را بگیرد. 
از س��وی دیگر خواسته ها و مطالبات بحق سهامداران و فعاالن بورسی در 
این س��ال ها همچنان بر زمین مانده اس��ت و نه محدودیت دامنه نوسان 
مطابق خواسته فعاالن بورس��ی حذف شده و نه سایه مشکالتی همچون 
سیاس��ت های دس��توری از سر بازار سهام برداشته ش��ده است. جایی که 
خطاهای سیاست گذاری مکررا تکرار می شود و از اشتباهات گذشته درس 
گرفته نمی شود. سیاست گذار نیز در این میان به جای تجویز نسخه پایدار 
و شفابخش در بلندمدت، تنها به راهکارهای کوتاه مدتی همچون صدور 10 
فرمان حمایتی اکتفا کرده اس��ت. هرچند بازخوردهای منفی پیش نویس 
طرح اصالح قانون بازار سرمایه نشان می دهد ورود سیاست گذار به مسائل 
کالن نیز بیشتر از آنکه مایه خوشحالی سهامداران و اهالی بازار سهام شود، 

اسباب ناراحتی و انتقاد آنها را فراهم کرده است.
ارزشروزانهمعامالتخردکمترشد

روزهای نزولی بورس تهران کماکان ادامه دارد و به موازات آن، روند کوچ 
سرمایه گذاران خرد از بازار سرمایه شدت گرفته است؛ کوچ فزاینده ای که 
از افزایش روند بی اعتمادی س��رمایه گذاران به بازار سرمایه حکایت دارد و 
آنطور که س��مت و سوی شاخص ها نشان می دهد در روزهای ابتدایی این 
هفت��ه ارزش روزانه معامالت خرد به پایین ترین میزان خود در دو س��ال 

گذشته رسیده است.
تا یک هفته دیگر، روزهای رکودی بورس به مرز هفدهمین ماه می رسد 
و با وجود اینکه ش��اخص کل بازار س��هام در این دوره در برخی مقاطع با 
رشد مواجه شده، اما روند اصلی بازار سرمایه در تمام این مدت نزولی بوده 
و آمار ها نش��ان می دهد که ش��دت نزول بورس هر روز عمیق تر می شود. 
هرچند دولت در ماه های گذشته تالش کرده تا با انواع و اقسام حمایت ها، 
شاخص های بورس را به سمت باال بکشد و جلوی نزول بیشتر آنها را بگیرد، 
اما این تالش راه به جایی نبرده اس��ت. دولت در طول این ماه ها مصوبات 

زی��ادی را برای حمایت از بازار س��رمایه تصویب کرده و حتی روند تزریق 
نقدینگی از سوی صندوق توسعه ملی به بازار سهام نیز طبق صحبت های 
مجید عش��قی، رئیس سازمان بورس آغاز شده اس��ت. با وجود اینکه هم 
داده های آماری و هم سیاست های حمایتی می توانند به  عنوان یک پشتوانه 
قدرتمند، زمینه رشد ش��اخص بورس را فراهم کنند، اما روند نزولی بازار 
سهام همچنان متوقف نش��ده و عمق نزول نیز هر روز بیشتر می شود که 
ریش��ه اصلی آن به اعتقاد کارشناسان، به بی اعتمادی به بازار برمی گردد. 
کار به جایی رسیده که ارزش روزانه معامالت خرد به پایین ترین حد خود 

رسیده که یک پیام منفی بزرگ برای مسئوالن بازار سرمایه است.
آنطور که آمارها نشان می دهد، تداوم نزول شاخص های بورس تردید های 
بزرگی را در بازار س��هام ایجاد کرده و منجر به خروج س��هامداران خرد از 
بازار س��هام شده است. این خروج سهامداران حقیقی از شهریورماه شدت 
گرفته و در چند ماه گذشته به اوج خود رسیده است؛ به طوری که میانگین 
ارزش روزان��ه معامالت خرد در ماه گذش��ته 66درصد یعنی بالغ بر 5هزار 
و ۷50میلیارد تومان کاهش یافته است. در شهریورماه امسال سهامداران 
خرد به  طور میانگین روزانه 8 هزار و ۷50 میلیارد تومان داد و س��تد در 
بورس انجام می دادند که این میزان در آذرماه به 3هزارمیلیارد تومان رسید. 
این رقم به  خوبی نشان می دهد که سهامداران به  دلیل افزایش ریسک های 
بازار در حال خروج از آن هس��تند و به همین دلیل ارزش روزانه معامالت 

به نازل  ترین میزان خود رسیده است.
این روند از ابتدای دی  ماه حتی تشدید شد و روز شنبه ارزش معامالت 
به پایین  ترین حد در دو س��ال گذشته رسید. یعنی ارزش روزانه معامالت 
خرد جمعا به ۲هزار و 189میلیارد تومان به ثبت رسید که ۲۷درصد کمتر 
از میانگین معامالت خرد در ماه گذش��ته اس��ت. نگرانی بزرگ اهالی بازار 

این  است که با تداوم وضعیت فعلی، ارزش روزانه معامالت خرد حتی به 
کمتر از ۲هزار میلیارد تومان هم برسد و روند نزولی بورس را تشدید کند.

شاخصبورسهمچناننزولیاست
روند حرکت بازار س��رمایه در س��یزدهمین روز دی ماه نیز منفی بود و 
ش��اخص کل ب��ورس تهران با کاهش ۲ ه��زار و 9۷1 واحدی به رقم یک 
میلیون و 3۷6 هزار واحد و ش��اخص هم وزن با ۲۷8 واحد افزایش به رقم 
363 هزار و ۲41 واحد رسید. بیش از 3 میلیارد و 455 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 19 هزار و 86۲ میلیارد ریال در بورس اوراق 
بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول، کاهش ۲ هزار و 1۷1 واحدی 

و شاخص بازار دوم، کاهش 6 هزار واحدی را تجربه کردند.
در جریان معامالت روز دوش��نبه، 118 نماد بورسی مثبت و ۲5۷ نماد 
منفی بودند که از میان آنها بانک ملت با 645 واحد، گروه دارویی برکت با 
141 واحد، شرکت پاالیش نفت بندرعباس با 100 واحد، شرکت صنعتی 
و معدنی گل گهر با ۷5 واحد و گروه صنعتی بارز با 59 واحد بیش��ترین 
تاثیر مثبت را بر رش��د ش��اخص کل داشتند. در سمت مقابل نیز شرکت 
پتروش��یمی نوری با 4۷8 واحد، ش��رکت ملی صنایع م��س ایران با ۲99 
واحد، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با ۲84 واحد، 
شرکت فوالد خوزستان با ۲39 واحد و شرکت تدمین سرمایه نوین با 153 

واحد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
خودرویی ها در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه 8۲8  میلیون و ۷35 هزار برگه سهم به ارزش ۲ هزار و ۲58 
میلیارد ریال داد و ستد شد. بدین ترتیب، گروه خودرو با 38 هزار و ۷64 
معامل��ه به ارزش ۲ هزار و ۲58 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با ۲6 
هزار و 458 معامله به ارزش یک هزار و 9۷0 میلیارد ریال، گروه شیمیایی 
ب��ا ۲90 هزار و 660 معامله به ارزش یک هزار و ۷44 میلیارد ریال، گروه 
مواد دارویی با 15 هزار و 13۲ معامله به ارزش 9۲0 میلیارد ریال و گروه 
اداره بازارهای مالی با 13 هزار و ۲83 معامله به ارزش ۷۲۲ میلیارد ریال 

در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس 65 واحد کاهش یافت 
و به رقم 18 هزار و 595 واحد رسید. در این بازار 18۷ هزار معامله به ارزش 
1380 میلیون ریال انجام شد. در معامالت سومین روز هفته در فرابورس 
ایران، 113 نماد فرابورسی مثبت و 194 نماد منفی بودند که از میان آنها 
س��هام ش��رکت های ریل پرداز نوآفرین با نماد »حافرین« و بیمه پاسارگاد 
با نماد »بپاس« بیش��ترین اثر افزایشی را بر ش��اخص فرابورس داشتند و 
همچنین شرکت های صنعتی مینو با نماد »غصینو« و پتروشیمی زاگرس 
با نماد »زاگرس« با بیشترین اثر کاهشی بر شاخص فرابورس همراه شدند. 
در مجم��وع، ارزش صف های خرید در ب��ازار 1۲4۲ میلیارد ریال و ارزش 
صف ه��ای فروش نیز 4518 میلیارد ریال بود تا همچنان ارزش فروش بر 

خرید غلبه داشته باشد.

خروجسرمایهازتاالرشیشهایادامهدارد

پشت چراغ قرمز بورس

پیش نویس طرح اصالح قانون بازار س��رمایه سرانجام پس از مدت ها 
منتش��ر ش��د، اما واکنش اهالی بازار و کارشناس��ان به آن مثبت نبود. 
جرم ان��گاری برای آموزش و اطالع رس��انی بیش��ترین انتقادی بود که 
اهالی بازار س��رمایه به این طرح دارن��د و معتقدند در صورت تصویب 
و تبدی��ل ای��ن پیش نویس ب��ه قان��ون، فعالیت طیف گس��ترده ای از 
س��هامداران جرم تلقی می ش��ود. با اینکه هنوز یک هفته از ارائه طرح 
اصالح قانون بازار اوراق بهادار نگذشته، اما صدای فعاالن و تحلیلگران 
بازار س��رمایه از گوش��ه و کنار به برخی قس��مت های این پیش نویس 
به گوش می رس��د. بس��یاری از منتقدان بر این باورند که در این طرح 
جرم انگاری ش��ده و به جای اینکه قدمی در راس��تای رفع چالش های 
اساسی بازار برداشته شود، انگشت اتهام به سمت فعاالن و تحلیلگران 
گرفته ش��ده اس��ت؛ موضوعی که یک تحلیلگر بازار سرمایه، دلیل آن 
را خام بودن پیش نویس و ضعف س��ازمان بورس در اعتباربخشی افراد 

فعال مورد اعتماد در بازار دانست.
مهدی س��وری با اشاره به انتقاداتی که این پیش نویس به همراه داشته، 
به ایس��نا می گوید: دلیل واکنش های ش��دیدی که در بازار در مقابل این 
پیش نوی��س رخ داده این اس��ت که یک پیش نویس ناپخت��ه قبل از آنکه 
جزییات آن مش��خص و مشکالت آن رفع شود، به صورت عمومی منتشر 
ش��ده اس��ت. از آنجایی که نوع نگاه برخی از قسمت های این پیش نویس، 
برخورد و مقابله است، باعث شده بازار سرمایه این نگاه را نپسندد و نسبت 
ب��ه آن واکنش نش��ان دهد، در غیر این صورت، تحلیلگران بازار س��رمایه 
متوجه هس��تند که ای��ن پیش نویس به قدری ناپخته اس��ت که برخی از 

قسمت ها اجرا نخواهد شد.
به اعتقاد وی، بهتر اس��ت مسئوالن قبل از اینکه چنین اقداماتی انجام 
دهند و بازار س��رمایه را با تنش مواجه کنن��د، این موضوع را بپذیرند که 
بازار س��رمایه، بازار س��رمایه 139۲ نیست، بلکه گسترش پیدا کرده است 
و مردم و تحلیلگران در تعامل مستمر با یکدیگر قرار دارند. هر صحبت و 
نظری در این بازار نقد کارشناسی می شود. متاسفانه از آنجایی که فعاالن 
بازار نسبت به مسئوالنی که برای بازار تصمیم می گیرند، تخصص باالتری 
دارند، در بسیاری از اوقات مسئوالن متوجه نکته ای نشده اند اما تحلیلگران 

متوجه شده اند.
این کارشناس بازار سرمایه، نبود تشکل های کارشناسی در بازار سرمایه 
را یک��ی از مش��کالت این ب��ازار می داند و ادامه می دهد: مش��کلی که در 
اینجا وجود دارد، نبود تش��کل هایی در پیکره حقیقی و کارشناس��ی بازار 
سرمایه است که بتواند به سیاست گذار مشورت بدهد، چراکه سیاست گذار 
نمی تواند در همه زمینه ها متخصص باشد اما باید از متخصصان امر کمک 
بگیرد. در این مورد، استناد می کنم به صحبت های دو تن از اعضای سابق 
شورای عالی بورس که هر دو تاکید کرده اند که مشکل در شورای عالی این 
بود که یک ش��ورایی برای بازار تصمیم می گرفت که به بسیاری از مسائل 
بازار س��رمایه واقف نبود و این مش��کل از نحوه انتخاب این اعضای ش��ورا 
اس��ت. درواقع مشکل شخص نیس��ت. اگر کمک کنیم تشکل های صنفی 
و تخصصی در بازار س��رمایه تشکیل شود و این افراد در تصمیم گیری ها و 
قانون گذاری ها دخیل ش��وند، بسیاری از مشکالت در آینده پیش نخواهد 

آمد.
به گفته س��وری، بخش��ی از قس��مت هایی ک��ه در پیش نویس مورد 

اعت��راض قرار گرفته اس��ت، مربوط به تدریس و ش��بکه های اجتماعی 
است. واقعیت این است که مسئوالن ما باید بپذیرند که فضای مجازی، 
قابل کنترل نیس��ت. بنابراین اگر پشتوانه هر طرحی که برای صیانت و 
س��المت فضای مجازی تدوین می ش��ود برخورد قضائی و قهری باشد، 
محکوم به شکس��ت اس��ت. نمی توان ش��خصی که یک شبکه اجتماعی 

تشکیل داده اما هویت نامشخصی دارد را مورد پیگرد قانونی قرار داد.
او در پایان با تاکید بر اینکه می توان به افرادی که س��الم کار می کنند، 

اعتباربخشی کرد، توضیح می دهد: می توان به مردم اعالم کرد برای آموزش 
دیدن در بازار سرمایه به سراغ افرادی بروند که مورد تایید سازمان هستند. 
اما در حال حاضر هیچ جای س��ایت س��ازمان بورس یا هیچ نهاد رس��می 
دیگری، لیس��تی از افراد مورد تایید نیست! در حالی که اگر اعتبار صورت 
بگیرد و به تشکیل تش��کل ها کمک کنیم، مدرسان، تحلیلگران و فعاالن 
فضای مجازی بازار س��رمایه می توانند بخش کنترل و سالمت را به دست 

بگیرند.

سهامدارمجرماستیاپیشنویسمشکلدارد؟

عیارپوستاندازیقوانینبورسی
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فلفلهایبرگشتخوردهسالماست
رئیس هی��أت مدیره اتحادیه تعاونی های گلخان��ه داران با بیان اینکه 
فلفل های برگشت خورده همگی سالم هستند، گفت خرداد امسال روسیه 
در نامه ای به صورت ش��فاف دس��تورالعمل های وارداتی و لیست سموم 
مجاز را به ایران اعالم کرد ولی س��ازمان حفظ نباتات براساس استدالل 

اشتباه خود این نامه را سه ماه پیش خود نگه داشت و ترک فعل کرد.
محمد بالغی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه در خردادماه س��ال 
جاری سازمان فدرال نظارت بر حقوق مصرف کنندگان روسیه به سفارت 
ایران در  فدراس��یون روسیه نامه ای را ارسال کردند و از آنجا نیز نامه را 
به دفتر امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی و سپس به سازمان حفظ 
نباتات ایران فرستادند، گفت: در این نامه گفته شده بود ایران باید برای 
محصوالت صادراتی به روس��یه طبق دستورالعمل های مشخصی عمل 
کند که این دس��تورالعمل ها در س��ایت مشخصی قرار گرفته است. آنها 
لیست سموم مجاز را در نامه ذکر کرده بودند و خواسته های شان بسیار 

شفاف و روشن بود.
وی ادام��ه داد: حتی این مورد نیز ذکر ش��ده بود که اگر قرار اس��ت 
از س��مومی استفاده ش��ود که در لیست آنها نیست بایستی این سم در 
آزمایش��گاه های آنها بررسی شود و اگر مشکلی نداشت در لیست سموم 

مجاز این کشور قرار گیرد.
رئیس هی��أت مدیره اتحادی��ه تعاونی های گلخان��ه داران اضافه کرد: 
سازمان حفظ نباتات متاسفانه براساس اینکه بررسی شناسایی مخاطرات 
س��موم وظیفه سازمان غذا و دارو اس��ت، این نامه را سه ماه پیش خود 
نگه داش��ت و اعالم کرد که بررسی مخاطرات و تاثیرات سموم و تعیین 
تکلیف آن در محصوالت تولیدی و غذایی در حیطه وظایف من نیست؛ 
در حال��ی که تایید س��موم و کیفیت و مجاز بودن آن وظیفه س��ازمان 

حفظ نباتات است.
وی ب��ا بیان اینکه بی توجهی به نامه  به ای��ن مهمی نوعی ترک فعل 
اس��ت، گفت: این موضوع را در کمیس��یون کش��اورزی مجلس مطرح 
کردیم. کمیسیون هم آن را در نامه ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس 
ابالغ کرد. این تخطی از طرف سازمان بازرسی کشور هم جرم تلقی شده 

است و ما نیز در روزهای آینده شکایت خواهیم کرد.
خسارتروزانه1۵0میلیاردتومانبهگلخانهداران

بالغ��ی تصریح ک��رد: این ترک فعل منجر به این ش��ده که روزانه به 
گلخانه داران  150 میلیارد تومان خسارت وارد شود. از طرفی تا پیش از 
این  13 درصد فلفل روس��یه را تامین می کردیم. محصوالت ما از لحاظ 
کیفی جایگاه خوبی در بازار فدراسیون روسیه پیدا کرده بود و از بعضی 
رقبا نیز پیشی گرفته بودیم ولی در حال حاضر عالوه بر مخدوش شدن 

چهره صادراتی، خسارات زیادی به تولیدکنندگان وارد شده است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به توزیع فلفل های برگشت خورده 
در داخل کشور آیا این فلفل ها از سالمت کافی برخوردارند؟ گفت: هیچ 
س��م خطرناکی برای فلفل ها اس��تفاده نشده اس��ت و همه محصوالت 
برگش��ت خورده سالم هستند. کلیه سمومی که استفاده می شود به جز 
یک مورد آن همه دوره کارنس 48 ساعته دارند؛ یعنی بعد از 48 ساعت 
دیگر در محصول باقی نمی مانند و این س��موم مورد تایید اتحادیه اروپا 

هستند.
بالغ��ی ادامه داد: علت برگش��ت خوردن هم باالبودن میزان س��م در 
محصوالت نیست بلکه به نوع آن اشاره شده است؛ بنابراین محصوالتی 
که در بین مردم توزیع ش��د کامال س��الم و مورد تایید آزمایش��گاه های 
روس��ی و از معتبرترین برندهای داخلی بود ولی به دلیل ممنوعیت در 
تاریخ ذکرش��ده امکان ترخیص فراهم نش��د و بنا به تصمیم مالک بین 

مردم توزیع شد. 
رئی��س هیأت مدیره اتحادیه تعاونی های گلخانه داران  در پایان گفت: 
متاس��فانه برخی عالقه دارند با ایجاد جو روانی از ش��رایط سوءاستفاده 
کنند و فلفل ها را با قیمت پایین خریداری و به کش��ورهای دیگر صادر 
کنند. این اظهارات در حالی است که چندی پیش کیخسرو چنگلوایی_ 
رئیس وقت س��ازمان حفظ نباتات  به ایس��نا، گفت که سوم آذر 1400 
سرویس فدرال نظارت بر حقوق مصرف کنندگان روسیه نامه ای به وزارت 
بهداشت و جهادکشاورزی ایران ارسال و اعالم کرد که در چند محموله 
از فلفل های ایران مقداری س��موم پیدا شده که در کشور روسیه ثبت و 
اس��تفاده نمی ش��ود و پس از آن یعنی از 8 آذر نیز واردات فلفل به این 

کشور ممنوع شد.
وی همچنین عنوان کرد که براس��اس قانون، س��ازمان حفظ نباتات 
کش��ور وظیفه نظ��ارت بر آفات، بیماری ه��ا و علف های هرز محصوالت 
کش��اورزی را دارد و در هیچ مقوله  دیگری یعنی بررسی فلزات سنگین، 
باقیمانده س��موم، نیترات و ... نقش��ی ندارد. در حقیقت  نظارت بر این 

موارد برعهده سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است.

نماگربازارسهام

یک کارش��ناس صنعت خودرو معتقد اس��ت سیاس��ت گذاران صنعت 
خودروی کشور با توجه به شرایط حاکم به اهداف خود نخواهند رسید.

 به گزارش صنایع، حس��ن کریمی س��نجری درخص��وص افزایش تیراژ 
خودرو، اظهار کرد: مشخص نیست افزایش تیراژ در شرایط حاضر با کدام 

ابزار اتفاق خواهد افتاد.
به ص��ورت کالن هر ک��دام از مقاص��دی که موردتوجه سیاس��ت گذار 
خودروی��ی قرار گرفته بخواهد عملیاتی ش��ود باید در یکی از چهار مولفه 
راهبردها، منابع، بازار و ظرفیت ها تغییری ایجاد شود و تا زمانی که در یکی 
از چهار مولفه یادشده تغییری ایجاد نشود، نمی توان امیدوار بود که صنعت 

خودرو به مقاصدی که مدنظر سیاست گذار خودرویی است دست یابد.

ارتقایمطلوبیتخودروهایکشور
  وی درخص��وص مطلوبیت، ایمنی و مس��ائل زیس��ت محیطی، افزود: 
نمی توان با اس��تانداردهای داخلی حرکت کرد و باید حتما استانداردهای 

بین المللی را لحاظ کرد.
مبحث مطلوبیت باید بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد و این بحث به 

طور کلی با مباحث کیفی متفاوت است.
مطلوبیت به قیمت خودرو و سطح رفاه آن خودرو مربوط می شود.

بحث ارتقای ستاره های کیفی در خودروسازی که در ذیل مقاصد صنعت 
خودرو آمده نمی تواند بحث مطلوبیت را پوشش دهد.

 این کارش��ناس خودرو با تاکید بر ارتقای شاخص های زیست محیطی 

در خودروسازی با معیار بین المللی، تصریح کرد: در شرایط حاضر کاهش 
مصرف سوخت که مورد توجه قرار گرفته و با پارامترهای داخلی در برنامه 
وزارت صم��ت آمده نمی تواند اس��تانداردهای بین الملل��ی مانند یورو 6 را 

پوشش دهد.
اگ��ر بخواهیم ص��ادرات خ��ودرو را عملیاتی کنیم چ��اره ای نداریم که 
اس��تانداردهای داخلی را کنار گذاشته و با اس��تانداردهای بین المللی کار 
کنیم. ص��ادرات خودرو بدون توج��ه به اس��تانداردهای بین المللی اتفاق 

نخواهد افتاد.
بحث تولید محصوالت جدید نیز به نوعی در مقاصد مدنظر وزارت صمت 

دیده شده است.

۴مولفه الزم در جهت ارتقای صنعت خودرو کشور

عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی گفت نوسازی ناوگان 
حمل  و نقلی کش��ور و اس��قاط خودروهای فرسوده از محل صرفه جویی 

در مصرف سوخت ظرف سه تا چهار سال به سهولت امکان پذیر است.
محمد س��رگزی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
اس��قاط خودروهای فرس��وده به آسانی امکان پذیر اس��ت، اما متاسفانه 
تاکنون در راس��تای خروج خودروهای پرمصرف فرسوده اقدامی صورت 

نگرفته اس��ت. وی افزود: به روزرسانی ناوگان حمل ونقلی کشور و خروج 
خودروهای فرسوده از محل صرفه جویی در مصرف سوخت ظرف سه تا 

چهار سال قابل انجام است.
نماین��ده مردم زاب��ل، زهک، هیرمند، نیم��روز و هامون در مجلس 
شورای اس��المی گفت: ارائه تس��هیالت به خریداران خودرو، افزایش 
تیراژ تولید و واردات خودرو در صورت عدم توانایی در تامین نیاز بازار 

در کنترل مصرف س��وخت موثر است. س��رگزی در پایان خاطرنشان 
ک��رد: خودروهای فرس��وده از مهمترین منابع آالیندگی در ش��هرها 
هس��تند لذا با اس��قاط فرس��وده ها، صرفه جویی در مصرف س��وخت، 
کاه��ش قابل توج��ه آالیندگی و کاهش هزینه ه��ای باالی درمان که 
به طور غیرمس��تقیم ناشی از آلودگی هوا و تردد خودروهای فرسوده 

است، اتفاق می افتد.

دبی��ر انجمن خودروس��ازان با اش��اره ب��ه اینکه در ح��ال حاضر بدهی 
خودروس��ازان به قطعه س��ازان حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان است، 
گفت مجوز افزایش قیمت ها فقط توانس��ت بخش��ی از زیان خودروسازان 

را جبران کند.
احمد نعمت بخش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
در خص��وص دالی��ل روند کند تکمیل خودروهای ناقص در ش��رکت های 
خودروس��ازی، گفت: مجوز افزایش قیمت ها فقط توانست بخشی از زیان 
خودروس��ازان را جبران کن��د، اما باید این نکت��ه را مدنظر قرار دهید که 

همچنان صنعت خودرو با تحریم روبه روس��ت و همین امر تامین قطعات 
الکترونیکی را برای واحدهای تولیدی سخت کرده است.

وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر بدهی خودروسازان به قطعه سازان 
حدود  40 تا 50 هزار میلیارد تومان اس��ت، افزود: چندین بار درخواست 
کرده ایم تا ۲0 هزار میلیارد تومان تسهیالت در اختیار صنعت خودروسازی 
قرار بگیرد که آنها بتوانند بخشی از بدهی خود را به قطعه سازان پرداخت 

کنند، اما متاسفانه هنوز این موضوع مورد موافقت قرار نگرفته است
دبیر انجمن خودروس��ازان تصریح کرد: براس��اس آمار حدود 150 هزار 

خودروی ناقص کف کارخانه های خودروسازان قرار دارد که آنها در تالش 
برای تکمیل این خودروها هستند ولی کمبود نقدینگی و مشکالت حمل 
و نقل بین المللی و مشکالت نقل و انتقال پول عاملی شده تا روند تکمیل 

خودروهای ناقص با زمان بیشتری روبه رو شود.

اسقاطخودروهایفرسودهازمحلکاهشمصرفسوختبهسهولتامکانپذیراست

چراخودروهایناقصتکمیلوراهیبازارنمیشود؟
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ترجمه: علی آل علی

حفظ مشتریان همیشه کار سخت و عجیبی محسوب می شود. این امر برای 
بس��یاری از برندها تا حدی غیرممکن نیز به نظر می رسد. درست به همین 
خاطر شما باید همیشه در تالش برای حفظ مشتریان تان تمام تالش تان را 
انجام دهید. متاسفانه برخی از برندها در این میان فقط به دنبال جلب نظر 
مش��تریان تازه هس��تند. این امر موجب بی توجهی به حفظ مشتریان و در 
نهایت ریزش شدید آنها می شود. اگر شما دوست ندارید به چنین سرنوشتی 
در زمینه کس��ب و کار دچار ش��وید، باید هرچه زودتر نسبت به استفاده از 
تکنیک های حفظ مش��تریان واکنش نشان دهید، در غیر این صورت خیلی 
زود مش��کالت تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به شدت افزایش پیدا 
می کند.  امروزه توس��عه کس��ب و کار بدون توجه به حفظ مش��تریان هیچ 
فایده ای ندارد. درست به همین خاطر شما باید به طور مداوم در تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان باشید. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان باید همیش��ه به دنبال ساده ترین راهکارها باشید. 
این امر می تواند مشتریان تان را برای مدت زمانی طوالنی در کنار برندتان نگه 
دارد. در ادامه برخی از مهمترین تکنیک ها برای حفظ و نگهداری از مشتریان 
را با هم مرور خواهیم کرد. این امر به ش��ما برای توس��عه برندتان به شکلی 

استاندارد و پرهیز از ریزش شدید مشتریان کمک خواهد کرد. 
بازاریابیایمیلی

بازاریاب��ی ایمیلی اغلب اوقات ش��یوه ای برای پیدا کردن مش��تریان تازه 
محسوب می شود. دلیل این امر نیز تالش افراطی برای پیدا کردن مشتریان 
تازه اس��ت. نکته مهم در این میان امکان اس��تفاده از این شیوه برای حفظ 
مش��تریان اس��ت. ش��ما با چنین کاری به ساده ترین ش��کل ممکن فرصت 
نگه��داری مش��تریان تان را به دس��ت می آورید. همانطور که ی��ک برند به 
طور مداوم برای مش��تریانش ایمیل بازاریابی ارس��ال می کند، باید در زمینه 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان ثابت نیز از ایمیل های یادآوری و پیشنهاد ویژه 
خرید اس��تفاده نماید. این امر می تواند س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش دهد.
امروزه بس��یاری از برندها برای حفظ مشتریان ش��ان در کنار کمپین های 
ب��رای بازاریابی و پیدا کردن مش��تریان تازه به کمپین های ویژه مش��تریان 
قدیمی نیز توجه نشان می دهند. این امر نقش مهمی در جلب نظر مشتریان 
فعلی برند دارد. بنابراین اگر ش��ما به دنبال حفظ مشتریان تان هستید، باید 
همیش��ه این نکته مهم را مد نظر داشته باش��ید، در غیر این صورت خیلی 
زود با مش��کالت پیچیده ای برای نگهداری از مشتریان تان رو به رو خواهید 
شد. یادتان باشد که دیگر برندها همیشه راهکارهای حرفه ای تری برای پیدا 

کردن مش��تریان ش��ما دارند. بنابراین اگر شما در زمینه حفظ مشتریان تان 
حتی اندکی هم تعلل کنید، بسیاری از مشتریان تان از دست خواهند رفت.  
یادتان باشد بازیابی مشتریان همیشه سخت ترین کار برای یک برند محسوب 
می ش��ود. درست به همین خاطر ش��ما باید فکر از دست دادن مشتریان و 
سپس بازیابی شان را از سرتان بیرون کنید. راهکار ساده تر در این میان تالش 
برای حفظ و نگهداری از مشتریان خواهد بود. این امر به شما فرصت بسیار 
خوبی برای تعامل با مشتریان و تاثیرگذاری حرفه ای بر روی شان می دهد. در 
نتیجه شما به جای اینکه دنبال فرصت های مناسب برای بازیابی مشتریان تان 
باشید، باید همیشه نیم نگاهی به حفظ شان با کمترین هزینه ممکن داشته 
باشید. چنین راهکاری نه تنها هزینه مالی کمتری برای شما به همراه دارد، 
بلکه فرصت تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف را نیز به شما خواهد داد. 

توجهبهخدماتمشتریان
مش��تریان همیش��ه به دنبال دریافت خدمات حرف��ه ای از برندهای مورد 
عالقه ش��ان هس��تند. اگر در این میان یک برند دیگر خدمات بهتری نسبت 
به ش��ما ارائه نماید، مش��تریان وفادارتان کم کم به فکر ترک برند خواهند 
افتاد. متاسفانه چنین امری در طول سال های اخیر به طور مداوم تکرار شده 
است. پس اگر شما به دنبال حفظ مشتریان برند هستید، باید توجه ویژه ای 
به کیفیت خدمات تان داش��ته باشید.  امروزه برخی از برندها برای اطمینان 
از کیفیت خدمات ش��ان به طور مداوم از مشتریان نظرخواهی می کنند. این 
امر می تواند نقش مهمی برای حفظ مشتریان در کنار برندتان داشته باشد. 
نکته مهم دیگر توجه به ترندهای محبوب در اطراف تان اس��ت. اگر یک برند 
بزرگ و پرطرفدار در بازار اقدام به استفاده از راهکارهای تازه ای برای حمایت 
از مشتریان کرده است، شما هم باید به سرعت از برند موردنظر الگوبرداری 
نمایید. این امر ش��انس ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان را به طور 
قابل مالحظه ای افزای��ش می دهد. نکته مهم دیگر در این میان تالش برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن اس��ت. این امر 
می تواند وضعیت ش��ما را در ح��وزه بازاریابی به طور قابل مالحظه ای بهبود 
بخش��د. در این راستا ش��ما منبع بسیار گس��ترده ای از ترندها را در اختیار 
داری��د. چنین امری می تواند در مدت زمانی کوتاه ش��ما را بدل به یک برند 

دوست داشتنی برای مشتریان سازد. 
سادهسازیفرآیندعضویتوتمدیدآندرسایتبرند

برخی از برندها برای اطمینان از تعامل با مشتریان واقعی و اینکه یک وقت 
مشتریان شان را از دست نداده باشند، به طور مداوم اکانت مشتریان شان در 
سایت خود را چک می کنند. در این میان شاید مشتریان به طور ساالنه نیاز 
به تمدید حس��اب کاربری شان داشته باش��ند. اگر فرآیند ثبت نام یا تمدید 
حس��اب کاربری پیچیدگی زیادی داش��ته باشد، شما به طور خودکار بخش 
گسترده ای از مشتریان تان را از دست خواهید داد. این امر شما را در موقعیت 
بسیار خطرناکی از نظر حفظ مشتریان و تضمین سود مناسب در آینده قرار 
می دهد. بنابراین باید فورا دنبال راهکاری برای این مش��کل باشید.  راه حل 
پیش��نهادی ما در این بخش ساده س��ازی فرآیند ثبت نام و تمدید حس��اب 
کاربری در س��ایت رس��می برند اس��ت. این امر می تواند وضعیت شما را از 
نقطه نظر بازاریابی به طور قابل مالحظه ای بهینه نماید. بنابراین همیشه در 
راستای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف این نکته مهم و اساسی را مدنظر 
قرار دهید. به این ترتیب هیچ مشکلی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و 

حفظ موقعیت تان در بازار نخواهید داشت. 
ارائهپیشنهاداتویژهبهمشتریانوفادار

از آنجایی که بخش گس��ترده ای از فروش برند ش��ما از س��وی مشتریان 
وفادار تضمین می شود، شما باید همیشه به فکر آنها باشید. این امر می تواند 
وضعیت ش��ما در بازار را به طور قابل مالحظه ای بهینه س��ازی نماید. به این 
ترتیب هیچ مشکلی برای تاثیرگذاری بر روی این دسته از مشتریان و تعامل 

با آنها پیش روی تان نخواهید بود. یادتان باش��د ش��ما ب��رای عامل بهینه با 
مش��تریان باید همیشه انتظارات ش��ان را در کانون توجه قرار دهید. یکی از 
انتظارات اصلی مشتریان وفادار از برندهای محبوب شان نیز دقیقا همین ارائه 
پیشنهادات ویژه محسوب می شود. شما با چنین کاری جدیت تان برای جلب 

نظر مشتریان را به بهترین شکل ممکن ثابت خواهید کرد. 
تعاملبامشتریاندرشبکههایاجتماعی

شبکه های اجتماعی روز به روز اهمیت باالتری برای برندها پیدا می کنند. 
این امر باید همیش��ه مورد توجه برند ش��ما قرار داشته باشد. بنابراین اگر تا 
حاال به فعالیت در شبکه های اجتماعی برای حفظ مشتریان توجه نداشته اید، 
باید اس��تراتژی تان را به طور چش��مگیری تغییر دهید. این امر به شما برای 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مش��تریان کمک کرده و وضعیت تان در بازار به 
شدت بهبود خواهد بخشید.  امروزه شبکه های اجتماعی محل مناسبی برای 
تعامل میان برندها و مشتریان شان است. در این میان شما باید نیم نگاهی به 
مش��تریان وفادارتان هم داشته باشید، در غیر این صورت از دست دادن شان 
اتفاق عجیب و غیرمنتظره ای نخواهد بود.  بی شک حفظ مشتریان امر سخت 
و دش��واری محسوب می شود. درس��ت به همین خاطر شما باید همیشه از 
راهکارهای حرفه ای در این حوزه س��ود ببرید، در غیر این صورت شانس تان 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به شدت کاهش پیدا می کند. توصیه های 
مورد بحث در این مقاله ش��روع مناس��بی برای فرآیند حفظ مشتریان برند 
محسوب می ش��ود. بنابراین ش��ما می توانید با خیال راحت از این توصیه ها 

سود ببرید. 
noobpreneur.com:منبع
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اخبار

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم:
44 درصد شبكه برق استان قم ضد سرقت شده است

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
قم گفت: 44 درصد شبکه برق استان تبدیل به کابل خودنگهدار و ضد سرقت 
شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم ،مهدی 
آهنین پنجه، در جلسه شورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق قم که 
به ریاست احمد حیدری معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزارت نیرو در 
سالن جلسات کوثر آبفای قم برگزار شد، در ابتدای این جلسه به ارائه گزارشی از 
اقدام ها، فعالیت ها و عملکرد این شرکت پرداخت و گفت:استان قم ظرفیت خوبی 
برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر دارد. وی اظهار داشت: در سال گذشته بالغ 

بر 140 کیلومتر شبکه سیمی فشار ضعیف به کابل خودنگهدار تبدیل شد .
مهندس آهنین پنجه در ادامه اظهار د اشت: امسال با انعقاد 5200 تفاهم نامه همکاری با صنایع و واحد های کشاورزی و اداری توانستیم 
پیک بار را مدیریت کنیم و  با همکاری همه بخش ها، خاموشی اضطراری کمتری را شاهد باشیم. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان قم در ادامه از تعدیل 5500 چراغ روشنایی معابر در سطح خیابان های اصلی و بزرگراهها به منظور مدیریت پیک بار خبر داد و گفت: 

بهینه سازی روشنایی معابر در مسیرهای اصلی به جز 66 نقطه حادثه خیز در استان را شناسایی و مدیریت کردیم.
مهندس آهنین پنجه اظهار داشــت: 12 مگاوات نیروگاه خورشــیدی در استان در مدار بهره برداری می باشد و برای عبور از پیک بار 
تابستان سال آینده با توجه به سرعت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر وظرفیت خوب استان در این زمینه، نیازمند همکاری مردم و سرمایه 

گذاری بخش خصوصی در این زمینه هستیم.

افزایش مشارکت کارکنان منطقه 9 عملیات انتقال گاز در طرح اهدای خون
ســاری – دهقان : کارکنان ســتاد منطقه 9 عملیات انتقال گاز در ایام 
سوگواری شهادت حضرت زهرا )س( در امر خداپسندانه اهدای خون مشارکت 
کردند. به گزارش خبرنــگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز، محی الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی 
به عمل آمده و هماهنگی با سازمان انتقال خون استان مازندران، کارکنان ستاد 
منطقه مقارن با ایام فاطمیه با حضور در پایگاه سیار انتقال خون مقابل ساختمان 
ستاد و اهدای واحدی از خون خود در تامین کمبود ذخایر خونی استان سهیم 
شدند. وی با اعالم اینکه تاکنون 17 دوره طرح اهدای خون از طریق پایگاه سیار 

انتقال خون در ستاد منطقه برگزار شده است، افزود: کارکنان منطقه در راستای انجام مسؤولیت های اجتماعی و یاری رساندن به بیماران 
نیازمند خون با رعایت پروتکل های بهداشــتی در این امر خداپسندانه شرکت کردند. سرپرست منطقه 9 همچنین از افزایش مشارکت 
کارکنان در این دوره نسبت به دوره گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ اهدای خون که اهدای زندگی است باید مورد توجه 

قرار گیرد و این اقدام ارزشمند همواره با استقبال کارکنان متعهد منطقه همراه بوده است.

بیش از 40 هزار نفرساعت آموزش در شرکت گاز گیالن ارائه شده است
رشت- خبرنگار فرصت امروز: با هدف دانش افزایی و ارتقاء سطح کیفی 
خدمات رسانی به مردم و مشترکین در پاییز امسال به پرسنل شرکت گاز استان 

گیالن بیش از 40 هزار نفرساعت آموزش ارائه شده است.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن با اعالم ارائه بیش از 40 هزار نفرســاعت آموزش به پرسنل این شرکت 
گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 برابر شده است و در نوع 
خود یک رکورد محسوب می شود. وی با بیان اینکه حدود 85 درصد از آموزش 
های انجام شــده در سه ماهه سوم سال جاری به صورت مجازی و برخط بوده 

است، اظهار داشت: با فراهم سازی زیرساخت های الزم، روند برگزاری دوره های آموزشی در دوران کرونا همانند گذشته به صورت مستمر 
در سراسر استان برگزار  می شود. اکبر با بیان اینکه 2 هزار و 491 نفر از پرسنل در دوره های آموزشی پاییز شرکت کرده اند، گفت: مدیریت 
نگهداری و تعمیرات، مدیریت مواد زائد، مدیریت دارائی های فیزیکی،  قوانین و مقررات مالی و اصول پدافند غیرعامل از مهم ترین دوره 
های برگزار شده در پاییز امسال می باشند. مدیرعامل گاز گیالن در خاتمه با بیان اینکه برگزاری دوره های آموزشی موجب بهبود مستمر 
عملکرد کارکنان در حوزه های مختلف شده است، گفت: افزایش سطح کیفی عملکرد کارکنان موجب بهبود بهره وری در سازمان و به تبع 

افزایش رضایتمندی مهم ترین سرمایه های شرکت گاز یعنی مردم و مشترکین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم: 
خانواده شهدا مایه خیر و برکت نظام و انقالب هستند

ایالم- هدی منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه دیدار با خانواده های معظم شهدا، روحیه والیت مداری و دفاع 
از کشور را دو چندان می کند، گفت: خانواده های معظم شهدا مایه خیر و برکت نظام و انقالب هستند.

عباس شمس اللهی به مناسبت سالروز شهادت شهید واالمقام مهندس محمد جواد تندگویان وزیر نفت جمهوری اسالمی ،در دیدار با 
جمعی از خانواده های معظم شهدا، افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و از جان گذشتگی شهدای واال مقام و صبر و استقامت 
خانواده معظم شهداست. وی با بیان اینکه تکریم خانواده های شهدا تکلیف هر فردی است که نسبت به خون شهدا ادای دین می کند، اظهار 

داشت: رشد و بالندگی کشور مرهون فداکاری شهدا و جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس است.
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه همه مدیون ایثارگری شهدا و رزمندگان هستیم و امنیت و آرامش کنونی ایران حاصل 
رشادت های آنان است، تصریح کرد: تا زمانی که روحیه شهادت طلبی در جامعه حاکم است، دشمن نمی تواند آسیبی به نظام و آرمان های 
انقالبی وارد کند. شمس اللهی خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار، شهادت، مجاهدت و حماسه در ایران اسالمی باید همیشه زنده بماند زیرا عزت 
و اقتدار کشورمان به خاطر ایثار و شهادت است. گفتنی است مدیرعامل شرکت گاز استان و اعضا شورای پایگاه بسیج و کمیته ایثارگران 
شرکت به همراه نماینده اعزامی مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران به مناسبت سالروز شهادت وزیر نفت با جمعی از خانواده های معظم 

شهدا دیدار و گفتگو و از ایشان دلجویی و تفّقد کردند.

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان بوشهر  به 

ریاست صالح رحیمی فرماندار بوشهر  
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: برگزاری جلسه فوق العاده ستاد 
پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان 
بوشهر به ریاســت صالح رحیمی فرماندار بوشهر با حضور معاونین و 
بخشــداران و شــهرداران و اعضا شــورای هماهنگی مدیریت بحران 

شهرستان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوشهر ، جلسه فوق العاده ستاد 
پیشــگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان 

بوشهر و اعضای این شورا برگزار شد.
صالح رحیمی فرماندار شهرستان بوشهر  در این جلسه با اشاره به  احتمال بارش های سنگین باران و گرفتگی معابر در مناطق شهری 
و روســتایی و یا وقوع ســیل در منطقه اظهار داشت : مدیران و مسئوالن دستگاه های ذیربط اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران 
شهرستان باید در مواقع بروز بحران باحضور سریع وبه موقع خود درمحل ،اقدامات الزم را انجام دهند. و افزود؛حفظ آمادگی دستگاه های 
امدادی و ارسال هشدار به سایر دستگاه های اجرایی برای اطالع رسانی به جامعه هدف و لغو کلیه مرخصی اعضای ستاد و منع تردد دریایی 

را تاکید نمودند.  وی در ادامه بر یکپارچه کردن مدیریت در زمان بحران تاکید نمود.

آمادگی شهرداری گرگان برای پیشگیری از بحران احتمالی فصل سرما
گرگان- خبرنگار فرصت امروز:معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از استقرار 48 دستگاه مخزن ماسه و نمک در سطح مناطق 
3 گانه شهر گرگان به منظور پیشگیری و مقابله با یخ زدگی معابر و جلوگیری از ایجاد خطر و همچنین تسهیل تردد شهروندان خبر 
داد.احمد ساالری با اعالم خبر اظهار داشت: در راستای آمادگی هرچه بیشتر، کلیه ماشین آالت و ادوات مدیریت بحران آماده به کار و 
ماسه و نمک در محل های مناسب دپو شده است.وی افزود: به منظور تسریع و تسهیل دسترسی و جهت ارائه خدمات مطلوب، نیروهای 
خدماتی و حتی شهروندان می توانند در زمان یخ زدگی معابر سطح شهر از محتویات مخازن )کیسه های ماسه و نمک( استفاده نمایند. 
ساالری خبر داد: آمادگی شهرداری گرگان برای پیشگیری از بحران احتمالی فصل سرما پاکسازی محور گردشگری هزارپیچ با همکاری 
شهرداری گرگان و جمعی از دوستداران محیط زیست ساالری در خبر دیگری گفت: با توجه به اهمیت محورهای گردشگری، پاکسازی 
اراضی شــیب دار محور گردشــگری هزارپیچ با همکاری شهرداری گرگان و دوستداران طبیعت برای دومین بار متوالی به فاصله تقریبا 
دو هفته مورد پاکسازی قرار گرفت.وی ادامه داد: ضمن تقدیر از تالش همکاران و دوستداران طبیعت از کلیه شهروندان که به مناطق 
گردشگری مراجعه می کنند تقاضا داریم زباله های خود را در طبیعت رها ننمایند.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: 
در راســتای ارتقای سطح بهداشت و سالمت شهروندان گرگانی، جوی های آب و کانال های معابر سطح شهر به طور منظم برابر برنامه 

زمانبندی نظافت و پاکسازی می شوند.

شماره 1933
سه شنبه
14 دی 1400

 آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرعامل ســازمان عمران 
شــهرداری تبریز با اعالم اینکه چندین پروژه مطالعاتی، در حال انجام 
پروســه مطالعه و طراحی سازه است، اظهار داشــت: مهم ترین پروژه 
مطالعاتی در دســت اجرا، پروژه روگذر _ دوربرگردان کرکج است که 

مطالعات آن در حال اتمام و تنظیم اسناد مناقصه مي باشد.
بابک شــریفی درباره جزئیات و اهداف این پروژه گفت: این پروژه به 
صورت یک پل دوربرگردان بتنی _ فوالدی، به طول 480 متر و عرض 
2/7 متری، با هدف کاهش حجم ترافیک و تســهیل در ورود و خروج 

اهالی کرکج، انجام خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان عمران شــهرداری تبریز به دیگــر پروژه های 
مطالعاتی سازمان عمران تبریز اشاره کرد و گفت: اصالح و بهسازی مسیر 
بــی آرتی در حد فاصل میدان راه آهن تا هتل مرمر، از دیگر طرح های 

مطالعاتی سازمان عمران است.
وی در ادامه با بیــان اینکه عالوه بر موارد فوق چندین پروژه هم در 
حال عملیات اجرایی اســت گفت: یکی از پــروژه های در حال اجرا که 

حدود 92 درصد هم پیشرفت فیزیکی داشته است، پروژه رمپ خروجی 
خیابان یوسف آباد و اتصال خروجی این خیابان به اتوبان پاسداران است 
که بعد از تملک 63 واحد مسکونی، توسط شهرداری منطقه 1، شروع 
شده است و در صورت مساعد شرایط جوي عملیات روسازي کف تکمیل 

خواهد گردید.

بابک شریفی اضافه کرد: پروژه پایدارسازی ترانشه اتوبان پاسداران در 
حد فاصل تله کابین تبریز از دیگر پروژه های در حال اجرا مي باشد.

شــریفی پروژه ارتش آزادی از دیگر پروژه های مهم سازمان عمران 
تبریز است که مطالبه بسیاری از شهروندان بود، هر چند بنا به دالیلی 
با تأخیر در اجرا مواجه شــد اما اکنون با جدیت و ســرعت بیشتر اجرا 

می شود.
وی در ادامه با اشاره به رسالت سازمان عمران شهرداری تبریز در تولید 
بخشی از آســفالت مورد نیاز شهرداری تبریز گفت: در 8 ماهه گذشته 
سال جاری علیرغم نوسانات قیمت قیر و افزایش بی رویه آن و همچنین 
مشکالت به وجود آمده در خرید و تامین قیر مورد نیاز سازمان عمران 
تبریز، حدود 20 هزار تن آســفالت  به کارگاههای امانی 35 هزار تن به 
پیمانکاران لکه گیری، حدود 35 هزار تن هم از طریق اکیپ های پخش 
اساســی، آسفالت ریزی گردیده است که در مجموع حدود 90 هزار تن 
آســفالت، تولید و در اختیار بخش های خدمات رسان شهرداری تبریز 

قرار گرفته است.

قزوین- خبرنــگار فرصت امروز: در این مراســم که به صورت 
ویدئوکنفرانســي و با حضور غالمعلي رخشاني مهرمعاونت هماهنگی 
توزیع توانیر، ابوذر صالحی مدیرکل دفترروابط عمومی و اموربین الملل 
توانیر و معاونین ومدیران شرکت توزیع برق استان قزوین برگزار گردید ، 
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به تحوالت صنعت برق گفت : در 

سال جاری سالی بسیار سخت را پشت سر گذاشتیم و اقدامات مناسبی 
جهت اصالح، بهینه سازی و ترمیم شبکه های فرسوده ، در سطح کشور 

از سوی شرکت های توزیع انجام پذیرفت.
مهندس رخشــانی مهر در خصوص مدیریت بار شبکه در تابستان 
سالجاری، افزود: مدیریت بار در تابستان با وجود ناترازي تولید ومصرف با 
دانش و تجربه صنعت برق کشور، محقق گردید چرا که در غیراینصورت 

باید شاهد فروپاشي شبکه مي بودیم.
وی ضمن بیان تکالیف قانوني شــرکت هاي توزیع ،خاطرنشان کرد: 
امسال در بند »د«تبصره 15 شرکت های توزیع مکلف به نصب کنتور 
های هوشمند شــده اند که ضرورت دارد این امر هرچه سریعتر انجام 

پذیرد تا به پیشبرد برنامه های آتی صنعت برق کشور ، کمک نماید.
مهندس رخشاني مهر در ادامه از تالش ها وخدمات مهندس سعید 
بهادیوند چگینی در مدت تصدي مدیرعاملي توزیع نیروي برق قزوین 
تقدیر وتشکر کرد و گفت: موفقیت ها همواره با همراهي همه مجموعه به 

دست می آید که شایسته تقدیر بوده و در اذهان ماندگار است. 

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به انتصاب دکتر مسعود خواجه 
وند به عنوان سرپرســت شرکت توزیع نیروي برق قزوین، تصریح کرد: 
براي پیشرفت و ادامه روند رو به رشد این شرکت، ضرورت دارد که همه 
معاونان ، مدیران و کلیه همکاران در اجراي تحوالت و برنامه هاي صنعت 

برق، با مدیریت هماهنگ باشند .
در ادامه نیز دکتر خواجه وند در ســخناني کوتاه به بیان برنامه ها و 
دیدگاه های خود پرداخت وبا بر شمردن ظرفیت های مناسب صنعت 
برق استان بویژه منابع انسانی توانمند آن، گفت : امیدواریم که با استفاده 
از همه داشــته ها و توان خود بتوانیم در جهت تحقق اهداف وبالندگی 
صنعت برق گام برداشــته وخدمات شایســته ای را به مشترکین ارائه 

نماییم.
در خاتمه مهندس بهادیوند چگیني مدیرعامل سابق برق استان قزوین 
ضمــن بیان مطالبی ، به اقدامــات و عملکرد خود در مدت تصدی این 
سمت اشاره نموده و از همه مدیران و معاونان و کارکنان شرکت توزیع 

برق قزوین تقدیر وتشکر کرد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: سرپرست شهرداری منطقه 8 
تبریز از آغاز عملیات مرمت عمارت ساعت طی ماه های آتی خبر داد.

رضا جان فشان در جلســه ای که با حضور معاونین، مدیران و مشاور 
طرح مرمت عمارت تاریخی ســاعت برگزار شد، ضمن اعالم این خبر 
گفت: با توجه به فرســودگی و اســتهالک پذیری عمارت ساعت، باید 
اقدامات الزم در خصوص مرمت و ساماندهی بخش های مختلف عمارت 
ســاعت طی ماه های آتی آغاز کرده و عمارت تاریخی ساعت را مرمت و 
مقاوم ســازی کنیم. جان فشان با اشاره به ارزش تاریخی عمارت ساعت 
افزود: عمارت تاریخی ساعت تبریز اولین ساختمان شهرداری کشور است 
که یکصدسال عمر داشته و دارای معماری خاصی بوده که باید به بهترین 

نحو ممکن مرمت و مقاوم سازی شود.
وی در ادامــه به اقدامات مرمتی انجام شــده در عمــارت تاریخی 
شهرداری اشــاره کرد و افزود: به منظور حفظ و نگهداری شایسته این 
عمارت تاریخی، طی سال های اخیر اقدامات متعدد مرمتی همچون احیاء 
و مرمت پایه های محوطه عمارت ساعت، احیاء و مرمت ایوان های عمارت 
ساعت، تعویض پنجره های فرسوده عمارت ساعت، خاکبرداری آب انبار 
عمارت، مرمت و تجهیز ســالن اجتماعات شورای اسالمی شهر، نقاشی 
دیواری فرش تبریز بر ســقف اتاق شــهردار عمارت، بند کشی پله های 
عمارت، تعمیر ساعت شــهری عمارت، مرمت و ساماندهی ناودان های 
عمارت توسط شهرداری اجرایی شده است. سرپرست شهرداری منطقه 

8 تبریز خاطرنشــان کرد: در راســتای مرمت عمارت تاریخی ساعت، 
جلسات متوالی با مشاور طرح مرمت عمارت ساعت و کارشناسان مرمتی 
برگزار خواهد شد تا اصول مرمت به صورت علمی و طبق اصول مرمت 

پیش رود.

اراک – فرناز امیدی: مدیربهره برداری و نگهداری تاسیســات آبی 
شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: 42 درصد مخازن ذخیره در پشت 2 

سد الغدیر ساوه و کمال صالح اراک پُرآب هستند.
حسین اکبری افزود: استان مرکزی در میزان ذخیره آب پُشت سد از 

استان های مناسب از نظر ذخیره است که با برنامه ریزی انجام شده برای 
سال آینده هم مشکل کمبود ندارد. وی اظهار داشت: اکنون 110 میلیون 
مترمکعب آب پشت سد ســاوه ذخیره است و پارسال در همین زمان، 

197 میلیون مترمکعب آب در پشت سد وجود داشت.
مدیر بهره برداری و نگهداری تاسیســات آبی و برق آبی شرکت آب 
منطقه ای مرکزی گفت: 46 و نیم میلیون متر مکعب آب اکنون پشت 
ســد کمال صالح اراک ذخیره است که پارسال این میزان 75 میلیون 
مترمکعب بود. اکبری افزود: ورودی ســد ســاوه و کمال صالح اراک به 

ترتیب یک متر مکعب و 500 لیتر بر ثانیه برآورد می شود.
وی بیان داشت: خشکسالی شدید و نبود بارش مناسب در پاییز امسال 

موجب شده که از 20 مهرماه جاری دریچه های سد الغدیر بسته شود و 
تا اطالع ثانوی حقابه مصارف کشاورزی به  دلیل موقعیت بحرانی ذخایر 

آبی این سد قطع شده است.
مدیر بهره برداری و نگهداری تاسیســات آبی و برق آبی شرکت آب 
منطقــه ای مرکزی گفت: با توجه به حجم پاییــن 58 درصدی ذخایر 
موجود در پشــت ســدها و پایین بودن ذخایر آب هــای زیر زمینی از 
کشاورزان و دیگر بهره برداران آب استان مرکزی در خواست می شود در 

مدیریت مصرف بهینه آب صرفه جویی کنند.
92 درصد از حجم آب مصرفی استان مرکزی در بخش کشاورزی، سه 
و نیم درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش آشامیدنی مصرف می شود.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از 
ریاست دادگاه عمومی و فرماندهی نیروی انتظامی بخش الوار گرمسیری 

به دلیل حفظ امنیت شبکه برق ناحیه شمال قدردانی کرد.
محمود دشــت بزرگ با اهدای لوح تقدیر به حســن سپهوند رئیس 
دادگاه عمومی، سروان مهران امیر پور فرماندهی، ستوانیکم علی بیرانوند 
و اســتوار دوم صادق ولی زاده از پرســنل نیــروی انتظامی بخش الوار 
گرمسیری، از تالش ها و همکاری آنها در حفظ امنیت شبکه برق ناحیه 
شمال و دستگیری ســارقین دکل های برق و برگرداندن تجهیزات به 

سرقت رفته به این شرکت تقدیر کرد.
در بخشی از لوح تقدیر اهدایی محمود دشت بزرگ به ریاست دادگاه 

عمومی بخش الوار گرمسیری آمده است:
بدین وسیله از مساعی و زحمات جهادگونه جنابعالی در راستای تعامل 
و همکاری مســتمر با شرکت برق منطقه ای خوزستان تقدیر و تشکر 
نموده و از درگاه خداوند تبارک و تعالی حسن عاقبت و توفیق روز شما را 
در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تحت زعامت ولی 
امر مسلمین مسئلت می نمایم. سید حجت اله موسوی سرپرست روابط 
عمومی و محســن مرادی مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال شرکت 
برق منطقه ای خوزستان به نیابت از مدیرعامل، با حضور در بخش الوار 
گرمسیری از تالش های حافظان امنیت و همکاری آنها در حفظ پایداری 

شبکه برق قدردانی و لوح تقدیرهای اهدایی را تقدیم آنها کرد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز خبر داد؛ 

چندین پروژه مهم شهری توسط سازمان عمران در حال اجراست

  با حضور معاون هماهنگي توزیع توانیر، مراسم تودیع و 
معارفه مدیرعامل توزیع نیروي برق استان قزوین انجام شد 

سرپرست شهرداری منطقه ۸ خبر داد؛

عمارت تاریخی ساعت تبریز مرمت و مقاوم سازی می شود

مدیر بهره برداری تاسیسات آب منطقه ای مرکزی:

4۲ درصد سدهای استان مرکزی پُر آب هستند

تقدیر مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان از ریاست دادگاه و فرماندهی نیروی انتظامی بخش الوار گرمسیری

ارومیــه- مرجان رونق : دکتر حســین مهدی زاده در جلســه 
صحن علنی شورای اسالمی شــهر که با حضور مدیر کل امور مالیاتی 
آذربایجان غربی برگزار شــد با اشــاره به مقوله مالیات بر ارزش افزوده، 
بیــان کرد:  ارزش افزوده ماحصل برخی فعل و انفعاالت حاکمیت های 
محلی به شهرداریهای تخصیص می یابد و شهرداری ها هم بر اساس آن 
خدماتی را بصورت عادالنه در نقاط مختلف شهر توزیع می کند .وی به 
دغدغه مشترک برخی شهرداریهای شهرهای کشور در خصوص دریافت 
مبلغ ارزش افزوده  اشــاره کرد و گفت:  برخی شهرداریهای شهرهای 
کشــور برایشان جای سوال است که سهم شان از بابت مالیات بر ارزش 

افزوده چه میزان است.
شهردار ارومیه گفت: برخی شهرهای کشور چون یزد و اصفهان مبلغ 
خوبی از بابت ارزش افزوده دریافت می کنند و علت آن به برخی ظرفیت 

ها خاص این شهرها بر می گردد.
به گفته وی در آذربایجان غربی نیز جهت دریافت مالیات ارزش افزوده 

ظرفیت مضاعف در برنامه بودجه   1400  ایجاد شده است و می توان 
ارزش افزوده ای از  کانال مبادی مرزی و گمرگات زمینی برای اســتان 
دریافت کرد که با مشارکت و همراهی می توان حقممان از بابت ارزش 
افزوده که مصوب قانونی هم هست تحقق بخشید و رقم خوبی از بابت 

آن دریافت کرد.
  وی با اشاره به بحث ارزش افزوده بیمه های شخص ثالث و شرکت 
های بیمه ای، اظهار کرد: برخی مبالغ ارزش افزوده  حاصل از این مهم 
نیز واریز نشــده است. وی با اشــاره به فعالیت 16 هزار خودرو اسنپ 
در ســطح شــهر، بیان  کرد  :فعالیت این تعداد خودرو در سطح شهر 
مشکالتی چون استهالک  معابر شهری رقم می زند که می توان ارزش 
افزوده حاصل از آن را در  ناوگان حمل و نقل عمومی، بهبود عبور و مرور 

شهری و توسعه  زیر ساخت های شهری استفاده کرد.
به گفته شهردار ارومیه نباید بر اساس آمارسال 1395 به شهر ارومیه 
نگاه کنیم چرا که جمیعت شهر اکنون بیش از  800 هزار نفر  است که 
باید سهم شهرمان از بابت مالیات بر ارزش افزوده را  بر اساس این میزان 

جمیعت دریافت کرد.
وی تاکید کرد:  باید سهم مان از بابت مالیات بر ارزش افزوده از دولت 

اخذ کرد تا شاهد توسعه و عمران شهری بیش از پیش باشیم.

شهردار ارومیه:

جهت عمران شهری، باید سهم مان از بابت مالیات بر ارزش افزوده از دولت اخذ کرد

سه شنبه
14 دی 1400

شماره 1936
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من برای اولین بار چند س��ال پیش با پادکست به مثابه 
یک فرمت تولید محتوا و نوعی س��رگرمی آموزنده آش��نا 
ش��دم. از آن زمان تا به حال تقریبا دو تا سه ساعت از روز 
خودم را به گوش دادن به برنامه های مختلف در قالب این 
فرم��ت اختصاص می دهم. امروزه در عرصه کس��ب و کار 
امکان مش��اهده پادکست های بسیار زیاد و متنوعی وجود 
دارد. این پادکست ها به طور معمول در ارتباط مستقیم با 
برندها قرار دارند، اما نمونه های مستقل جذابی نیز به چشم 
می خورد. ماجرا هر طور که باش��د، استفاده از پادکست به 
مثابه ش��یوه ای جذاب برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 

هدف روز به روز در حال گسترش است. 
نکته جالب درباره پادکس��ت ها پوشش دامنه وسیعی از 
سلیقه کاربران است. با این حساب شما با داشتن هرگونه 
سلیقه ای می توانید وارد دنیای جذاب پادکست ها شده و به 
خوبی از این امکان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
سود ببرید. یکی از دالیل اصلی تمایل مردم در سراسر دنیا 
برای گوش دادن به انواع پادکس��ت ها همین تنوع وسیع 
محتوای شان است. تنوع و گستردگی انواع پادکست ها در 
ای��ن میان نظر هر مخاطبی را به خودش جلب می کند. با 
این حساب ش��ما هم می توانید ش��انس تان را در تولید و 

انتشار پادکست اختصاصی تان آزمایش کنید. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از نکات مهم 
برای راه اندازی پادکس��ت به طور حرفه ای اس��ت. این امر 
برای شما به عنوان یک کارآفرین مستقل یا عضوی از تیم 
بازاریابی یک برند کاربردی خواهد بود. امروزه بس��یاری از 
کارآفرینان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان شان به طور 
مداوم در تالش برای اس��تفاده از انواع پادکست ها هستند. 
این امر می تواند انگیزه ش��ما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر 
روی مخاطب هدف و کس��ب درآمد مطمئن را به ش��دت 
افزای��ش دهد. پس اگر از ش��رایط مالی بی ثبات در عرصه 
کسب و کارتان خسته ش��ده اید، نکات مورد بحث در این 

مقاله به شدت برای تان کاربردی خواهد بود. 
پادکستچیستوچطورکارمیکند؟

ما برای ش��روع راهنم��ای حرفه ای مان در حوزه تولید و 
انتشار پادکست یک گام به عقب برگشته ایم و اول از همه 
قصد بررسی مفهوم پادکس��ت را داریم. بدون شک اغلب 
مردم در سراس��ر دنیا به خوبی با پادکس��ت های مختلف 
آش��نایی دارند، اما مرور این مفهوم در این بخش می تواند 
کمک مناسبی به شما باشد. بنابراین در این بخش ابتدا به 
بررسی مفهوم پادکست و سپس نحوه تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف با استفاده از آن خواهیم پرداخت. 
امروزه پادکس��ت ها یک نوع گف��ت و گوی صوتی میان 
چند نفر یا الگویی از تک گویی یک گوینده در مدت زمانی 
مشخص اس��ت. مدت زمانی ضبط پادکست دارای قاعده 
خاصی نیس��ت، ام��ا معموال بین ۲0 ت��ا 60 دقیقه متغیر 
خواهد بود. اگر پادکس��ت ش��ما زمان کمتر یا بیش��تری 
داشته باش��د، هیچ کس نمی تواند ش��ما را متهم کند، اما 
به احتمال زیاد اس��تقبال مناس��ب از پادکست تان صورت 
نخواهد گرفت. درس��ت به همین خاطر امروزه بسیاری از 
کارآفرینان در زمینه طراحی پادکست از همین شیوه رایج 
استفاده می کنند. شما به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان بدون دردسرهای اضافی را خواهید 

داشت. 
انتشار پادکس��ت ها اگر به اندازه تولیدشان مهم نباشد، 
بی شک اهمیت کمتری هم ندارد. درست به همین خاطر 
شما باید همیشه پادکست های تان را در پلتفرم های درستی 
منتش��ر نمایید، در غیر این صورت ش��اید مخاطب هدف 
چندان زیادی به س��وی گوش دادن به پادکس��ت های تان 
جلب نش��ود. توصیه ما در این میان پلتفرم هایی نظیر اپل 
پادکست، اسپاتیفای و گوگل پادکست است. این پلتفرم ها 
به دلیل اعتبار و شهرت باالیی که دارند فرصت خوبی برای 
شما به منظور پیدا کردن مخاطب هدف عالقه مند فراهم 
خواهند س��اخت. با این حس��اب هیچ مشکلی پیش روی 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باقی نمی ماند. 
یکی از ابزارهای جانبی که ش��ما برای تعامل با مخاطب 

ه��دف در زمین��ه تولید و ارائه پادکس��ت های جذاب باید 
همیش��ه در کنارتان داشته باشید، گوگل ترندز است. این 
ابزار حرفه ای به ش��ما امکان ارزیابی ترندهای مش��هور و 
محبوب در سراسر دنیا را می دهد. بنابراین شما به سادگی 
امکان طراحی هر قسمت از پادکست تان براساس ترندهای 
محبوب مش��تریان را خواهید داش��ت. این امر کار شما را 
به طور قابل مالحظه ای س��اده خواهد کرد. بنابراین هیچ 
مش��کلی پیش روی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نخواهد بود. شاید مهمترین مسئله در این بین چک 
کردن م��داوم این ابزار و اطالع دقیق از س��لیقه مخاطب 

هدف باشد. 
نکت��ه پایانی که در این بخش بای��د مدنظر قرار دهیم، 
تفاوت پادکست با دیگر فایل های صوتی است. تفاوت اصلی 

در این میان مانند تفاوت بین یک ویدئو کوتاه با س��ریالی 
چند فصلی است. بنابراین شما در پادکست و طراحی آن 
باید ضرورت رعایت کوتاهی را همیشه مدنظر قرار دهید، 
در غیر این صورت شانس چندانی برای جلب نظر مخاطب 
هدف نخواهید داشت. این امر می تواند وضعیت شما را به 

طور قابل مالحظه ای دشوار سازد.
متاس��فانه بس��یاری از بازاریاب ها در زمینه تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب ه��دف به طور م��داوم محتوای طوالنی 
را مدنظ��ر ق��رار می دهند. این ام��ر در بلندمدت جذابیت 
محتوای ش��ما را به طور قابل مالحظ��ه ای کاهش داده و 
پادکس��ت تان را کلیشه ای خواهد س��اخت. پس همیشه 
توجه تان را بر روی تفاوت میان پادکست با دیگر فایل های 
صوتی متمرکز کنید. چنین امری از طوالنی ساختن بیش 
از اندازه فایل ها از سوی شما جلوگیری خواهد کرد. به این 
ترتیب می توانید فرآیند بسیار ساده و تاثیرگذاری در زمینه 

تعامل با مخاطب هدف تان داشته باشید. 
چهتجهیزاتیبرایتولیدپادکستالزماست؟

وقت��ی صحبت از تجهیزات الزم ب��رای تولید محتوا، به 
ویژه پادکس��ت می ش��ود، بس��یاری از افراد فکر می کنند 
باید هزینه زیادی را ص��رف این کار کنند. اگرچه این امر 
می تواند تا حدودی درست باشد، اما هرگز یک اجبار برای 
شما نیست. به ویژه اگر در ابتدای مسیر تولید پادکست نیز 
باشد. اگر شما به دنبال تجهیزات استاندارد برای شروع به 
ضبط پادکست تان هستید، موارد ذیل گزینه های مناسبی 

هستند:

• میکروفون: اولین نکته ای که شما باید برای فراهم سازی 
در مسیر ضبط و انتشار پادکست تان مدنظر داشته باشید، 
تهیه یک میکروفون با کیفیت مناسب است. بدون تردید 
گزینه های گران قیمت همیش��ه در بازار وج��ود دارد، اما 
ش��ما نباید خودتان را خیلی به دردسر اندازید. همین که 
میکروفون مد نظر شما به اندازه کافی صدا را واضح ضبط 
نماید، کافی خواهد بود. سپس در صورت تمایل در مراحل 
بعدی ش��ما امکان تهیه میکروفون ه��ای گران قیمت تر را 

خواهید داشت. 
• استودیو یا اتاق عایق صدا: وقتی شما به یک پادکست 
گوش می دهید، اولین نکته ای که جلب نظر می کند سکوت 
فضای اطراف به هنگام ضبط پادکست موردنظر است. این 
امر اهمیت بسیار زیادی برای شما به عنوان مخاطب یک 

پادکس��ت خواهد داشت. به همین خاطر در مرحله ضبط 
پادکس��ت نیز باید چنین نکته ای را مد نظ��ر قرار دهید، 
در غیر ای��ن صورت به ندرت ام��کان تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را پیدا می کنید. به هر حال چه کسی حاضر 
اس��ت برای پادکستی که کیفیت به شدت نامطلوبی دارد، 
وقت بگذارد؟ شما در این بخش باید در صورت امکان یک 
اس��تودیو کوچک یا اتاقی که عایق صدا داشته باشد، تهیه 

نمایید. 
• ابزارهای ویرای��ش: ابزارهای ویرایش امروزه به معنای 
نرم افزاره��ای حرف��ه ای ب��رای ویرایش انواع محتواس��ت. 
از آنجای��ی که ش��ما در فرآین��د تهیه و پیش از انتش��ار 
پادکس��ت تان باید نس��بت به کیفیت خ��وب آن مطمئن 
ش��وید، نرم افزارهای ویرایش ص��دا کاربرد زیادی برای تان 
خواهد داش��ت. بنابراین اگر هنوز مهارت الزم برای کار با 
چنین نرم افزارهایی را ندارید، باید تجدیدنظر اساس��ی در 

وضعیت خود و تیم بازاریابی تان انجام دهید. 
• هدفون های ضد س��ر و ص��دا: هدفون ها هم در فرآیند 
ضبط و هم در مراحل ویرایش پادکس��ت اهمیت بس��یار 
زی��ادی دارد. ام��روزه برندها و مدل های بس��یار زیادی از 
هدفون در دس��ترس کاربران ق��رار دارد. نکته مهم در این 
میان اس��تفاده از نمونه های ضد سر و صدا برای تجربه ای 
دلنش��ین و حرف��ه ای از ضبط پادکس��ت اس��ت. این امر 
می تواند نتیجه نهایی کار ش��ما را به طور قابل مالحظه ای 

باکیفیت تر نماید. 
• عضویت در پلتفرم های انتشار پادکست: پیش از این ما 
به برخی از پلتفرم های مناسب برای انتشار پادکست اشاره 
کردیم. ش��ما برای بارگذاری پادکست تان در پلتفرم های 
موردنظ��ر به طور معمول نیاز به پرداخت هزینه ندارید. با 
این حال عضویت در آنها ضروری خواهد بود. بنابراین شما 
باید اطالعات دقیقی از خود و پادکست تان در این پلتفرم ها 
ثب��ت کنید، در غیر این صورت هرگ��ز امکان بارگذاری و 

انتشار پادکست تان در این پلتفرم ها را پیدا نمی کنید. 
چطورشروعبهتولیدپادکستکنیم؟

تولید پادکست همیشه مرحله چالش برانگیزی محسوب 
می شود. بسیاری از افراد بارها و بارها درباره تولید پادکست 
صحب��ت می کنند، اما در مرحله اج��رای تمام توصیه ها و 
تکنیک های مختلف با مش��کل رو به رو می ش��وند. ما در 
این بخش برخی از تکنیک ها و نکات اساس��ی برای تهیه 
پادکس��ت به طور حرفه ای را مورد بررس��ی قرار خواهیم 
داد. این امر به شما برای راه اندازی پادکست تان به بهترین 

شکل ممکن کمک خواهد کرد. 
پیداکرنموضوعیجذاببرایپوشش

پادکس��ت ها درس��ت مانن��د فیلم های س��ینمایی در 
حوزه های مش��خصی فعالیت دارند. بنابراین اگر ش��ما به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید 
اول از هم��ه فکری به حال نح��وه انتخاب موضوع نمایید؛ 
موضوعاتی که پتانسیل طراحی پادکست برای مدت زمانی 
طوالنی را ندارد، به طور معمول نباید در فهرس��ت ش��ما 
قرار گیرد. این امر می تواند پادکس��ت شما را پس از مدت 
زمانی کوتاه با مش��کل کمبود ایده کافی مواجه س��ازد. به 

این ترتیب ش��رایط تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و ادامه روند انتش��ار پادکست تان با مشکالت زیادی 

رو به رو خواهد شد.
بی شک برخی از تولیدکنندگان پادکست در حوزه های 
متنوع��ی فعالیت دارند. این امر ب��ه نوعی ترکیبی از چند 
حوزه و موضوع متفاوت محس��وب می ش��ود. اگر شما به 
دنبال راه اندازی پادکست برای برندتان هستید، این شیوه 
کاربرد الزم را برای ش��ما به همراه نخواهد داش��ت. دلیل 
این امر نیز ضرورت اس��تفاده از موضوعی مرتبط با حوزه 
کاری تان برای طراحی پادکس��ت در قالب یک برند است. 
این امر به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 

کمک خواهد کرد. 
یادتان باش��د پادکست شما در نهایت باید یک مخاطب 

هدف خاص را مدنظر قرار دهد. اشتباه برخی از کارآفرینان 
در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی تمام کاربران 
آنالین است. این امر اغلب اوقات با شکست همراه خواهد 
ش��د. به هر حال وقت��ی ایده و موضوعات محوری ش��ما 
مرتب��ط با حوزه کاری و فعالیت برندتان باش��د، به غیر از 
افراد عالقه مند به کس��ب و کارتان توانایی جلب نظر فرد 

دیگری را نخواهید داشت. 
اگر ش��ما در حال مطالعه این مقاله هستید، به احتمال 
زیاد یک ایده مناس��ب برای طراحی پادکست در ذهن تان 
داری��د. بنابراین پی��ش از اجرای ایده تان و انتش��ار اولین 

قسمت پادکست به این نکات توجه نمایید:
• آیا ایده یا موضوع موردنظر شما قبل از این پوشش داده 
شده است؟ به طور مشخص آیا تیم های دیگری پادکست 

مشابه با ایده شما طراحی و منتشر کرده اند؟ 
• آی��ا ای��ده مدنظر ش��ما در زمان کنون��ی طرفدارهای 

خودش را دارد یا اینکه از مد افتاده محسوب می شود؟
• آی��ا ایده و محتوای کافی برای ایجاد یک پادکس��ت و 

ادامه دادن آن در بلندمدت وجود دارد؟
پاس��خگویی ب��ه س��واالت فوق ش��ما را ب��رای انتخاب 
موضوعی جذاب برای تولید پادکس��ت آماده خواهد کرد. 
این امر شرایط شما را به طور قابل مالحظه ای توسعه داده 
و برای شروع فرآیند تولید پادکست آماده تان خواهد کرد. 

انتخابفرمتنمایشی
یکی از نکات جذاب درباره پادکست ها امکان تولیدشان 
در انواع فرمت هاس��ت. شاید این امر عجیب به نظر برسد، 
اما امروزه پادکست ها به غیر از الگوی کالسیک صوتی در 
قالب ویدئو نیز منتشر می شوند. بنابراین شما باید تصمیم 
بگیرید که پادکست تان در چه قالبی در دسترس کاربران 
ق��رار گیرد. یکی از نکات مه��م دیگر در این میان انتخاب 
افراد حاضر در پادکست است. برخی از پادکست ها به طور 
کامال تک نفره اجرا می شود. در حالی که نمونه های دیگر 
به طور دس��ته جمعی مورد توجه ق��رار می گیرد. بنابراین 
ش��ما باید انتخاب کنید که به چ��ه صورت در تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و تولید محتوا هستید. 
چنین امری وضعیت شما را به طور قابل مالحظه ای توسعه 

خواهد داد. 
یادتان باشد معیار اصلی در زمینه انتخاب فرمت محتوا یا 
نحوه ترکیب افراد مربوط به سهولت بیان داستان برندتان 
اس��ت. پادکس��ت نیز مانند هر محتوایی دیگر برای بیان 
داستان مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین اگر داستان یا 
موضوعاتی که شما مدنظر دارید، نیازمند همکاری چند نفر 
به عنوان گوینده در کنار هم است، به هیچ وجه این امر را 
به فردا موکول نکنید. چنین امری می تواند تمام جذابیت 

پادکست تان را از بین ببرد.
بازاریابیبرایپادکست

شما پیش از اینکه پادکست تان را روانه بازار کنید، باید 
نسبت به آگاهی کاربران از محصول تان مطمئن شوید، در 
غیر این صورت پادکس��ت تان بع��د از عرضه در بازار حتی 
نظر یک کاربر را نیز به خودش جلب نخواهد کرد. این امر 
می تواند وضعیت شما در تعامل با مشتریان را به طور قابل 

مالحظه ای دش��وار نماید. توصیه م��ا در این بخش تالش 
برای بازاریابی و اس��تفاده از مش��تریان برند برای معرفی 
پادکس��ت تان پیش از انتش��ار رسمی اس��ت. این امر هم 
آشنایی مش��تریان با پادکست شما را تقویت می کند، هم 
اینکه آمادگی الزم در آنها برای گوش دادن به قسمت های 

مختلف پادکست تان را افزایش خواهد داد. 
امروزه در ش��بکه های اجتماعی امکان ایجاد گروه برای 
بح��ث و تب��ادل نظ��ر در حوزه های مختلف وج��ود دارد. 
توصیه ما در این بخش برای راه اندازی پادکس��ت توجه به 
ایجاد گروه در فیس بوک یا دیگر پلتفرم های اجتماعی به 
منظور ایجاد آمادگی و در صورت نیاز استفاده از ایده های 
مشتریان است. شاید این امر در نگاه نخست بسیار سخت 
به نظر برس��د، اما تاثیرگذاری ویژه ای بر روی مخاطب تان 
به همراه خواهد داشت. بنابراین شما باید همیشه این نکته 

مهم را مدنظر داشته باشید. 
ضبطوویرایشقسمتاولپادکست

بعد از اینکه ش��ما تمام ش��رایط را مدنظر قرار دادید و 
بازاریابی خوبی هم برای پادکس��ت برن��د صورت گرفت، 
نوبت به ضبط قس��مت اول می رس��د. این امر باید با دقت 
نظر بس��یار زیادی از سوی شما صورت گیرد، در غیر این 
صورت وضعیت تان به طور قاب��ل مالحظه ای در تعامل با 
مخاط��ب هدف تان پیچیده می ش��ود. اغلب اوق��ات افراد 
با گوش دادن به اولین قس��مت یک پادکس��ت درباره اش 
داوری می کنند. این امی می تواند به شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب تان کمک کند. البته در صورتی که کیفیت 
قسمت اول پادکست تان به طور قابل مالحظه ای باال باشد، 
در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب تان نخواهید داشت. 
ضبط قس��مت اول پادکست فقط بخشی از دردسرهای 
ش��ما ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب تان محس��وب 
می ش��ود. امروزه برندها برای تعامل با مشتریان ش��ان به 
ویرای��ش حرفه ای محت��وای بازاریابی نی��از دارند. این امر 
درباره محتوای پادکس��ت نیز مصداق دارد. بنابراین ش��ما 
پیش از اینکه پادکس��ت تان را منتشر نمایید، باید اندکی 
درب��اره کیفیتش نیز بحث کنید. این امر ش��امل ویرایش 
فایل های ضبط شده و س��پس اصالح شان در صورت نیاز 
اس��ت. اگر شما این مرحله را به خوبی مد نظر قرار دهید، 
شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 

قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 
طراحیسایترسمی

طراحی سایت رسمی برای پادکست به شما برای جلب نظر 
مخاطب تان کمک خواهد کرد. همانطور که مش��تریان برای 
خرید یک محصول ابتدا آن را در شبکه های اجتماعی یا گوگل 
جست و جو می کنند، وقتی پای پادکست ها نیز در میان باشد 
جست و جو کردن شان ایده مهمی خواهد بود. شما با چنین 
کاری به س��ادگی هرچه تمام تر فرص��ت تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب تان را پیدا خواهید کرد. هرچه باش��د وقتی کاربران 
به دنبال یک پادکس��ت هس��تند و به طور ناگهانی با سایت 
رس��می تان رو به رو شوند، دس��ت کم مقداری به سوی شما 
تمایل پیدا خواهند کرد. این امر می تواند سرنوشت پادکست 

شما را به بهترین شکل ممکن تعیین نماید. 
انتخابمعیارهاوارزیابیوضعیتپادکست

ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف و ادامه 
دادن به روند مناس��ب پادکست تان از نظر تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب تان باید همیشه معیارهای دقیقی را مدنظر 
قرار دهید. این امر اهمیت بسیار زیادی برای شما و برندتان 
خواهد داشت. وقتی تولیدکنندگان یک پادکست همیشه 
معیارهای دقیقی را مدنظر داش��ته باشند، از کوچک ترین 
تغییرات در وضعیت پادکست شان مطلع خواهند شد. این 
امر وضعیت شان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 

به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهند بخشید. 
اگر شما به دنبال برخی از معیارهای استاندارد و حرفه ای 
برای ارزیابی وضعیت برندتان هس��تید، به نمونه های ذیل 

توجه نمایید:
• تعداد دنبال کنندگان پادکست تان

• میانگین زمان گوش دادن به هر قسمت پادکست
• تعداد بازدید از صفحه اصلی پادکست تان در اکانت آن 

)گوگل پادکست یا دیگر پلتفرم های مشابه(
• تعداد دانلود کل در طول ماه

اگر ش��ما معیارهای فوق را به طور مناسب مدنظر قرار 
دهی��د، به خوبی امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب تان 
را پیدا می کنید. چنین امری ش��ما را هر لحظه نسبت به 
نظر کاربران نس��بت به پادکست تان و وضعیت کلی آن در 
بازار رقابتی پادکست ها مطلع خواهد ساخت. یادتان باشد 
اطالعات موردنظر همیشه برای ساخت قسمت های بعدی 
پادکست تان کاربردی و دارای اهمیت خواهد بود. بنابراین 
همیش��ه آنها را مدنظر قرار دهید و برنامه های برندتان را 

براساس آنها طراحی نمایید. 
یادگیرینحوهکسبدرآمدازپادکست

مگر در مواردی که یک برند به دنبال طراحی پادکست 
باش��د، در سایر موقعیت ها تولیدکنندگان پادکست بعد از 
مدت زمانی کوتاه باید به دنبال کس��ب درآمد از ایده شان 
باش��ند. این امر به آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و بهبود وضعیت مالی خودتان کمک خواهد کرد. به 
عنوان مثال، شما می توانید یک اسپانسر برای پادکست تان 
انتخاب کنید. هرچه کیفیت پادکس��ت تان باالتر باش��د، 
جذابیت آن برای برندهای مختلف بیش��تر خواهد ش��د. 
نتیجه این امر امکان همکاری با برندهای بزرگ و دریافت 

مبلغ مناسب از آنها به عنوان اسپانسرتان است. 
بی ش��ک هیچ کارآفرین یا برندی از هم��ان ابتدا نحوه 
فعالی��ت به عنوان یک طراح پادکس��ت را ب��ه خوبی بلد 
نیست. بنابراین اگر شما هم در این رابطه تازه کار محسوب 
می شوید، اس��تفاده از نکات مورد بحث در این مقاله برای 

بهبود وضعیت تان کاربردی  خواهد بود. 
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