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مهار تورم بدون انضباط مالی دولت ممکن نیست

 سه فوریت
خالصی از تورم

درحالی که در ماه های گذش��ته براس��اس گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار ای��ران، تورم درحال کنترل و 
بازگش��ت از روند اوج گیری بود، اما گزارش جدید مرکز آمار نش��ان می دهد پس از س��ه ماه روند نزولی تورم در 
پاییز امسال، نرخ تورم ماهانه و نقطه  ای در نخستین ماه زمستان دوباره افزایشی شده است. در دی  ماه، نرخ تورم 
ماهانه 2.4 درصد و نرخ تورم نقطه ای 35.9 درصد گزارش شد تا نسبت به آذرماه افزایش 0.7 واحد درصدی را...

اجاره بها بر سکوی سوم تورم ایستاد

 تحرک بازار مسکن
در افول رقبا
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کلیات طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی در صحن مجلس تصویب شد

رخنه بانکی حمایت از تولید

8

مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: هرچند در اولین روز معامالتی بهمن ماه در بورس تهران، ترمز شـاخص بورس کشـیده 
شـد و نماگر اصلی تاالر شیشـه ای به رشـد بیش از 2هزار واحدی رسـید، اما شـاخص کل بورس روز 

گذشته در دومین روز معامالتی بهمن ماه با ریزش 25 هزار واحدی تا نیمه کانال یک میلیون 
و 200 هزار واحد سقوط کرد؛ به طوری که 28 نماد به ارزش 1122 میلیارد ریال صف خرید...

شاخص بورس تهران با ریزش 25 هزار واحدی به نیمه کانال 1.2 میلیونی رسید

سقوط بی پایان بورس

یادداشت
 انقالب

هوش مصنوعی

محمدجواد فدایی
پژوهشگر اقتصادی

انق��اب فن��اوری هوش  عص��ر 
مصنوعی چند س��ال است که آغاز 
ش��ده و در همین مدت چنان ابعاد 
و کاربردهایش گس��ترش یافته که 
نمی ت��وان در مورد عمق نفوذ آن و 
قابلیت های��ش در یک دهه آینده و 
پس از آن با قاطعیت اظهارنظر کرد. 
هوش مصنوع��ی می تواند کیفیت 
زندگی ما را به شکل شگفت انگیزی 
بهب��ود ببخش��د و کم��ک کند تا 
ناش��ناخته های  از  ت��ازه ای  درک 
عالم هس��تی ب��ه دس��ت بیاوریم. 
مدیرعام��ل گوگل درب��اره اهمیت 
فناوری ه��وش مصنوعی می گوید: 
»هوش مصنوعی یکی از مهمترین 
چیزهایی اس��ت که انسان در حال 
حاضر روی آن کار می کند. اهمیت 
آن از کش��ف آتش یا الکتریس��یته 
نیز باالتر اس��ت. ه��وش مصنوعی، 
ظرفی��ت آن را دارد که بزرگ ترین 
پیشرفت های ممکن را برای ما رقم 
بزند، اما ما می بایست بر جنبه های 
منف��ی آن نیز فائق بیاییم.« به نحو 
مس��تمری در همه نق��اط جهان، 
فن��اوری هوش مصنوع��ی در حال 
رش��د و محبوبیت روزافزون است. 
تعداد فزاینده ای از دانش آموزان در 
آن تخصص دارند و برای شغل های 

مرتبط با آن آماده می شوند. 
ادامه در همین صفحه
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توسعه، رشد و پیشرفت هر جامعه ای به واسطه آموزش مناسب 
دانش آموزان و نسل جوان تضمین می شود. وجود مدارس مجهز 
و پیش��رفته، ابزار ایجاد زمینه چنین توس��عه ای است. بنابراین 
مدرس��ه مهمترین مکان برای آموزش نسل آینده و به تبع آن، 
پیشرفت و تعالی کشور است. دستیابی به این هدف واال نیازمند 

مشارکت همگانی در امر مدرسه سازی است.
بانک پاسارگاد به  عنوان سازمانی فعال در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی و مدرسه س��ازی، توس��عه فرهنگ و آموزش کشور را 
هدفی متعالی در نظر گرفته و پیوسته فعالیت های سازنده ای را 
در این راستا انجام می دهد. بخشی از این فعالیت ها معطوف به 
ساخت مدرسه در نقاط آس��یب دیده از سیل و زلزله و مناطق 

کمتر برخوردار کشور است. در این راستا این بانک تاکنون 33 
مدرسه در اس��تان هایی همچون لرستان، خوزستان، گلستان، 
کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان 
رضوی، البرز، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی احداث کرده 
است و س��اخت 14مدرسه دیگر را نیز در دس��تور کار دارد. از 
جمله فعالیت های مدرسه سازی این بانک در استان های مختلف 

در طول سال جاری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
* اس��تان خوزستان: از اقدامات بانک پاسارگاد در این استان 
جنوبی کش��ور می توان به ساخت مدرسه در مناطق مختلف از 
جمله روستای ذبیددبات شهرستان شوش، الوان در شهرستان 

کرخه و مهرشهر شهرستان دزفول اشاره کرد.

* استان گلستان: این استان نیز از مدرسه سازی بانک پاسارگاد 
بی بهره نمانده و سه مدرسه »شهید ساالر« در روستای پیرآغاچ، 
مدرس��ه »امیرکبیر« در روس��تای قرنجیک و مدرسه »شهید 
مفتح« در روس��تای صحنه با حمایت های مالی و معنوی بانک 

پاسارگاد ساخته و تجهیز شده اند.
* اس��تان لرس��تان: کودکان روس��تا های ش��یراوند واقع در 
شهرستان رومشکان، روس��تای دمرود علیا از توابع شهرستان 
معموالن و روستای همت آباد شهرستان بروجرد استان لرستان 
هم امس��ال در مدرسه ای تحصیل می کنند که به همت بانک 
پاس��ارگاد ساخته ش��ده است. گفتنی اس��ت فعالیت ساخت 

13مدرسه دیگر نیز در این استان آغاز شده است. 

* استان خراسان جنوبی: در ادامه مجموعه فعالیت های حوزه 
مسئولیت اجتماعی و مدرسه س��ازی بانک پاسارگاد، مدرسه  ای 
برای کودکان روستای گلگزی از توابع شهرستان نهبندان استان 
خراسان جنوبی که منطقه ای صعب العبور به شمار می آید، ساخته 
ش��د. این مدرس��ه به نام نجمه خدمتی، بانوی قهرمان رش��ته 
تیراندازی کش��ورمان در المپیک نام گذاری شده است و شرایط 
تحصیل برای دانش آموزان این روستا و همچنین روستاهای اطراف 

را با توجه به راه های دسترسی به این منطقه آسان کرده است.
* استان هرمزگان – جزیره قشم: شاید تعجب کنید که جزیره 
قشم با وجود پتانسیل های باالیی که برای رشد و توسعه دارد، اما 
بسیاری از روستاهای آن از حداقل امکانات رفاهی هم برخوردار 

نیس��تند. با این وجود، بانک پاس��ارگاد در راستای فعالیت های 
فرهنگی و آموزشی خود، ساخت یک باب مدرسه شش کاسه 
در »روستای زینبی« جزیره قشم را آغاز کرده است تا فرزندان 
میه��ن عزیزمان در این منطقه نیز از نعمت آموزش شایس��ته 

برخوردار شوند.
با توجه به اهمیت و ضرورت مدرسه سازی در کشور با کمک 
موسسات، بنیادهای خیریه و مشارکت هموطنان عزیز تاکنون 
مدارس زیادی س��اخته شده است. بانک پاس��ارگاد نیز در این 
مس��یر، اقدامات گس��ترده ای را انجام داده و با ساخت مدرسه 
و کتا بخانه در نقاط مختلف ایران عزیز، ش��رایط رشد و توسعه 

آینده سازان این مرز و بوم را فراهم کرده است.

ادامه از همین صفحه
در س��ال 2020، استارت آپ های آمریکایی هوش مصنوعی تقریبا 
38 میلی��ارد دالر س��رمایه جذب کردند. همتایان آس��یایی آنها 25 
میلی��ارد دالر جذب کردن��د و همتایان اروپایی آنه��ا 8میلیارد دالر 
جمع آوری کردند. س��ه دولت )آمریکا، چین و اتحادیه اروپا( همگی 
س��ازمان های سطح باالیی را برای مطالعه هوش مصنوعی و گزارش 
یافته های خود تش��کیل داده اند. اکنون رهبران سیاس��ی و شرکتی، 
یکی از مهمترین اهداف خود را برای »پیروزی« در هوش مصنوعی یا 
حداقل، پذیرش هوش مصنوعی و بهره برداری از آن برای رسیدن به 
اهداف خود اعام می کنند. طبق گزارش موسس��ه »Pwc«، »هوش 
مصنوعی یک اصطاح جمعی برای سیس��تم های رایانه ای است که 
می توانند محیط را حس کنند، فکر کنند، بیاموزند و در پاسخ به آنچه 

از محیط و اشیا حس می کنند، واکنش نشان دهند.«
هوش مصنوعی و تحول در فعالیت ها

در اواخ��ر س��ال 2017، ی��ک انق��اب آرام رخ داد. آلفا زیرو یک 
 Google( که توسط گوگل دیپ ماین )AI( برنامه هوش مصنوعی
DeepMind( توس��عه یافته اس��ت، قدرتمندترین برنامه شطرنج 
جهان را شکس��ت داد. پیروزی آلفا زیرو تعیین کننده بود: 28 بازی 
را برد، 72 بازی را مس��اوی کرد و بدون هیچ باخت! به طور معمول، 
این واقعیت که یک برنامه شطرنج برنامه شطرنج دیگری را شکست 
دهد، فقط برای تعداد انگشت شماری از عاقه مندان اهمیت دارد. اما 
آلفا زیرو یک برنامه شطرنج معمولی نبود. برنامه های قبلی متکی به 
حرکت هایی بودند که توسط انس��ان ها تصور، اجرا و بارگذاری شده 
بودند. به عبارت دیگر، برنامه های قبلی بر تجربه، دانش و اس��تراتژی 
انس��انی تکیه داش��تند. مزیت اصلی آلفا زیرو بهره گی��ری از قدرت 
پردازش برتر هوش مصنوعی بود که آن را قادر می ساخت گزینه های 

بیشتری را در یک دوره زمانی معین ارزیابی کند.
فناوری هوش مصنوعی امروزه در اکثر کش��ورهای توس��عه یافته، 
زمینه پیش��رفت فراوانی در صنایع گوناگون ش��ده است. کاربردهای 
فراوان هوش مصنوعی در داروسازی، تشخیص بیماری، هواشناسی، 
لجس��تیک و حمل ونقل، بازاریابی و تبلیغ��ات و... تصور آینده بدون 
هوش مصنوعی را دور از انتظار جلوه می کند. موسسه »مک کینزی« 
در گزارش��ی با بررسی رشد فناوری هوش مصنوعی در جهان بر این 
باور اس��ت که ما در حال خلق هوش��ی هس��تیم که خارج از جسم 
انس��ان ها و در اقتصاد مجازی قرار دارد. ای��ن فناوری قدرتمند ما را 

ب��ه دوران اقتص��ادی تازه ای وارد می کند ک��ه قوانین متفاوتی بر آن 
حاکم است. در این گزارش به این نکته اشاره شده که حضور هوش 
مصنوعی در عرصه های مختلف اقتصاد و عدم حضور نیروی انس��انی 
بیانگر تحولی عظیم در اقتصاد اس��ت که از مدت ها قبل آغاز شده و 
ماحصل همگرایی فناوری هایی مثل اینترن��ت، رایانش ابری، بزرگ 
داده ها روباتیک، آمار و ریاضیات است. تعامل این فناوری ها با یکدیگر 
و تأثیرگذاری آنها بر تمامی جوانب جوامع باعث شده تا اقتصاددانان 
قبول کنند که ما در مرکز یک انقاب اقتصادی دیجیتالی قرار داریم 
که مهمترین مؤلفه این انقاب دیجیتال، بهره گیری از فناوری هوش 

مصنوعی است.
هوش��ی که می توان��د بدون دخال��ت یا کمتری��ن دخالت نیروی 
انسانی کار کند و کاما مبتنی بر الگوریتم هاست. اکنون فرآیندهای 
کس��ب وکار، علوم مهندس��ی و مالی می توانند از قابلیت های عظیم 
هوشمندس��ازی اس��تفاده کنند و این امکان، فعالیت های آنها را به 
ش��کل چشمگیری گس��ترش داده و اندک اندک فعالیت های انسانی 
را منس��وخ می کند. این مسئله اقتصاد را به دورانی جدید و متفاوت 
وارد کرده اس��ت. اقتصاد در حال رس��یدن به نقطه ای است که برای 
ه��ر کس تولی��د کافی وجود خواهد داش��ت، اما ابزار دسترس��ی به 
این تولیدات و خدمات یعنی مش��اغل، پیوس��ته روزبه روز کوچک تر 
خواهد ش��د. بنابراین دوران نوینی که در حال ورود به آن هس��تیم 
دیگر دوران تولید نیست و پیرامون این موضوع قرار ندارد که چقدر 
تولید می ش��ود، بلکه دوران توزیع است، چگونه مردم در آنچه تولید 

می شود، سهم دارند.
گسترش کیک اقتصادی با هوش مصنوعی

هوش مصنوع��ی می تواند به��ره وری و پتانس��یل تولید ناخالص 
داخلی اقتصاد جهانی را تغییر دهد. س��رمایه گذاری اس��تراتژیک در 
انواع مختلف فناوری هوش مصنوعی، الزمه تحقق این مسئله است. 
گزارش »Pwc« نش��ان می دهد که 45 درصد از کل سود اقتصادی 
فن��اوری هوش مصنوعی تا س��ال 2030 از بهبود محصول و فرآیند 
تولید محصول حاصل می ش��ود و تقاض��ای مصرف کننده را تحریک 
می کند. گسترش درآمدزایی هوش مصنوعی به این جهت است که 
این فناوری با افزایش شخصی سازی، جذابیت و مقرون به صرفه بودن 
در طول زمان، تنوع محصول را افزایش می دهد. طبق پیش بینی این 
موسسه، بیشترین دستاوردهای اقتصادی حاصل از هوش مصنوعی 
در چین )افزایش 2۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2030( 

و آمریکای شمالی )افزایش 14.5 درصدی( خواهد بود که در مجموع 
مع��ادل 10.7 تریلیون دالر اس��ت و تقریبا 70 درص��د از تأثیر این 

فناوری در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص می دهد.
فناوری هوش مصنوعی، زمین بازی کسب وکارها را به  کلی تغییر 
می دهد؛ بررسی روندها نش��ان می دهد که از طریق ایجاد مدل های 
تجاری و خدمات نوآورانه جدید، بازار بسیاری از شرکت هایی که در 
بهره برداری از هوش مصنوعی عقب افتاده اند، مختل خواهد شد. این 
اتفاق پیش ازاین در رقابت دیجیتالی شدن کسب وکارها رخ داده بود. 
با اوج گیری هوش مصنوعی ممکن است در 5 یا 10 سال آینده برخی  
از رهبران بازار از کسانی باشند که تاکنون حتی نامی از آنها نشنیده 
باشید! رهبران فردای بازار، امروز در حال بررسی و تعیین استراتژی 
خود نسبت به چهار مسئله کلیدی هستند: 1-مدل کسب و کار من 
چه میزان در برابر تغییر حاصل از هوش مصنوعی آسیب پذیر است؟ 
مهلت من برای آمادگی این تغییر بزرگ چقدر است؟ 2-آیا در بازار 
کس��ب وکار من فرصت هایی برای تغییر بازی وج��ود دارد و چگونه 
می ت��وان از فرصت های تغییر بازی بهره ب��رد؟ 3-آیا آمادگی الزم از 
نظر س��طح فناوری و داده های مناس��ب جه��ت بهره گیری از هوش 
مصنوعی در کس��ب وکار من وجود دارد؟ 4-چگونه می توان س��طح 
اعتماد و ش��فافیت پلتفرم و برنامه های هوش مصنوعی کس��ب وکار 
خود را باال برد؟ اگر پاسخ و استراتژی های مناسب برای این سؤاالت 
داش��ته باشید خاقیت، همکاری و تصمیم گیری در کسب وکار شما 
بس��یار توانمند خواهد شد و ظرفیت درک رفتار مشتری، پیش بینی 
و پاس��خگویی به نیازهای آنها را با دقت و آینده نگری که قبا هرگز 

امکان پذیر نبوده است، خواهید داشت.
پیشرفت هوش مصنوعی در خاورمیانه

جاس��م حاجی، رئیس انجمن هوش مصنوعی بحرین پیش بینی 
ک��رده که وظایف مبتنی بر هوش مصنوعی در چند س��ال آینده به 
لطف استفاده از فناوری های خودکارسازی در صنایع مختلف به طور 
کاملی متجلی خواهد ش��د. طبق گزارش موسسه »Pwc« در سال 
2020، بررسی ها نش��ان می دهد که هوش مصنوعی تا سال 2030 
نقش زیادی در اقتصاد خاورمیانه خواهد داش��ت و ارزش آن به 300 
میلیارد دالر خواهد رسید که دلیل آن پروژه های عظیم در حوزه های 
سامت، حمل ونقل و بازاریابی و عاوه بر این موج جدید نوآوری در 

منطقه سبب رشد گسترده این فناوری خواهد شد.
در س��ال 2020 ش��اهد راه ان��دازی آکادم��ی ه��وش مصنوع��ی 

پلی تکنیک بحرین بودیم. در این مرکز برنامه های حرفه ای مبتنی بر 
افزایش خاقیت و نوآوری در زمینه هوش مصنوعی ارائه می شوند. در 
منطقه منا، چند کشور پروژه های بزرگی در زمینه شهرهای هوشمند 
و دولت های هوشمند داشته اند و هوش مصنوعی را در وزارتخانه ها و 
دانشگاه ها نهادینه کرده اند. درحالی که پروژه نئوم در مرکز توجه قرار 
دارد، اما پروژه های بزرگی در کشورهای منطقه در حال جریان است. 
البته هنوز اکثر کشورهای منطقه غرب آسیا بهره گیری چشمگیری 
از ه��وش مصنوعی در صنایع خود نداش��ته اند. نهایتا نتیجه کندی 
خاورمیانه در زمینه بهره گیری از هوش مصنوعی، تش��دید ش��کاف 
دیجیتال میان این کشورها و کشورهای توسعه یافته است. این شکاف 
در ح��وزه تولی��د ناخالص داخلی از 3 درصد در س��ال 2025 به 19 

درصد در سال 2030 افزایش می یابد.
ه��وش مصنوعی در غرب آس��یا بر به��ره وری اقتص��ادی برخی 
کش��ورها تاثیر مثبت گذاش��ته و آنها را در رقابت با س��ایر کشورها 
پیش می اندازد. در این زمینه، پیشتازی فعا از آن عربستان و امارات 
خواهد بود. بیش��ترین تاثیر اقتصادی هوش مصنوعی در خاورمیانه 
مربوط به بخش مالی اس��ت که 25 درصد از س��رمایه گذاری هوش 
مصنوع��ی منطقه در این بخش صورت می گی��رد. دیگر بخش هایی 
ک��ه در خاورمیان��ه از هوش مصنوع��ی متأثر می ش��وند عبارتند از 
بخش های آم��وزش، مراقبت های درمانی و بخ��ش تولید و صنعت. 
براس��اس مطالعات موسس��ه »آی دی س«، بخش هایی که استفاده 
از سیستم های هوش مصنوعی و شناختی جدید در آنها سریع ترین 
رشد را خواهد داش��ت، عبارتند از بخش های دفاعی، ضدتروریسم و 
سازمان های اطاعاتی دولتی. واضح است که کشورهای غرب آسیا به 
اس��تفاده های نظامی و اطاعاتی از هوش مصنوعی به شدت اهمیت 

می دهند.
چالش های فناوری هوش مصنوعی

پیاده سازی حتی س��اده ترین برنامه های هوش مصنوعی می تواند 
مش��کاتی را به همراه داش��ته باشد و ش��رکت ها را ملزم به کسب 
مهارت ه��ای ه��وش مصنوعی مناس��ب می کن��د. وارد ک��ردن هر 
نوع ه��وش مصنوعی به گردش کار مس��تلزم ادغ��ام دقیق وظایف 
انس��ان و ماشین اس��ت؛ به طوری که هوش مصنوعی باعث افزایش 
مهارت های افراد ش��ود. در نهایت، شرکت ها باید منافع مشتریان را 
در ذهن داشته باشند. هرچه برنامه های هوش مصنوعی هوشمندتر 
و یکپارچه تر باش��ند، نگرانی مشتریان درباره حفظ حریم خصوصی، 

امنیت و مالکیت داده ها بیشتر می شود. ممکن است مشتریان درباره 
برنامه هایی که داده های مکان را بدون اطاع آنها ضبط و به اشتراک 
می گذارند یا بلندگوهای هوش��مندی که ممکن است در حال شنود 
آنها باش��د، تردید کنند. به طور کلی، مصرف کنندگان تمایل مبادله 
برخی از داده های ش��خصی و حریم خصوصی را در ازای ارزش��ی که 
برنامه های نوآورانه می توانند ارائه دهند، نشان داده اند؛ بنابراین کلید 
موفقیت ب��رای بازاریابان همانطور که دانش و دسترس��ی خود را به 
هوش مصنوعی گس��ترش می دهند، حصول اطمینان از شفافیت در 
کنترل های حریم خصوصی و امنیت آن است. برای تضمین پشتیبانی 
و حفظ اعتماد مشتریان، مدیران ارشد بازاریابی باید هیأت هایی برای 
ایجاد اصول اخاقی و حفظ حریم خصوصی متش��کل از کارشناسان 
بازاریابی و حقوقی را برای بررسی پروژه های هوش مصنوعی، به  ویژه 
مواردی که ش��امل داده های مش��تری یا الگوریتم هایی هس��تند که 

ممکن است مستعد سوگیری باشند، ایجاد کند.
یکی از مس��ائل پی��ش روی هوش مصنوعی، این اس��ت که تمام 
صاحبان کس��ب وکار و ی��ا مدیران تمایلی به س��رمایه گذاری در آن 
ندارند. وج��وه موردنیاز برای راه اندازی و اجرای این فناوری بس��یار 
باالس��ت. بنابراین هر صاحب کس��ب وکار یا س��ازمانی که می تواند 
در آن س��رمایه گذاری کن��د، باید بتواند قابلیت ه��ای آن را در حوزه 
صنع��ت خود امتحان کند. ش��اید مهم ترین مس��ئله این فناوری در 
کش��ورهای درحال توس��عه از جمله ایران، موضوع عدم دسترسی به 
داده ها یا کیفیت پایین داده ها جهت اس��تفاده در این فناوری است. 
چال��ش دیگری که این کش��ورها غالبا با آن مواجه ان��د، عدم وجود 
زیرس��اخت های قانونی برای پیاده س��ازی گس��ترده فناوری هوش 
مصنوعی اس��ت. نظام های قانونی ما نتوانسته اند همگام با فناوری ها 
قدم بردارند و به همین دلیل، فناوری های جدید با ابهامات زیادی در 
حوزه های قانونی مواجهند. اگر هوش مصنوعی به اموال دیگران آسیب 
وارد کند یا به یک انس��ان صدمه بزند، چه کسی باید مسئولیتش را 
به عهده بگیرد؟ ش��خصی که به آن سیس��تم دستور داده یا شرکتی 
که مدل هوش مصنوعی را طراحی کرده است؟ در حال حاضر، هیچ 
قانونی وجود ندارد که روشن سازد در چنین مواردی، چه اقدامی باید 
صورت بگیرد. نهایتا اگر به دنبال آنیم تا همسو با جهان گام برداریم 
و همچون س��ایر انقاب های صنعتی پیشین، از فناوری های روز دنیا 
باز نمانیم، باید تمام تاش خود را برای س��رمایه گذاری روی فناوری 

هوش مصنوعی و آموزش نیروهای متخصص معطوف سازیم.

انقالب هوش مصنوعی

میراث ماندگار بانک پاسارگاد در مسیر توسعه فرهنگ و آموزش کشور

ترندهای اساسی برای کسب و کارهای کوچک
دنیای کسب و کار در طول دو سال گذشته تغییرات بسیار سریع و غیرقابل پیش بینی زیادی را پشت سر گذاشته 
است. همین امر شرایط فعالیت برای کارآفرینان و برندهای تازه تاسیس را به طور قابل ماحظه ای تحت تاثیر قرار 
داده اس��ت. امروزه ش��مار باالیی از برندها و کسب و کارهای کوچک برای ادامه حضور در بازار نیازمند توصیه های 
دقیق و کارشناس��ی هستند. این امر به آنها برای راضی نگه داشتن مشتریان و همچنین سرمایه گذاری بیشتر بر 
روی توسعه کسب و کارشان کمک می کند.  گاهی اوقات کسب و کارها برای تعامل مناسب با مشتریان دردسرهای 
زیادی را پش��ت س��ر می گذارند. این امر شامل استفاده از ترندهای نادرست و پیش بینی های غلط از تحوالت بازار 
است. شاید این امر در نگاه نخست چندان مهم نباشد، اما در صورت ادامه پیدا کردن مشکات زیادی برای کسب 
و کارها به همراه خواهد داشت. درست به همین خاطر دسترسی به ترندها و ایده های تازه در دنیای کسب و کار...



فرصت امروز: میزان اجاره بها در اولین ماه زمس��تان در حالی با افزایش 
4.۶درصدی نس��بت به آذرماه، رتبه سوم بیشترین افزایش ماهیانه قیمت 
در بین کاالها و خدمات را به خود اختصاص داد که نرخ رش��د اجاره بهای 
مسکن در تهران و سایر شهرها همچنان باالتر از سقف مجاز دولتی حرکت 
می کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، دخانیات با 5.1 درصد، نان و غات 
با 4.8 درصد، اجاره مس��کن با 4.۶ درصد، مس��کن با 4.5 درصد و هتل و 
رس��توران با 4.1 درصد به ترتیب بیش��ترین نرخ تورم ماهیانه را در بین 
کاالها و خدمات داش��تند و کمترین میزان رش��د نیز در دی ماه امسال به 
ترتیب به آب، برق و س��وخت با منفی 5.2 درصد، گوشت قرمز و گوشت 
ماکیان با منفی 0.2 درصد، س��بزیجات با منفی 0.1 درصد، گوشت قرمز، 
سفید و فرآورده های آنها با 0.2 درصد و میوه و خشکبار هم با 0.2 درصد 
اختصاص داش��ته است. همچنین تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن 28.۶ 
درصد و تورم سالیانه اجاره بها نیز 2۶.9 درصد اعام شده است؛ حال آنکه 
نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم س��الیانه مسکن )قیمت مسکن( به ترتیب 

28.۶ درصد و 27.1 درصد بوده است.
بدین ترتیب براس��اس آمارها، اجاره بهای مس��کن در یک ماه گذش��ته 
رتبه س��وم تورم در بین همه کاالها و خدمات را به خود اختصاص داده و 
کارشناسان معتقدند به علت جا ماندن تورم اجاره نسبت به قیمت مسکن، 
روند افزایش اجاره بها کماکان ادامه خواهد داشت. گزارش های میدانی هم 
از خیزش بی س��ر و صدای اجاره بهای مس��کن در روزهای سرد زمستانی 

حکایت دارد.
رشد 35 درصدی تمایل به خرید ملک

با وجود ثبات نس��بی بازارهای رقیب مس��کن، به دلیل قرار گرفتن در 
ماه های پایانی سال همانا تحرک بازار مسکن افزایش یافته است؛ به طوری 
که بررسی های غیررسمی از افزایش 35 درصدی تمایل برای خرید و رشد 
2.5 درصدی قیمت در یک ماه گذش��ته حکایت دارد. به گزارش ایس��نا، 
آمارهای غیررسمی، رش��د 35 درصدی معامات و افزایش 2.5 درصدی 
قیمت مس��کن ش��هر تهران در دی ماه امسال نس��بت به آذرماه را نشان 
می ده��د. مطابق بررس��ی های خام که از آگهی های ملکی ش��هر تهران با 
وزن دهی به مناطق براساس معامات قطعی به دست آمده است، متوسط 

قیمت مس��کن از متری 32.9 میلیون توم��ان در آذرماه به 33.7 میلیون 
تومان در دی ماه رسید که از افزایش 2.5 درصدی قیمت ها حکایت دارد.

در ماه گذش��ته تمایل برای خرید مسکن در پایتخت نیز افزایش یافته 
اس��ت. تغییرات میزان بازدید آگهی های دی ماه در مقایس��ه با آذرماه از 
افزایش 35 درصدی حکایت دارد. تعداد آگهی ها نیز که به عنوان شاخصی 
برای میزان عرضه و تمایل برای فروش مس��کن تلقی می شود، 4.4 درصد 
رش��د را نشان می دهد که نسبت به افزایش تقاضا بسیار کمتر بوده است. 
براس��اس این آمار که از س��امانه کیلید به دست آمده، تقاضا برای رهن و 
اجاره در تهران نس��بت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته، اما نرخ اجاره 
مسکن در آگهی ها 4.2 درصد در مقایسه با ماه گذشته افزایش دارد. این 
ب��رآورد همچنین با آم��ار مرکز آمار ایران که رش��د 4.۶ درصدی ماهیانه 

قیمت اجاره در کل کشور را نشان می دهد، تطبیق دارد.
رشد نسبی قیمت مسکن در ماه های پایانی سال، مسئله ای دور از انتظار 
نیس��ت و معموال در سال های گذشته نیز اتفاق افتاده است. با پیش فرض 
مطابقت این آمارهای غیررس��می با گ��زارش بانک مرکزی که در روزهای 
آینده منتشر می شود، در سه ماه گذشته تورم ماهیانه مسکن در تهران به 
ترتیب 1.2 درصد، 1.8 درصد و 2.5 درصد بوده که نشان می دهد مطابق 

پیش بینی ها بازار با نزدیک شدن به شب عید مقداری رونق گرفته است.
با تحرک بازار مس��کن همزمان با دور هش��تم مذاک��رات وین در هتل 
کوبورگ، بازاره��ای ارز، بورس و کریپتو )رمزارز( با مقداری ریزش مواجه 
ش��ده اند. این در حالی اس��ت که پس از زمزمه های انتش��ار اولین لیست 
خانه ه��ای خالی برای اعمال مالیات ک��ه در روزهای پایانی دی ماه محقق 
شد، انتظار می رفت بازار مسکن مقداری افت کند، اما طرف تقاضا احتماال 
با هدف مصون ماندن از تورم و به دلیل بازده پایین س��رمایه در بازارهای 

مولد، سرمایه خود را به خرید مسکن اختصاص داده است.
سبقت اجاره بها از سقف گذاری دولت

از بازارهای ارز و طا نیز خبر می رسد که از ابتدای هفته ای که گذشت 
تا پایان روز چهارشنبه، بازار از ثبات پایداری برخوردار بود، اما از صبح روز 
پنجشنبه با افزایش 17 دالری قیمت اونس جهانی نسبت به روز پیش از 
آن و نوسان هرچند محدود نرخ ارز، هر گرم طای 18 عیار نسبت به روز 

پیش از آن )چهارشنبه( 2۶ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح جدید 
300 هزار تومان افزایش قیمت داش��ت. طبق گفته نادر بذرافش��ان دبیر 
هیأت مدیره اتحادیه طا و جواهر تهران، »در 20 روز گذشته قیمت ها در 
بازار به ثبات خوبی رس��یده، اما در پی اخبار سیاس��ی - اقتصادی و اخبار 
مرب��وط به مذاکرات، مردم احتمال می دهند که این روند ثبات شکس��ته 
ش��ود و به سمت کاهشی شدن میل کند. تجربه ما نشان می دهد با توجه 
به روند اونس جهانی و نرخ ارز، احتماال طی هفته های آینده مابین سه الی 
پنج درصد نوس��ان )افزایش/کاهش( قیمت ایجاد شود.« به هر ترتیب در 
شرایط فعلی، تمامی بازارها در یک حالت سردرگمی به سر می برند. اگرچه 
قیمت مسکن تا حدود اندکی افزایش یافته اما فراموش نکنیم که نرخ رشد 
سالیانه آن از حدود 99 درصد در سال گذشته به 21 درصد در سال جاری 

رسیده که از ثبات این بازار حکایت دارد.
در این میان، اجاره بهای مس��کن در حالی بر س��کوی س��وم تورم دی 
ماه ایستاد که سیاس��ت گذاری دولت مبنی بر تعیین سقف مجاز افزایش 
اجاره بها نتوانس��ته مانع از جهش قیمت ها شود. دولت در دو سال گذشته 
به دلیل ش��رایط همه گیری کرونا حداکثر افزایش مجاز سالیانه نرخ اجاره 
در شهر تهران را 25 درصد، در سایر کانشهرها 20 درصد و در شهرهای 
دیگر کش��ور را 15 درصد تعیین و اعام کرد که صاحبخانه ها حق ندارند 
بیش از این مقدار، اجاره را باال ببرند؛ حال آنکه مطابق آمارهای رسمی در 
آذرماه امسال رشد سالیانه اجاره در کل کشور 54 درصد و در شهر تهران 

51 درصد بوده است.
گزارش ه��ای میدانی نیز نش��ان می دهد که با ورود به نیمه دوم س��ال 
از تعداد فایل های مرغوب در بازار اجاره پایتخت کاس��ته ش��ده اس��ت. از 
طرف دیگر، همچون سال های اخیر بیشترین عرضه آپارتمان های اجاری 
در ش��مال تهران صورت می گیرد و به دالیلی همچون افزایش س��نگین 
نرخ اجاره در شمال پایتخت که به کوچ منطقه ای از نیمه شمالی به نیمه 
مرکزی و جنوبی تهران منجر شده و همچنین کاهش ساخت و ساز، فشار 
ب��ازار اجاره در مناطق میانی افزایش پیدا کرده اس��ت. بر همین اس��اس، 
مناط��ق مرکزی و جنوبی ته��ران در این روزها با کمبود مس��کن اجاری 

مواجه شده اند.

اجاره بها بر سکوی سوم تورم ایستاد

تحرک بازار مسکن در افول رقبا

درحالی که در ماه های گذش��ته براس��اس گزارش های بانک مرکزی و 
مرکز آمار ایران، تورم درحال کنترل و بازگش��ت از روند اوج گیری بود، اما 
گزارش جدید مرکز آمار نشان می دهد پس از سه ماه روند نزولی تورم در 
پاییز امس��ال، نرخ تورم ماهانه و نقطه  ای در نخستین ماه زمستان دوباره 
افزایش��ی شده اس��ت. در دی  ماه، نرخ تورم ماهانه 2.4 درصد و نرخ تورم 
نقطه ای 35.9 درصد گزارش ش��د تا نس��بت به آذرماه افزایش 0.7 واحد 
درصدی را ثبت کنند. به نظر می رس��د افزایش زمس��تانی سطح تورم به  
دلیل حرکت ماشین چاپ پول با سوخت جدید باشد که بانک مرکزی در 
گزارش تحوالت اقتصاد کان به آن اش��اره کرده اس��ت. در این میان نرخ 
تورم میانگین 12 ماهه ش��اهد یک درصد کاهش بود و از 43.4  درصد به 
42.4 درصد رسید. افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه در ابتدای زمستان 
یک آالرم محسوب می ش��ود. اگر این روند در ماه های بعدی تداوم یافت، 

مسیر تورم میانگین نیز تغییر خواهد کرد.
در همین حال، بازوی پژوهش��ی وزارت صمت در یک گزارش تحلیلی 
تحت عنوان »بس��ته سیاس��تی کنترل ت��ورم در اقتصاد ایران«، به س��ه 
راه��کار اصلی کنترل تورم پرداخته و مهار تورم بدون انضباط مالی دولت 
را امکان پذیر ندانس��ته اس��ت. به اعتقاد تحلیلگران موسس��ه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی، س��ه راهکار اصلی مسیر کنترل تورم شامل کنترل 
رش��د پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد، ثبات بخش��یدن به ب��ازار ارز با هدف 
کنترل تورم وارداتی و احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کاالها 

و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد است.
براساس این گزارش، روند کاهنده نرخ تورم نقطه به نقطه که از مهرماه 
امسال تقریبا همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم آغاز شده بود، در ماه 
پنجم عمر دولت )دی ماه( دوباره صعودی شده است. در این بین، موسسه 

مطالعات و پژوهش های بازرگانی به عنوان بازوی کارشناس��ی و پژوهشی 
وزارت صمت، سه راهکار اصلی مسیر کنترل تورم در کشور را کنترل رشد 
پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد، ثبات بخشیدن به بازار ارز با هدف کنترل تورم 
وارداتی و احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کاالها و خدمات و 

افزایش ظرفیت اقتصاد برشمرده است.
ش��اه  بیت این بسته سیاستی، استقال بانک مرکزی به  عنوان یک راهکار 
میان  مدت در سیاست گذاری پولی است. گزارشی که تأکید دارد در کوتاه مدت 
برای مهار تورم باید یک  رشته سیاست های پولی اجرا شود، مانند ادامه اجرای 
عملیات بازار باز، تقویت نظارت بر ترازنامه بانک ها و پیشگیری از خلق بی قاعده 
پول اعتباری و انضباط سیاست های پولی از طریق قطع ارتباط کسری بودجه 
با پایه پولی. همچنین در ادامه گزارش با اشاره به اینکه کنترل انتظارات تورمی 
و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته  بازی در بازار دارایی ها از طریق 
کنترل سقف ترازنامه بانک ها باید در دستور باشد، آمده است: راهکار دیگر این 
است که سیاست حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقد 
شونده نباید اجرایی شود و در گام دیگر هم بانک مرکزی باید جلوی رشد بدهی 
بانک ها و دولت به بانک مرکزی را بگیرد و عاوه بر همه اینها سیاست گذار پولی، 

هدف گذاری تورمی را اعام کند.
به گفته بازوی پژوهشی وزارت صمت، برای مهار تورم باید سیاست های 
اعتباری هم تغییر کند؛ ازجمله اینکه بس��اط تس��هیات تکلیفی بانک ها 
برچیده ش��ود و دس��ت کم اینکه ب��ه س��رمایه گذاری های صنعتی دارای 
پیش��رفت های فیزیکی باالی ۶0درصد مشروط ش��ود. به جای آن تامین 
س��رمایه از مس��یر اعتبارات بانکی به واحدهای تولیدی صادرات گرا تغییر 
داده شود و بیش از توان بانک ها به آنها تسهیات بار نشود. افزون بر اینکه 
واگذاری شعبه های اضافه بانک ها و فروش اموال مازاد آنها هم باید پیگیری 

ش��ود و بانک ها ملزم ش��وند تس��هیات معوق و کوتاه مدت خود را زودتر 
وصول کنند. در میان مدت اما ضرورت دارد که سهم بازار سرمایه از تامین 
مالی در اقتصاد بیشتر شود. همچنین توان وام دهی بانک ها بدون استقراض 
از بانک مرکزی و تنها از کانال افزایش س��رمایه بانک ها، بازپرداخت بدهی 

بخش دولتی، فروش دارایی و اموال مازاد بانک ها دنبال شود.
موسس��ه مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگانی می گوید ک��ه مهار تورم 
بدون انضباط مالی دولت ممکن نیس��ت. به همین علت پیشنهاد می کند 
در کوتاه مدت، فروش اوراق دولت ادامه یابد، رش��د بودجه تعدیل ش��ود. 
درآمدزای��ی از مس��یر واگذاری طرح های نیمه تمام، س��هام ش��رکت های 
دولتی، افزایش سهم مالیات از نقل و انتقال سهام از محل کاهش کارمزد 
کارگزاری ها، برقراری مالیات بر عایدی س��رمایه و کاهش هزینه های اداره 
کشور با الکترونیک کردن خدمات دولتی تقویت شود. از  سوی دیگر، دولت 
از افتتاح هرگونه پروژه جدید دست بردارد. در میان مدت راهکار این است 
که بدهی های دولت پایدارسازی شود و با گسترش پایه های مالیاتی به ویژه 
با مالیات س��تانی از دانه درش��ت ها، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اصاح 
معافیت ها و کنترل مصارف بودجه اجازه بدهکار تر شدن دولت داده نشود.
این موسس��ه پژوهشی در پایان می گوید که در کوتاه مدت سیاست های 
ارزی هم باید در مسیر مهار تورم قرار گیرد و دو راهکار کوتاه مدت هم در 
اولویت باشد که شامل تاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران 
و کاهش ش��کاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد برای سرعت گرفتن برگشت 
ارزهای صادراتی می ش��ود. در میان مدت اما بازار متشکل ارزی باید ایجاد 
ش��ود و بازار ارز آزاد ش��ده و نظام ش��ناور مدیریت ش��ده به اجرا درآید و 
همزمان پیمان های دوجانبه پولی با شرکای تجاری ایران به اجرا گذاشته 

شود. افزون بر این دولت باید تاش کند تا تحریم ها برداشته شود.

مهار تورم بدون انضباط مالی دولت ممکن نیست

سه فوریت خالصی از تورم

رویــداد

نگاهی به دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
چند روز با طعم مجازی کتاب

نمایش��گاه بین المللی کتاب ته��ران برای دومین س��ال پیاپی به صورت 
حضوری برگزار نش��د تا امسال هم مانند سال گذشته، ناشران و دوستداران 
کت��اب به صورت مج��ازی این روی��داد را تجربه کنند. اگرچه بس��یاری از 
کتاب   خوان��ان و فعاالن بازار کتاب معتقدند که برگزاری نمایش��گاه کتاب به 
صورت مجازی، موضوعیتی ندارد و کارکردهای برپایی حضوری نمایشگاه را 
ندارد، اما همچنان بسیاری از ناشران از این رویداد مجازی استقبال می کنند. 
کاهش هزینه   های غرفه   بندی، نقل و انتقاالت کتاب و تامین نیروی انس��انی 
از جمله مواردی است که تمایل ناشران به برپایی مجازی نمایشگاه را بیشتر 

کرده است.
دومین نمایش��گاه مجازی کتاب تهران از ابتدای این هفته آغاز ش��ده و تا 
دهم بهمن ماه به مدت هش��ت روز ادام��ه دارد و کاربران می توانند از طریق 
دامنه https: / / book. icfi. ir از آن بازدید کنند. امس��ال تعداد عناوین 
کتاب   های منتشرشده 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال 99 رشد داشته 
اس��ت   . این آمار نش��ان دهنده افزایش رونق بازار نش��ر در سال جاری است و 

احتماال موجب رونق بیشتر نمایشگاه هم خواهد شد.
در نمایشگاه امس��ال بیش از 2 هزار ناشر ثبت نام کرده   اند    که این عدد در 
سال گذشته 1847 ناشر بود. در بخش خارجی نمایشگاه نیز ناشرانی از 15 
کش��ور از جمله اسپانیا،  بحرین، عراق، کویت، لبنان، اردن، سوریه و مصر در 
این نمایش��گاه قریب 20 هزار عنوان اثر ارائه کرده اند که این عدد در س��ال 
گذشته حدود 15 هزار عنوان بود. در بخش بین الملل نمایشگاه نشست   های 
برخط با موضوع ادبیات کودک و نوجوان برگزار می شود. همچنین در مرکز 
رایت نمایش��گاه )بازار حق انتش��ار آثار( 2هزار عنوان کتاب بارگذاری شده 
اس��ت، 24 کشور در این بخش شرکت کرده اند و وبینارهایی با حضور 150 
نفر از فعاالن بخش بین الملل نش��ر پیش بینی شده است. در تهران عاوه بر 
دفاتر خدمات پس��تی موجود، 9 شعبه ثابت در مناطق پرترافیک وجود دارد 
که مرس��والت ناشران را جمع آوری و برای خریداران ارسال کنند. همچنین 
افزون بر ش��عبه   های ثابت، 9 شعبه س��یار نیز در این دوره از نمایشگاه، آثار 
خریداری ش��ده را به دست خریداران خواهند رساند. در این دوره بن خرید 
کتاب در بخش حمایت   ها نیز از نظر تعداد و مبلغ افزایش پیدا کرده اس��ت. 
امسال دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه   ها و همچنین طاب حوزه 
علمیه، اس��تقبال قابل توجهی برای خرید بن کتاب داش��ته   اند. طبق آخرین 

آمارها حدود 11۶ هزار نفر برای خرید بن اقدام کرده   اند.
در همین حال، یک کارش��ناس نرم افزار، پیش��نهادهایی برای نمایش��گاه 
مجازی کتاب دارد و بر این باور اس��ت ک��ه می توان انتظار خیلی باالتری از 
س��ایت نمایشگاه مجازی کتاب داش��ت. امیر جمالی درخصوص راهکارهای 
بهبود س��ایت دومین نمایش��گاه کتاب، ب��ا توجه به اخت��االت و تجربیات 
نخس��تین دوره این رویداد به ایسنا، گفت: س��ایت به طور معقولی طراحی 
و پیاده س��ازی ش��ده اس��ت؛ هرچند می توان انتظار خیلی باالتری داشت و 
مس��ائل دیگری را در مورد سایتی که قرار است مختص به نمایشگاه کتاب 
یک کش��ور باشد مطرح کرد، اما اگر سایت را با پرتال های سازمانی و دولتی 
مقایس��ه کنیم، از لحاظ اس��تاندارد طراحی، در رتبه باالتری قرار می گیرد. 
همچنین یک نوار متحرک در روزهای اخیر به باالی سایت اضافه شده است 
که احتماال برای به دست آوردن رضایت یک مدیر در آخرین لحظات انجام 
شده، چون پیش از این وجود نداشت. چنین نوار متحرکی سال هاست که در 
استانداردهای طراحی وجود ندارد و کسی از چنین امکانی استفاده نمی کند.
ای��ن کارش��ناس نرم اف��زار درخصوص بررس��ی محتوایی س��ایت دومین 
نمایش��گاه مجازی کتاب افزود: اما اگر بخواهی��م از طراحی عبور کنیم و به 
مس��ائل محتوایی بپردازیم، در مورد »فهرست ناشران« باید گفت که وقتی 
وارد صفحه می شویم، لیست همه ناشران همان ابتدای کار در صفحه نمایش 
داده می ش��ود که به دلیل طوالنی بودن این لیس��ت، هم زمان زیادی طول 
می کش��د تا صفحه شود و هم در زمان جست وجو با مشکل مواجه می شود. 
به نظر می رسد که تقسیم بندی و نمایش براساس حروف الفبا هم ایده خوبی 
نیس��ت. مثا برای پیداکردن نش��ر چشمه، باید به قس��مت مربوط به »ن« 
مراجعه کرد و نه به حرف »چ«، که احتماال این برای همه کاربران به راحتی 

قابل حدس نیست.
امیر جمالی ادامه داد: به طور کلی، قس��مت جست وجوی سایت، با توجه 
به تعداد کتاب های موجود در س��ایت، قابل قبول اس��ت. اما برای مثال، در 
دس��ته بندی موضوعی، وقتی یک موض��وع را انتخاب می کنیم، دیگر امکان 
جس��ت وجوی کتاب در موضوع مشخص ش��ده وجود ندارد. حتی در بخش 
جست وجوی پیشرفته هم چنین امکانی وجود ندارد. مثا اگر یک کاربر قصد 
داشته باشد که از رمان های )ایرانی و خارجی( تازه منتشرشده امسال مطلع 
ش��ود، این امکان به راحتی برای او وجود ندارد. ولی در کل، به دلیل وجود 
یک وب سایت جامع که شامل اطاعات همه کتاب های موجود در نمایشگاه 
اس��ت، این امکان وجود دارد که کاربران بررسی مفصل تری بر روی کتاب ها 
انجام دهند که می تواند نتایج جالبی داش��ته باشد. مثا می توان دید که در 
سه سال گذشته 15 نمونه مختلف از کتاب »دختر پرتقالی« نوشته »یوستین 
گوردر« با مترجمین مختلف و از طرف انتش��اراتی های متفاوت منتشر شده 
اس��ت. شاید الزم باشد بررس��ی دقیق تری بر روی کتاب هایی با این عناوین 
تکراری از طرف اهالی کتاب انجام و دراین باره صحبت ش��ود که آیا این امر 

می تواند مثبت یا منفی تلقی شود.
او همچنین با بیان اینکه خوش��بختانه برای هر کتاب یک نسخه pdf از 
صفحات اول )ش��امل: فهرس��ت و گاهی مقدمه( وجود دارد که ش��اید برای 
کاربر کمک کننده باشد، توضیح داد: اما این pdfها خیلی محدود هستند و 
معموال به سه یا چهار صفحه خاصه می شوند. مورد دیگر اینکه هیچ توضیح 
خاصی در صفحه مربوط به کتاب موجود نیس��ت. با توجه به اینکه کاربران 
برای مطالعه بخش هایی از کتاب به آنها دسترسی ندارند، شاید اضافه کردن 
توضیحات مرتبط بتواند کاربران را در پیدا کردن کتاب مناس��ب راهنمایی 

کند.
به گفته وی، اگر امکان بررس��ی پنل ناش��ران هم وجود داش��ت، ش��اید 
امکان پذیر بود تا این قسمت از سایت نیز بررسی شود، تا ببینیم آیا راه آسان 
و سریعی برای اینکه یک ناشر همه کتاب های چاپ شده را به صورت یک جا 
در س��ایت ثبت کند، وجود دارد یا خیر. شاید یکی از دالیلی که باعث شده 
اطاعات کاملی از کتاب ها وجود نداش��ته باشد، این است که ناشران مجبور 

بوده اند کتاب ها را یکی یکی وارد کنند که عما کار طاقت فرسایی است.
جمالی در انتها به مسئوالن نمایشگاه پیشنهاد داد: این روزها اکثر کاربران 
از طریق موبایل وارد س��ایت می شوند. خوشبختانه سایت بر روی موبایل به 
شکل قابل قبول و استانداردی نمایش داده می شود، اما شاید برای سال های 
بعد بهتر باشد اپلیکیشن موبایل مربوط به نمایشگاه را هم ارائه کرد. همچنین 
با توجه به اینکه نمایشگاه کتاب به صورت مجازی است، شاید برای کاربران 
جذاب باشد که بتوانند از بین کتاب های نسخه الکترونیکی)epub( یا صوتی 
هم اقدام به خرید کنند. این اقدام شاید با همکاری سایت ها و اپلیکیشن هایی 

مثل طاقچه و فیدیبو قابل انجام باشد.
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فرصت امروز: طرح تازه مجلس در حمایت از تولید، موس��وم به »طرح 
حمایت از کارخانج��ات و واحدهای صنعتی و تولیدی« هرچند ابتدا وارد 
صحن علنی مجلس ش��د و در جلس��ه هش��تم دی ماه امسال دو فوریت 
بررس��ی آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در بازنگری بعدی از 
سوی کمیسیون صنایع مجلس به »طرح دو فوریتی جلوگیری از تعطیلی 
واحدهای تولیدی« تغییر نام داد. این در حالی اس��ت که مرکز پژوهش ها 
به عنوان بازوی کارشناس��ی و پژوهشی مجلس نسبت به تبعات این طرح 
هش��دار داده و خواستار رد کلیات آن شده اس��ت. طبق ارزیابی این نهاد 
پژوهشی، طرح مجلس عاوه بر آنکه مطالبات غیرجاری بانک ها را افزایش 
و از ت��وان وام دهی آنها می کاهد، عما بنگاه ها را از هر اقدامی برای وصول 
مطالبات توس��ط نهادهای مالی آس��وده خاطر می کن��د و انگیزه آنها برای 

بازپرداخت تسهیات بانکی را کاهش می دهد.
اما با وجود مخالفت مرکز پژوهش ها و همینطور کارشناس��ان و فعاالن 
اقتص��ادی، کلیات »ط��رح حمایت از کارخانج��ات و واحدهای صنعتی و 
تولیدی« در جلس��ه علنی روز گذش��ته مجلس با حض��ور وزیر صمت به 
تصویب رس��ید. البته کلیات این طرح دو فوریت��ی در رأی گیری اولیه رد 
شد، اما پس از آنکه رئیس مجلس از نقص فنی دستگاه شش نماینده خبر 
داد و گفت که آرای مثبت این ش��ش نماینده به صورت کتبی به دس��ت 
هیأت رئیس��ه رسیده است، در نتیجه با احتس��اب این شش رأی، کلیات 
طرح با 121 رأی موافق به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر جزییات به 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد.
دفاع فاطمی امین از طرح مجلس

کلیات طرح »ممنوعیت تعطیل��ی واحدهای تولیدی« با فاصله نزدیک 
از آرا مخالف تصویب ش��د. در واق��ع در رأی گیری اولیه، کلیات این طرح 
دو فوریت��ی که حتی وزی��ر صنعت، معدن و تجارت ب��رای دفاع از آن به 
مجلس رفته و پشت تریبون قرار گرفت، رد شده بود اما در ادامه محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس توضیح داد که در زمان رأی گیری دس��تگاه شش  
نماینده )فرهنگی، قاضی زاده، نیک بین، علیزاده، رئیس��ی و قادری( با ایراد 
فنی مواجه شده و آرای مثبت آنها به صورت کتبی به هیأت رئیسه رسیده 
اس��ت؛ در نتیجه با احتس��اب این ش��ش  رأی کلیات طرح با 121 رأی 
موافق به تصویب رسید. این طرح به دنبال ممنوع کردن تعطیلی واحدهای 
تولیدی و خدماتی و استفاده از روش های جایگزین برای پرداخت بدهی ها 
اس��ت. هدف طراحان این طرح، حمایت از تولی��د و تولیدگران، توجه به 
اشتغال زایی و بهبود محیط کسب وکار است و به همین دلیل آنها معتقدند 
تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی تحت هر شرایطی باید ممنوع شود.

در جری��ان بررس��ی کلی��ات این ط��رح در صحن علن��ی مجلس، رضا 
فاطمی امی��ن، وزیر صم��ت به دفاع از آن پرداخ��ت و گفت: »یک بنگاه و 
کس��ب وکار یک موجود زنده بوده و مس��تقل از مدیریت و سرمایه گذاران 
آن باید حمایت ش��ود. نباید خطای مدیران و شرایط اقتصادی یک کشور 
را به کس��ب وکار و واحد تولیدی تحمیل کنیم و در صورت بروز مشکات 
این چنینی ضرر و زیان آن نباید به کسب وکارها لطمه وارد کند.« به گفته 
وی، »طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی« با وجود 
مشکاتی که در آن وجود دارد، در هیأت دولت مورد بررسی قرار گرفته و 
دولت با آن موافقت کرده است و ایرادات آن می تواند در کمیسیون صنایع 
و معادن مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود. ما در تاریخ اقتصادی کشور در 
مقطعی قرار داریم که کسب وکارهای زیادی شکل گرفته است و برخی از 
کسب وکارها در طول زمان فرسوده شده اند و نیاز به ترمیم و حمایت دارند، 
لذا ضرورت دارد در این مقطع کنونی به کسب وکارها توجه جدی کنیم.«

س��پس عزت اهلل اکبری تاالرپشتی، رئیس کمیس��یون صنایع و معادن 
مجل��س و طراح این طرح ب��ا بیان اینکه »برای فع��االن اقتصادی مجرم 
بای��د مجازات اقتصادی جایگزین تعریف ش��ود«، گفت: »طرح حمایت از 
کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی« به هیچ عنوان موجب افزایش 
بده��ی بانکی و مالیات��ی کارخانجات و واحدهای تولیدی نمی ش��ود و ما 
معتقد نیستیم که این بدهی ها پرداخت نشود، بلکه بانک ها باید راهی برای 
دریاف��ت مطالبات خود جز تعطیل��ی آن کارخانه در پیش بگیرند و اینکه 
می گوییم فعاالن اقتصادی به دلیل جرائم اقتصادی زندانی نشوند، به دلیل 
واردنش��دن صدمه به واحدهای تولیدی اس��ت. ما معتقدیم برای آنها باید 

مجازات اقتصادی جایگزین و به نفع مردم در نظر گرفته شود.«
او همچنین در پاس��خ به انتقاد یک��ی از نمایندگان مجلس درخصوص 
خ��اف امنیت ملی بودن این طرح اف��زود: »این طرح خاف امنیت ملی 
نب��وده و معتقدیم تصمیم گیری درخصوص تخلفات فعاالن اقتصادی باید 
برعهده  قاضی گذاش��ته شود. تاش ما این است که به واحدهای تولیدی 
آسیب وارد نشود، چراکه اگر دستگیری یک فعال اقتصادی به تعطیلی آن 
واحد منجر شود، ممکن است مواد اولیه بسیاری از کارخانجات وابسته نیز 

تأمین نشده و زنجیره تولید آسیب ببیند.«
موافقان و مخالفان طرح چه گفتند؟

همچنین مالک شریعتی نیاسر در مخالفت با کلیات این طرح دوفوریتی 
در صح��ن علنی گفت: »طرح ابهامات متعددی دارد که مصلحت نیس��ت 
کلی��ات آن رأی بیاورد. طرح مذکور بی اعتمادی به زنجیره تولید را منجر 
می ش��ود و تعیین نکرده است اگر دو تولیدکننده به اختاف نظر بخورند 

و ب��ه دادگاه بروند باید چگونه با آن برخورد کرد همچنین ش��رایط برای 
بازپس گیری تس��هیات ارائه شده بسیار سخت است و عما بانک ها دیگر 
تمایلی به ارائه تسهیات به واحدهای تولیدی را نخواهند داشت.« حسن 
ن��وروزی مخالف دیگر این طرح هم در ادامه گفت: »در طرح مذکور گفته 
نش��ده اس��ت اگر تولیدکننده ای به کارخانه ای بدهکار باشد چگونه با آن 
برخورد می ش��ود و یا اگر مفس��د اقتصادی به بهانه مولدبودن دس��ت به 

اختاس بزند باید چه کار کرد؟«
احمد امیرآبادی فراهانی هم در مخالفت با کلیات طرح با اشاره به اینکه 
»مصونیت فعاالن اقتصادی در این طرح فسادآور است«، گفت: »برخاف 
اس��م زیبای طرح مذکور، بندهای ضد تولی��د دارد و ابهاماتی در آن دیده 
می شود. مصونیتی که برای اشخاص فعال در واحدهای تولیدی دیده شده 
است فسادآور است، همچنین عدم بازداشت مدیران واحدهای تولیدی تا 
قطعی ش��دن حکم باعث می شود فرد اسناد را از بین ببرد و حتی ممکن 
اس��ت فرد جاس��وس و اقدامی خاف امنی��ت ملی انجام داده باش��د که 

بازداشت آن را ممنوع کرده اند.«
اما مهرداد گودرزوندچگینی به عنوان موافق طرح با بیان اینکه »برخی 
واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی های خود، توقیف شده 
و یا در خط تولیدی آنها اخال ایجاد شده است«، گفت: »حمایت از تولید 
یعنی اجازه ندهیم صنایع به دلیل بدهی به تعطیلی کشیده شود، چراکه 
اگر یک کارخانه تعطیل ش��ود کل منطقه آن دچار مش��کل خواهد شد.« 
عبدالناصر درخش��ان نیز در موافقت با این طرح با بیان اینکه »بنگاه های 
تولی��دی، خدماتی و کارخانجات نقش اصل��ی را در اقتصادهای قدرتمند 
ایفا می کنند در حالی که در کشور ما به آن توجه نشده«، گفت: »صنایع 
تولیدی، ضربان اقتصاد کش��ور هس��تند و نباید ب��ه خاطر بدهی تعطیل 
شوند. آنها مدت هاست متعلق به کارفرمایان و سرمایه گذاران نیست بلکه 
متعلق به اقتصاد کل جامعه اس��ت.« محمدحسین فرهنگی هم به عنوان 
س��ومین موافق این طرح با بیان اینکه »مجلس هنوز گامی برای حمایت 
از تولید برنداشته است«، گفت: »نباید صرفا به دلیل وجود برخی فسادها، 
صورت مسئله را پاک کرد بلکه باید با بررسی بیشتر مانع سوءاستفاده ها از 

این موضوع شد تا دغدغه تولیدکنندگان نیز برطرف شود.«
در نهای��ت پس از صحبت ه��ای موافقان و منتقدان ای��ن طرح، اگرچه 
کلیات طرح مجلس با آرای نزدیکی به تصویب رسید، اما با تذکر سلیمی، 
نماینده مجلس درباره مغایرت بندهای زیادی از این طرح با قانون اساسی 
و ابهامات محتوایی آن، جزییات طرح با رأی نمایندگان برای بررسی بیشتر 

به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد.

کلیات طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی در صحن مجلس تصویب شد

رخنه بانکی حمایت از تولید

اگرچه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، دولت ها هیچ سهمی از منابع 
و ذخایر این صندوق ندارند ولی این بار گزارش رسمی هیأت عامل صندوق 
نشان می دهد که عما 50 درصد منابع آن در اختیار دولت ها بوده و تنها 
40 درصد در بخش های مورد تاکید قانون مصرف ش��ده است. به گزارش 
ایس��نا، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی در 
س��ال 1390 تاسیس ش��د تا این  بار در راستای اساس��نامه ای که به نظر 
می رس��ید سفت و سخت تر از گذش��ته تدوین شده است، در مسیر حفظ 
ذخی��ره ارزی و روندی متفاوت از قبل و به دور از اس��تفاده های بودجه ای 
حرک��ت کند، اما در عمل این  گونه پیش نرف��ت و دولت ها باز هم به این 

ذخایر دست زدند.
این در حالی اس��ت که واکنش  اخیر هیأت عامل صندوق توس��عه ملی 
بیانگر نگاهی منتقدانه به رویه خاف اساس��نامه صندوق توس��عه ملی در 
س��ال های اخیر است، در حالی شواهد در الیحه بودجه 1400 نشان داده 
بود که برای س��ال بعد 50 درصد س��هم صندوق توس��عه ملی در اختیار 
دولت ها خواهد بود که مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه 
ملی با تایید این موضوع این رویه را نه تنها محدود به دوره فعلی ندانسته 
بلکه اعام کرده که در مجموع در سال های گذشته فقط 40 درصد منابع 
صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی بوده و  50 درصد در اختیار 

دولت ها قرار داشته است.
در همین رابطه نگاهی به اساسنامه صندوق توسعه ملی قابل تأمل است 
ک��ه طبق آن، صندوق باید از محل منابع، به بخش های خصوصی، تعاونی 

و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسس��ات عمومی غیردولتی جهت تولید 
و توسعه س��رمایه گذاری، تس��هیات پرداخت کند ولی استفاده از منابع 
آن ب��رای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های س��رمایه ای و بازپرداخت 

بدهی های دولت به هر شکلی ممنوع است.
اما مروری بر عملکرد دولت ها در این 10 سال همواره با صدور مجوزها و 
مصوباتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی همراه است که رسما 
منابع صندوق را به محلی برای تامین کس��ری بودجه تبدیل کرده است. 
طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول فعالیت، 20 درصد منابع 
ناشی از فروش نفت و فرآورده های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز 
و ساالنه 3درصد به آن اضافه می شد، طبق قانون برنامه ششم توسعه نیز 
حداقل واریز 30 درصد و ساالنه باید 2درصد به آن اضافه شود، با این حال 
س��ال 1394 شروع برداش��ت های بودجه ای دولت از صندوق توسعه ملی 
بوده و با ارائه پیش��نهاد در بودجه و صدور مجوز و تصویب مجلس، س��هم 
حداقلی یعنی 20درصد را واریز و مازاد را برداشت کرده است و این جریان 
تا جایی پیش رفته که برای امسال که سهم صندوق 38 درصد بود،  دولت 
تا فروش یک میلیون بش��که نفت، 18 درصد از سهم صندوق را برداشت 
کرده و 20 درصد مانده را واریز کرده است. برای سال آینده هم در بودجه 
پیشنهاد شده است که از 40 درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای 
ناش��ی از فروش نفت و فرآورده ه��ای آن، 20 درصد در اختیار دولت قرار 

گیرد که عما برداشت 50 درصدی از صندوق توسعه ملی خواهد بود.
براس��اس این گ��زارش، این رویه در حالی موج��ب عبور منابع از بخش  

خصوصی و غیردولتی و حرکت به سمت دولتی ها یعنی دقیقا خاف قواعد 
اساس��نامه صندوق توسعه ملی ش��ده است که محدود به بودجه نیست و 
در این سال ها در جریان تامین هزینه  حوادث و یا اتفاق های که نیاز مالی 
ایجاد می کرد، صندوق جزو اولین راه هایی بوده که به فکر مسئوالن رسیده 
اس��ت و می توان به برداش��ت برای خسارت س��یل، کرونا و حتی به گفته 
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی برای خسارت هواپیمای اوکراینی 
اش��اره کرد؛ وی البته در نقد این جریان گفته که بودجه برای 85 میلیون 
نفر است ولی منابع صندوق برای نسل های آینده است و مشخص نیست 
چطور از نسل آینده اجازه گرفته شده که پول آنها این طور خرج شود! اما 
غضنفری بر این هم تاکید داش��ته که برداشت های دولت ها و صدور مجوز 
برای آن به دلیل ش��رایط خاصی که وجود داش��ته اتفاق افتاده است ولی 
خاف ماموریت های تعیین شده در اساسنامه است و هیأت عامل نمی تواند 
چنی��ن مجوزی ص��ادر کند، در عین حال گفته ک��ه از نظر صندوق تمام 
برداشت های دولت در این سال ها را به حساب تسهیات گذاشته باید آن 

را بازپرداخت کند.
اگرچه به نظر می رسد با مواضع اخیر هیأت عامل جدید صندوق توسعه 
ملی و مصوبات هیأت امنای آن، صندوق قصد تغییر مس��یر از گذش��ته را 
داش��ته باش��د ولی اینکه در عمل چه اتفاقی خواه��د افتاد و هیأت عامل 
صندوق توسعه ملی تا چه اندازه می تواند مقابل درخواست های بودجه ای و 
یا برداشت های خارج از چارچوب دولت ها مقاومت کرده و در راستای حفظ 
منابع و افزایش آن حرکت کند، قابل تأمل است و باید آن را در عمل دید.

سهم 50 درصدی دولت از اموال نسل آینده

مغایرت عجیب در خرج ذخائر ارزی

بانکنامه

چه کسانی وام زیر 100 میلیون می گیرند؟
جزییات پرداخت وام بدون ضامن

براس��اس اعام وزیر اقتصاد، پرداخت وام ب��دون ضامن در بانک های دولتی 
آغاز شده است و صحبت های معاون وزیر اقتصاد حاکی از آن است که شاغان، 
بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی می توانند از شعبات بانکی که 
حقوق دریافت می کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق 50 میلیون تومان بدون 
ضامن وام بگیرند. احسان خاندوزی در راستای دستور رئیس جمهور به بانک ها 
مبنی بر پرداخت تس��هیات خرد به مردم از طریق اعتبارسنجی به جای اخذ 
وثیقه یا ضامن، اعام کرد که با بخشنامه  وزارت اقتصاد، بانک های زیرمجموعه 
این وزارتخانه مکلف شدند تسهیات زیر 100 میلیون تومان افراد حقوق بگیر و 
مستمری بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب )از بانک محل دریافت حقوق خود( را 
»بدون ضامن« انجام دهند. همچنین توضیحات تکمیلی معاون امور بانکی وزیر 
اقتصاد نشان می دهد که شاغان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های 
اجرایی اعم از وزارتخانه ها، س��ازمان ها و شرکت های دولتی می توانند از شعبات 
بانکی که حقوق دریافت می کنند، تنها با یک نامه کس��ر از حقوق 50 میلیون 
تومان بدون ضامن وام بگیرند. طبق اعام عباس حسینی، همچنین متقاضیان 
دریافت وامی باالی 50 تا 100 میلیون تومان باید عاوه بر ارائه گواهی کس��ر 
از حقوق، یک س��فته یا چک نیز تحویل دهند. او که در یک برنامه تلویزیونی 
صحبت می کرد، گفت: این افراد باید دارای رتبه اعتباری A ، B، C باش��ند و  
کارکنان شرکت های بخش خصوصی که دارای رتبه اعتباری A  و B  هستند 

نیز می توانند تا سقف 50 میلیون بدون ضامن وام بگیرند.

استقبال مشتریان از چک های جدید
خودپردازها به سامانه صیاد وصل می شوند

خودپردازهای یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی به سامانه صیاد متصل 
شده است و افراد از این پس می توانند از طریق خودپردازهای این بانک ها نسبت 
به ثبت صدور، تایید و انتقال چک های جدید اقدام کنند. بدین ترتیب، تایید و 
انتقال چک های جدید همه بانک ها از طریق خودپردازهای بانک »رفاه کارگران« 
و »سامان« برای مش��تریان آن بانک ها، امکان پذیر است و همچنین دارندگان 
دسته  چک های صادرشده از سوی بانک های مذکور، می توانند نسبت به دریافت 

خدمت ثبت چک از طریق خودپردازهای این بانک اقدام کنند.
پیش از این، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تایید و 
انتقال چک از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامک های موبایلی و شعب 
بانک های عامل امکان پذیر بود و پس از پیاده س��ازی زیرس��اخت های مرتبط با 
اتصال خودپردازهای همه ش��بکه بانکی به س��امانه صیاد توسط بانک مرکزی، 
به تدریج خودپردازهای بانک ها به خدمات س��امانه صیاد مجهز شده و خدمات 

مرتبط با چک های جدید را به هموطنان ارائه می کنند.
عاوه بر دستگاه های خودپرداز بانک های رفاه کارگران و سامان، خودپردازهای 
بانک  »ملت« نیز پیشتر به سامانه صیاد متصل شده است و بر این اساس، تعداد 
بانک هایی که افراد می توانند از طریق خودپردازهای آنها نسبت به ثبت صدور، 
تایید دریافت، انتقال و استعام چک های جدید اقدام کنند به سه بانک رسیده 
اس��ت. در کن��ار آن امکان »تایید دریافت« چک های جدی��د صیادی از طریق 

خودپردازهای بانک »صادرات« نیز فراهم شده است.
همچنین با توجه به تنوع بخش��ی به امکانات ثبت و تایید و انتقال چک های 
جدید و فراهم شدن زیرساخت های الزم، روند استفاده از چک های جدید شتاب 
گرفته اس��ت، به طوری که وصولی چک ه��ای جدید از حدود یک هزار فقره در 
فروردین ماه س��ال جاری به بیش از 3 میلیون فقره در دی ماه رس��یده است. 
این در حالی اس��ت که وصولی چک های قدیمی از بیش از ۶ میلیون فقره در 

فروردین ماه سال جاری به 3 میلیون فقره در دی ماه کاهش یافته است.
طبق »قان��ون اصاح قانون صدور چک« نحوه صدور، دریافت و انتقال چک 
تغییراتی داش��ته و افرادی که مبادالت خود را با چک انجام می دهند تکالیفی 
برعهده دارند؛ صادرکننده چک موظف به ثبت سیستمی مندرجات چک شامل 
»تاریخ سررسید«، »مبلغ« و »اطاعات هویتی ذی نفع« در سامانه صیاد است و 
ذی نفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک از ثبت سیستمی چک به نفع خود 
اطمینان حاصل کرده و مندرجات چک را با اقام اطاعاتی ثبت شده در سامانه 
صیاد، مطابقت داده و در صورت تایید و صحت اطاعات نسبت به تایید چک در 
سامانه صیاد اقدام می کند. خاطرنشان می شود در صورت عدم ثبت سیستمی 
چک در سامانه صیاد و تایید آن توسط ذی نفع، بانک امکان پرداخت وجه چک 

به ذی نفع را نخواهد داشت.
فرآیند ثبت سیستمی چک فقط برای چک های جدید صیادی است که ظاهر 
متفاوت از چک های قدیمی دارند و حاوی عبارت »کارس��ازی این چک منوط 
به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در س��امانه صیاد است« هستند. چک های 
قدیمی نیز به روال س��ابق و بدون نیاز به ثبت سیس��تمی کارسازی می شوند. 
براساس تازه ترین آمار اعامی بانک مرکزی از وضعیت مبادالت چک در آخرین 
ماه پاییز، در مجموع ۶ میلیون و 500 هزار فقره چک به ارزش 2 هزار و 583 
هزار میلیارد ریال چک مبادله شد. میزان چک های مبادله ای در آذرماه نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد 7.5 درصد و از نظر مبلغ 3.1 درصد رشد داشته است.

پیش بینی جالب 18 تحلیلگر از قیمت طال
طالی 1850 دالری در راه است

تحلیلگران و س��رمایه گذاران پیش بینی می کنند طا در آینده ای نزدیک به 
سطح 1850 دالر برسد. براساس تازه ترین نظرسنجی هفتگی طای کیتکو نیوز، 
صعود طا به باالترین سطح دو ماه اخیر باعث ایجاد جو مثبت صعودی قابل 
توجهی در میان تحلیلگران وال اس��تریت و سرمایه گذاران خرد شده است، به 
ط��وری که برخی انتظ��ار دارند قیمت ها در کوتاه مدت ب��ه 1850 دالر در هر 
اونس برس��د. تحلیلگران می گویند که با نگاه سرمایه گذاران به تهدید فزاینده 
تورم، افزایش نوسانات در بازارهای سهام و عدم ثبات موجود در برخی تعامات 
سیاسی جهان از جمله تنش های میان روسیه و آمریکا، طا مسیری افزایشی 
را طی می کند. این هفته 18 تحلیلگر وال اس��تریت در نظرسنجی کیتکونیوز 
شرکت کردند. در میان شرکت کنندگان، 1۶ تحلیلگر، معادل 89 درصد، روند 
قیمت ط��ا در هفته آتی را صعودی پیش بینی کرده اند. این در حالی اس��ت 
ک��ه دو تحلیلگر  قیمت ط��ا در هفته مذکور را نزولی ارزیاب��ی کرده اند. این 
هفته هیچ کدام از تحلیلگران به ثبات بازار رأی نداده اند. در بخش نظرسنجی 
سرمایه گذاران خرد نیز از مجموع 1134 سرمایه گذاری که در این نظرسنجی 
شرکت کرده اند، 801 نفر معادل با 71 درصد بازار طا را افزایشی ارزیابی کرده 
و 197 نفر یعنی حدود 17 درصد مسیر طا در هفته مذکور را نزولی پیش بینی 
کرده اند. 13۶ ش��رکت کننده نیز روند بازار را تا حدود زیادی ثابت دانسته اند. 
بس��یاری از تحلیلگران، بزرگ ترین محرک طا در بازار را  همچنان سیاس��ت 
پولی فدرال رزرو ارزیابی می کنند، با این حال، برخی بر این باورند که انتظارات 
بازار کمی اغراق آمیز اس��ت و  فدرال رزرو می تواند این انتظارات را در نشست 

سیاست پولی هفته آتی تعدیل کند.
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مصوبه مجلس دوباره به مجمع تشخیص رفت
آزادسازی مشروط واردات خودرو در اغما

ب��ا اصرار نمایندگان مجلس، طرح واردات خودرو برای تعیین تکلیف به 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام رفت؛ همان جایی که ایرادات اساسی به 
این طرح گرفته و آن را خاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می داند.

طرح آزادس��ازی مش��روط واردات خودرو با اص��رار نمایندگان مجلس بر 
مصوبه خود برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت رفت. آزادسازی 
مش��روط واردات خودرو در واقع در ماده 4 طرح ساماندهی خودرو گنجانده 
ش��ده که حاال بعد از سه بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان 
برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص خواهد رفت؛ همان جایی که ایرادات 
اساسی به این طرح وارد کرده و اساسا مخالفت شورای نگهبان با این طرح 
نیز به واس��طه ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به این 
طرح است که آن را خاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می داند. به هر 
حال در جلس��ه روز گذشته نمایندگان بر رأی خود به ماده 4 اصرار کردند. 
در ماده 4 آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات 
خ��ودرو یا قطعات خودرو یا س��ایر کاالها و خدمات مرتب��ط با انواع صنایع 
نیرومحرکه نس��بت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. در تبصره 
یک این ماده آمده: با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های 
کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز 
واردات آنها )متناس��ب با کس��ری تولید داخل نس��بت به تقاضای مؤثر( به 
صورت س��االنه، توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب 
هیأت وزیران می رسد. برمبنای تبصره 2 هم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دستورالعمل نظارت 
بر صادرات موضوع این ماده را برای جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و 
اعمال و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ارائ��ه کند. در تبص��ره 3 این ماده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف 
است سیاست های تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت دهی و حمایت از 
واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو 
اقدام می کنن��د، تدوین و اعمال کند. آخرین بار طحان نظیف، س��خنگوی 
ش��ورای نگهبان اعام کرد »هیچ ایراد و ابهامی درباره این مصوبه ندارد، اما 
از آنجا که هیأت عالی نظارت مجمع این طرح را خاف سیاس��ت های کلی 
دانسته شورای نگهبان موظف است این ایرادات را به مجلس منتقل کند.« 
ب��ا اصرار نمایندگان بر مصوبه خود، به این ترتیب صحن مجمع تش��خیص 
مصلحت نظ��ام باید برای این طرح تصمیم بگیرد. پیش از این میرس��لیم، 
نماینده تهران و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت در مخالفت با این طرح 
گفته بود که صحن مجمع تشخیص با آزادسازی واردات خودرو مخالف است. 
به این ترتیب به نظر می رس��د کار آزادسازی واردات خودرو را باید از همین 
االن تمام شده دانست. مگر آنکه نمایندگان موفق شوند نظر اعضای مجمع 

تشخیص درباره این طرح را تغییر دهند.

مصرف ۶۹2 میلیون متر مکعب گاز در 24 ساعت
رکورد مصرف گاز خانگی شکست

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری 
روز شنبه به دلیل برودت هوا رکورد تازه ای ثبت کرد و به رقم ۶92 میلیون 
متر مکعب در روز رس��ید. به گفته محمد عس��گری، این رکورد در تاریخ 
ش��رکت ملی گاز ایران بی سابقه اس��ت. رکورد قبلی مصرف گاز در بخش 
خانگی ۶۶2 میلیون متر مکعب در روز بود که مربوط به چهارشنبه هفته 
گذش��ته بوده است. سخنگوی ش��رکت ملی گاز ایران همچنین گفت: با 
توجه به تداوم پیک سرما تا آخر هفته از همه مردم کشور تقاضا داریم که 
ب��ا رعایت دمای رفاه بی��ن 21-18 درجه در منازل خود، خادمان خود در 
شرکت ملی گاز را در تامین گاز کل کشور همراهی کنند. رکوردشکنی پی 
در پی در مصرف گاز خانگی پسندیده نیست و باعث می شود، صنایع کشور 
دچار محدودیت سوخت شوند و تولید آسیب ببیند. در 24 ساعت گذشته 
بی��ش از 80 درصد از گاز تولیدی کش��ور در بخش غیرمولد یعنی بخش 
خانگی و تجاری مصرف شده است. از مردم عزیز نیز خواهش می کنیم که 
در مصرف بهینه گاز ما را همراهی کنند. اگر مردم دمای خانه را بین -18
21 درجه تنظیم کنند، از زمستان فعلی بدون مشکل عبور خواهیم کرد.

 خداحافظی با بانک های مرکزی بزرگ
نزدیک است

سیاس��ت گذاران ارشد اعام کردند بزرگ ترین بانک های مرکزی جهان قرار 
است سیاست های خود را با سرعت های بسیار متفاوت تشدید کنند و احتماال 
در سال جاری شاهد نوسانات اقتصادی خواهیم بود و همچنین نوسانات بازار 
نی��ز افزایش خواهد یافت.  به گزارش رویترز، بانک های مرکزی در س��ال های 
اخیر محرک های بی سابقه ای را برای حمایت از رشد اعمال کردند، اما نقدینگی 
بیش از حد، تورم را در بیشتر نقاط جهان به باالترین حد چند دهه رسانده و 
این نگرانی را افزایش داده اس��ت که سیاست گذاران از منحنی عقب  مانده اند. 
فدرال  رزرو ایاالت  متحده احتماال پیشرو خواهد بود و در هفته آینده نرخ های 
به��ره را افزای��ش می دهد در حالی که بانک ژاپن احتماال سیاس��ت ها را برای 
سال های آینده آزاد نگه می دارد. کریستالینا جورجیوا، مدیر صندوق بین المللی 
پول گفت: کاری که فدرال  رزرو انجام می دهد، پیامدهایی برای ایاالت  متحده 
همچنین سایر کش��ورها و به ویژه کشورهایی که سطوح باالیی از بدهی های 
دالری دارند، خواهد داشت. در واقع، در حال حاضر انتظارات برای اقدام سریع تر 
فدرال  رزرو هزینه های استقراض را در سراسر جهان افزایش داده است و بازده 
اوراق قرض��ه 10 س��اله آلمان برای اولین بار از اوایل س��ال 2019 برای مدت 
کوتاهی به محدوده مثبت رس��ید. به گفته جورجی��وا، مهار بیماری همه گیر 
و افزایش نرخ واکسیناس��یون برای رفع ش��کاف بین کشورهای غنی و فقیر و 
تضمین رش��د آینده برای همه ضروری است. جهان باید میلیاردها دالر برای 
مهار کووید هزینه کند تا تریلیون ها تولید داشته باشد. مشکل تورم این است که 
نرخ های آن در حال حاضر به شدت در سراسر جهان متفاوت است و منجر به 
درجات مختلفی از تنش های اجتماعی و سیاسی می شود زیرا قیمت کاالهای 
مصرفی روزمره از غذا تا س��وخت افزایش می یابد. تورم ایاالت  متحده در حال 
حاضر به 7.0 درصد و باالترین نرخ از س��ال 1982 رسیده است. در حالی که 
رش��د قیمت در منطقه یورو 5.0 درصد است، اما تا پایان سال به زیر 2 درصد 
خواهد رس��ید در حالی که این نرخ در ژاپن 0.۶ درصد اعام شده است. بانک 
مرکزی اروپا نیز شروع به دور شدن از سیاست فوق العاده آسان خود کرده است 
و قصد دارد به کاهش خرید دارایی در سال ادامه دهد. هاروهیکو کورودا، رئیس 
بانک مرکزی ژاپن گفت: بانک هنوز به فکر حرکتی در این مس��یر نیست و با 
توجه به پایین بودن تورم در ژاپن، برخاف ایاالت  متحده یا اروپا در حال حاضر 

باید به سیاست پولی بسیار راحت و آسان خود ادامه دهیم.

خبرنــامه

فرصت امروز: هرچند در اولین روز معاماتی بهمن ماه در بورس تهران، 
ترمز شاخص بورس کشیده شد و نماگر اصلی تاالر شیشه ای به رشد بیش 
از 2هزار واحدی رس��ید، اما شاخص کل بورس روز گذشته در دومین روز 
معاماتی بهمن ماه با ریزش 25 هزار واحدی تا نیمه کانال یک میلیون و 
200 هزار واحد سقوط کرد؛ به طوری که 28 نماد به ارزش 1122 میلیارد 
ری��ال صف خرید و 2۶9 نماد ب��ه ارزش 5931 میلیارد ریال صف فروش 
بودند. ارزش بازار در بورس تهران که روزگاری به حدود 7 میلیون میلیارد 
تومان رس��یده بود، دیروز به 4 میلیون و 883 هزار میلیارد تومان رسید و 
معامله گران بیش از 5.۶ میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 313 
هزار فقره معامله و به ارزش 3 هزار و 247 میلیارد تومان داد و ستد کردند. 
ارزش معامات فرابورس هم به بیش از 4 هزار و 748 میلیارد تومان رسید 
و بدین ترتیب، ارزش معامات دو بازار به 8 هزار میلیارد تومان نزدیک شد.
حقوقی ها در جریان معامات روز یکشنبه حدود 790 میلیارد تومان وارد 
بازار سهام کردند. ارزش کل معامات خرد 2 هزار و 950 میلیارد تومان بود. 
اش��خاص حقوقی 43درصد یعنی هزار و 2۶0میلیارد تومان سهام خریدند و 
مازاد خریدش��ان 27درصد از کل معامات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی 
به بورس و فرابورس در سه گروه »محصوالت شیمیایی«، »استخراج کانه های 
فلزی« و »فلزات اساسی« رقم خورد؛ در حالی که برآیند معامات گروه های 
»واس��طه گری های مالی و پولی« و »قند و شکر« به نفع حقیقی ها تمام شد. 
نمادهای »نوری« و »شبندر« لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود 

اختصاص دادند و توجه حقیقی ها نیز بیشتر به »واتی« معطوف بود.
ریزش دسته جمعی شاخص ها

بورس ته��ران این روزها تح��ت تأثیر خبرهای بودج��ه ای و همچنین 
مذاکرات هس��ته ای روند رو به ریزش��ی به خود گرفته است، به طوری که 
ش��اخص کل بورس در پایان معامات سومین روز بهمن ماه با ریزش 25 
هزار و 254 واحدی همراه ش��د و به رقم ی��ک میلیون و 25۶ هزار واحد 
رس��ید. همچنین ش��اخص کل با معیار هم وزن با کاهش 5 هزار و 944 
واحد به رقم 328 هزار و 244 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران که 
روزگاری ب��ه حدود 7 میلیون میلیارد تومان رس��یده بود در این روز به 4 
میلیون و 883 هزار میلیارد تومان رسید. معامله گران بیش از 5.۶ میلیارد 
سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 313 هزار فقره معامله و به ارزش 3 
هزار و 247 میلیارد تومان داد و ستد کردند. ارزش معامات فرابورس هم 
بیش از 4 هزار و 748 میلیارد تومان بود و با این حس��اب ارزش معامات 

دو بازار به حدود 8 هزار میلیارد تومان در روز یکشنبه رسید.
به گزارش فارس، همه ش��اخص  های ب��ورس در این روز قرمز بودند، به 
طوری که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی � ارزشی 1.97 درصد 
کاهش یافتند، اما این دو ش��اخص با معیار ه��م وزن 1.78 درصد کاهش 

یافتند. ش��اخص آزاد ش��ناور 1.95 درصد کاهش یافت، شاخص بازار اول 
بورس 2.1 درصد افت کرد و ش��اخص بازار دوم بورس 1.7 درصد کاهش 
یاف��ت. نمادهای فوالد مبارکه، ملی مس ایران، پتروش��یمی خلیج فارس،  
هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، پتروشیمی نوری و پاالیش نفت 

بندرعباس به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشته اند.
در فرابورس ایران هم ش��اخص کل با عقب نش��ینی 201 واحد به رقم 
17 ه��زار و 354 واح��د رس��ید. ارزش بازار اول و دوم فراب��ورس ایران به 
بیش از 9۶1 هزار میلیارد تومان رس��ید. ارزش ب��ازار پایه فرابورس ایران 
ه��م 313 هزار میلیارد تومان برآورد ش��د. معامله گران در فرابورس ایران 
بیش از 3.8 میلیارد س��هام حق تق��دم و اوراق مال��ی در قالب 158 هزار 
فق��ره معامله و به ارزش 4 هزار و 754 میلیارد تومان داد و س��تد کردند. 
نمادهای پتروش��یمی زاگرس، فوالد مبارکه، پتروشیمی تندگویان، فوالد 
ارفع، پاالیش نفت الوان، س��نگ آهن گهرزمین و فرابورس ایران بیشترین 

اثر کاهشی در شاخص فرابورس ایران را داشته اند.
بازار سرمایه از نیمه مرداد سال گذشته تاکنون مرتبا روند رو به ریزش پیدا 
کرده، به گونه ای که به طور میانگین ارزش سهام شرکت های حاضر در بورس 
و فرابورس به 50 درصد کاهش یافته است. همچنین دولت هیچ برنامه روشنی 
ب��رای اداره س��هام عدالت ندارد. در حال حاضر 49 میلی��ون و 120 هزار نفر 
س��هامدار عدالت وجود دارند. در حالی که ارزش پرتفوی ش��رکت های سهام 
عدالت بیش از 500 هزار میلیارد تومان است، اما هنوز هیچ الگوی مشخص 
و روش روش��نی برای اداره س��هام عدالت در نظر گرفته نشده است. در حال 
حاضر اکثر نماد شرکت های سرمایه گذاری عدالت مربوط به سهام عدالت در 
بورس بسته است و سهام عدالت با وجود اینکه ۶0 درصد از آن قابل خرید و 
فروش بود، اما عملیات خرید و فروش س��هام عدالت از سال گذشته تاکنون 
متوقف اس��ت. همچنین با وجود اینکه مسئوالن س��ازمان بورس بارها اعام 
کرده اند که قرار اس��ت کارگروهی برای اداره سهام عدالت تشکیل می شود و 
س��ود شرکت های سرمایه پذیر عدالت مربوط به عملکرد سال 99 را به زودی 
دریافت و به صورت متمرکز به حساب 49 میلیون ذی نفع سهام عدالت واریز 
می کنند، اما هنوز هیچ خبری از تشکیل این کارگروه و سود سهام عدالت سال 

گذشته بیرون نیامده است.
بورس به  پای گاز می سوزد

سازمان برنامه و بودجه در حالی از اجرای مصوبات ستاد اقتصادی دولت 
در مورد بورس خبر داده است که این موضوع از ابتدا بر همگان مشخص 
بود و مشکلی که در این زمینه وجود داشت و همچنان پابرجاست این بود 
که برای قیمت گاز، س��قفی تعیین نشده است. به گزارش ایسنا، واکنش 
بازار سرمایه به الیحه بودجه 1401 چیزی جز سقوط نبود، چراکه فرمول 
محاسبه گاز و سوخت گاز در الیحه مطابق فرمول جهانی بود که به دلیل 

افزایش نرخ گاز ناش��ی از مش��کات اروپا با روسیه و همچنین کرونا، این 
فرمول برای ایران که یک کشور تولیدکننده گاز محسوب می شود منطقی 
نبوده و نه تنها مزیت رقابتی برای صنایع ایرانی در سطح جهان را از بین 

می برد بلکه صنایع را به سمت زیانده شدن سوق می داد.
ب��ه همین دلیل بود که چند روز بع��د از الیحه، وزیر اقتصاد از ارائه 10 
پیش��نهاد ب��رای اصاح الیحه خب��ر داد و اعام کرد که در س��ال 1401 
سقف قیمت گاز خوراک پتروش��یمی ها معادل گاز صادراتی است. سقف 
قیمت س��وخت گاز صنایع عمده معادل 40 درصد خوراک پتروشیمی در 
نظر گرفته ش��د. قیمت گاز صنایع سیمانی هم 10 درصد قیمت خوراک 
پتروشیمی خواهد بود. پیشنهاداتی که توسط هیأت دولت تصویب شد، اما 
همچنان یک ابهام بزرگ روی دوش بازار سرمایه سنگینی می کرد؛ ابهامی 
به نام س��قف 5 هزار تومانی برای گاز. در واقع مشخص نبود هیأت دولت 
سقف را برای نرخ گاز در نظر گرفته بود یا خیر که اطاعیه دیروز سازمان 
برنامه و بودجه بر عدم تعیین سقف 5 هزار تومانی برای گاز مهر تایید زد.

س��ازمان برنامه در ای��ن اطاعیه اعام کرده که مصوبه 10 بند س��تاد 
اقتصادی دولت اجرا خواهد ش��د و مقدمات کار در حال پیگیری اس��ت. 
همچنین س��تاد اقتصادی دولت در جلسه 28 آذرماه مصوبه ای 10 بندی 
برای حمایت از بازار س��رمایه داش��ت. از این مصوب��ه 10بندی تنها یک 
بن��د که درخصوص س��وخت گاز و خوراک صنایع ب��ود، نیاز به تغییراتی 
در الیحه بودج��ه 1401 و تصویب مجلس دارد و بقیه موارد از اختیارات 
دولت اس��ت. طبق این مصوبه، نرخ خوراک پتروش��یمی ها در سال آینده 
با فرمول س��ال 1400 محاس��به شده و نرخ س��وخت گاز صنایع هم 40 
درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها خواهد بود. در این اطاعیه آمده که بند 
دیگر مصوبه ستاد اقتصادی دولت از جمله موارد مرتبط با تقویت صندوق 
تثبیت بازار س��رمایه، بحث نرخ تس��عیر ارز بانک ها و موسسات اعتباری و 
یا اوراق مش��ارکت از طریق تصویب آیین نامه در درون دولت اجرا می شود 
و نیاز به تغییر بودجه و مصوبه مجلس ندارد. از نظر دولت بهبود ش��رایط 
بازار سرمایه با تغییر وضع متغیرهای کان اقتصادی رقم خواهد خورد، اما 
دولت بدون دخالت مس��تقیم از اجرای مصوباتی که به شرایط بازار کمک 

کند حمایت خواهد کرد.
باید گفت از همان ابتدا مش��کل بورس با نرخ گاز بود، با این حس��اب و 
زمانی که برای گاز سقف 5 هزار تومانی در نظر گرفته نشده است، خوراک 
پتروش��یمی 30 سنت محاسبه می شود که 7500 تومان خواهد بود. نرخ 
سوخت صنایع بزرگ 3 هزار تومان و در صنایع کوچک 750 تومان خواهد 
بود. نرخ خ��وراک اکنون 2.5 برابر کانادا و آمریکا و تقریبا چهار برابر قطر 
و روسیه محاسبه می شود؛ ارقامی که چیزی جز زیان برای صنایع در پی 

نخواهد داشت.

شاخص بورس تهران با ریزش 25 هزار واحدی به نیمه کانال 1.2 میلیونی رسید

سقوط بی پایان بورس

بیت کوین، بزرگ ترین و شناخته ش��ده ترین ارز رمزنگاری شده جهان در 
حال حاضر در نیمه اوج ۶9 هزار دالری خود است؛ بیت کوینی که دوباره 
س��قوط ک��رد و آخرین بار ح��دود 4 درصد کاهش یاف��ت و در کانال 35 
هزار دالر قرار گرفت. به گزارش رویترز، این ارز نوس��انات ش��دید قیمتی 
داشته و با کاهش ریسک پذیری ناشی از ترس از تورم و پیش بینی سرعت 
تهاجمی تر افزایش نرخ  بهره از س��وی فدرال  رزرو ایاالت  متحده آس��یب 
دیده اس��ت. سایر دارایی های ریسکی نیز با کاهش سهام کاهش یافته اند؛ 
ش��اخص س��هام اس اندپی 500 و نزدک بیشترین کاهش هفتگی خود از 
زمان شیوع همه گیری در مارس 2020 ثبت کردند. ادوارد مویا، تحلیلگر 
ارشد بازار آمریکا در شرکت اوآندا می گوید: بیت کوین در حال سقوط است 
زیرا معامله گران رمزارز پس از حمام خون در س��هام، سبدهای ریسکی را 
قبل از نشست سیاست گذاری فدرال  رزرو در هفته آینده کاهش می دهند. 

اتریوم نیز با ۶.7 درصد کاهش به 239۶ دالر رسید.
سقوط قیمت رمزارز ها شتاب گرفته و ظرف سه روز گذشته ارزش بازار 
رمزارز ها تا 400میلیارد دالر کاهش یافته است. آمار سقوط بازار در 70روز 
گذشته شگفت انگیزتر است، در این بازه زمانی 1300میلیارد دالر از ارزش 
بازار رمزارزها کاسته شده است. این موضوع می تواند  به زیان ایرانیانی منجر 
ش��ود که در این بازار س��رمایه گذاری کرده اند. تعداد ایرانیان فعال در بازار 
رمزارزها چند میلیون نفر تخمین زده می شود؛ افرادی که بخش مهمی از 

آنها پس از سقوط بورس سرمایه خود را به بازار رمزارزها بردند.
همزمان با نزدیک ش��دن ب��ه پایان پاندمی کرونا و پایان سیاس��ت های 
انبس��اطی دولت ها به  ویژه در اقتصاد آمریکا، بازار رمزارزها هم دچار نزول 

ش��ده  اند و این روند نزولی هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد. به  طوری 
 که ظرف س��ه روز ش��دت نزول در بازار رمزارز ها افزایش یافته و س��طح 
عمومی قیمت ها به  طور میانگین و دس��ت  کم 20درصد افت کرده است. 
این موضوع موجب  ش��ده در این م��دت ارزش بازار رمزارزها از 2 تریلیون 
دالر به 1.۶تریلیون دالر برس��د. البته این نزول ظرف یک هفته گذش��ته 
بسیار سنگین تر بوده و بسیاری از رمزارزها در این دوره بیش از 25درصد 
از ارزش ش��ان را از دس��ت داده اند. عاوه بر اینها قیمت هر بیت کوین در 
70روز گذش��ته نصف شده اس��ت و از ۶9هزار دالر به 35هزار و300دالر 

رسیده است.
یک��ی از مهم ترین دالیل صعود قیمت رمزارزها از اواس��ط س��ال2021 
میادی، ش��یوع ویروس کرونا در سطح جهان بود. اپیدمی کرونا به رکود 
در اقتصاد جهان منجر ش��د و دولت ها تاش کردند از طریق سیاست های 
انبساطی پولی و مالی به جنگ رکود بروند. بر همین اساس سیاست های 
انبس��اطی دولت ها و تزریق مالی تقویت شد و این موضوع به رشد تورم و 
تغییر در نحوه س��رمایه گذاری منجر ش��د، به  ویژه در میان صندوق های 
س��رمایه گذاری که هزاران میلیارد دالر منابع مالی در اختیار دارند. بخش 
عمده سیاست های انبس��اطی دولت ها بر دو محور متمرکز بود؛ نخستین 
سیاس��ت کاهش نرخ بهره و دومی تزریق مستقیم منابع مالی هنگفت به 
اقتصاد ها به  ویژه در کش��ور های توس��عه  یافته بود. اجرای این دو سیاست 
منجر به خلق تورم در جهان ش��د و در عین حال ترکیب س��رمایه  گذاری 
در ب��ازار دارایی ها به  ویژه صندوق های بزرگ س��رمایه گذاری را تغییر داد. 
به  دنبال این تغییرات، سرمایه گذاران و صندوق های بزرگ سرمایه گذاران 

تحت تأثیر رشد تورم و تغییر در بازده بازارها به سمت خرید رمزارز ها هجوم 
بردند و این موضوع به رشد پرشتاب قیمت رمزارزها از اواسط سال گذشته 
میادی منجر ش��د. به این معنا که تغییرات به وجود آمده، سرمایه گذاران 
را به سمت سرمایه گذاری در بازارهای پر ریسک تر، ازجمله رمزارزها، سوق 

داد.
اکنون اما ش��رایط تغییر کرده و با نزدیک ش��دن به زمان پایان اپیدمی 
کرونا، دولت ها در تاشند سیاست های انبساطی را تغییر دهند. مهم ترین 
این سیاس��ت ها افزایش نرخ بهره اس��ت که به کاهش تورم منجر خواهد 
ش��د، این موضوع می تواند همه بازاره��ا را تحت تأثیر قرار دهد. آنطور که 
هفته نامه اکونومیست و بسیاری از تحلیلگران برآورد کرده اند، از ماه مارس 
سال جاری میادی یعنی کمتر از سه ماه دیگر سیاست های فدرال رزرو در 
آمریکا به سمت افزایش نرخ بهره تغییر خواهد کرد و این موضوع می تواند 
ب��ه کاهش نرخ تورم در آمریکا منجر ش��ود و همه بازار ه��ا، ازجمله بازار 

رمزارزها را دستخوش تغییرات جدی کند.
در ای��ن بین، نزول بورس تهران از مردادماه پارس��ال مص��ادف بود با آغاز 
روند صعودی قیمت رمزارزها در جهان. این موضوع موجب ش��د بسیاری از 
سرمایه گذاران به ویژه سهامداران در ایران به  دلیل نزول های سنگین از بورس 
خارج ش��وند و به سمت بازار رمز ارز ها بروند. هنوز برآورد دقیقی از اینکه چه 
تعداد ایرانی وارد بازار رمزارز ها شده اند، وجود ندارد. در چنین شرایطی به نظر 
می رسد با آغاز روند نزولی قیمت ها در بازار رمزارزها سرمایه گذاران ایرانی که 
پیش از این با زیان های سنگینی بورس تهران را ترک کرده اند، حاال با زیان های 

سنگین در بازار رمزارزها رو به رو خواهند شد.

زیان دوباره ایرانیان؛ این بار در بازار رمزارزها

ارزش بیت کوین نصف شد
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پیش بینی های غلط بازاریاب ها در سال 2021

به قلم: ارین رودریگو
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

دنیای پیرامون ما به س��رعت در حال تغییر و تحول است. در این 
می��ان برندهایی که هماهنگی الزم با این تغیی��رات را پیدا نکنند، 
خیلی زود از عرصه رقابت حذف خواهند شد. همین امر بسیاری از 
کسب و کارها را به سوی تقویت ساز و کارهای مربوط به پیش بینی 
دنیای کس��ب و کار سوق داده اس��ت. در این میان پیش بینی های 
بازاریابی همیش��ه طرفدارهای خاص خودش را داش��ته است. البته 
پیش بینی های بازاریابی تمام اوقات صحیح از آب درنمی آید. گاهی 
اوقات به دلیل اس��تفاده از پیشفرض های نادرست یا حتی اطاعات 
غل��ط نتیج��ه کار کاما متفاوت خواهد بود. ای��ن امر موضوع مقاله 
کنونی محس��وب می ش��ود. ما در این مقاله به دنبال بررسی برخی 
از پیش بینی های غلط بازاریاب ها در سال گذشته هستیم. در ادامه 
این پیش بینی ها را به طور دقیق تر مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 

رسیدن تیک تاک به نقطه اوج محبوبیت
تیک تاک شبکه اجتماعی بسیار محبوب و مهمی برای بازاریاب ها 
محسوب می شود. این امر در طول دو سال گذشته نظر شمار باالیی 
از بازاریاب ها را به خودش جلب کرده است. درست به همین خاطر 
ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف چ��اره ای به غیر از 
سرمایه گذاری بر روی تیک تاک در کنار دیگر پلتفرم های اجتماعی 
نداری��د. نکته مهم در این می��ان برخی از پیش بینی های اغراق آمیز 
بازاریاب ها محسوب می شود. اگرچه تیک تاک همین حاال نیز یکی 
از محبوب ترین شبکه های اجتماعی دنیاست، اما هنوز فاصله زیادی 
تا تبدیل ش��دن به برترین پلتفرم دنیا دارد. فیس بوک و اینستاگرام 
در ای��ن می��ان با اختاف معن��اداری از تیک تاک جلوتر هس��تند. 
بنابراین پیش بینی بازاریاب ها نسبت به سبقت این پلتفرم چینی از 
سایر رقبا در سال گذشته ارتباط چندانی با واقعیت نداشته است. 

تی��ک تاک در طول س��ال های پیش رو ش��اید توانایی کنار زدن 
تمام رقبا را داش��ته باشد، اما هنوز فاصله زیادی با شرایط موردنظر 
دارد. به همین خاطر ش��ما باید با احتیاط بس��یار زیادی نسبت به 
تیک تاک و وضعیت بازاریابی اش صحبت کنید، در غیر این صورت 
مانند بس��یاری از بازاریاب های دیگر دچار خطا در پیش بینی آینده 

بازار می شوید. 
پایان کار فیس بوک

فیس بوک در طول س��ال های اخیر با انتقادات بسیار زیادی رو به 
رو بوده اس��ت. این امر نقش مهمی در کاهش محبوبیت این پلتفرم 
قدیمی داش��ته است. همین امر در طول س��ال گذشته بسیاری از 
بازاریاب ه��ا را به س��وی پیش بین��ی پایان کار این برند س��وق داد. 
بی شک تردید درباره کاهش محبوبیت فراگیر فیس بوک نیست، اما 
این شرکت هنوز فاصله زیادی با نابودی یا ورشکستگی کامل دارد. 
چنی��ن پیش بینی ای بی تردید با اس��تفاده از داده های غلط صورت 
گرفته و هماهنگی چندانی هم با واقعیت ندارد. بنابراین ش��ما باید 
تجدیدنظر اساس��ی در نحوه پیش بینی با ارزیابی تان صورت دهید، 
در غیر این صورت هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان پیدا نخواهید کرد. 
بازگشت سرمایه عالی در پلتفرم های صوتی

پلتفرم ه��ای صوت��ی مانن��د کاب ه��اوس اگرچ��ه محبوبی��ت 
خیره کنن��ده ای پی��دا کرده اند، ام��ا هنوز در حد و ان��دازه رقابت با 
پلتفرم های برتر دنیا نیس��تند. این امر باید به طور قابل ماحظه ای 
مد نظر بازاریاب ها قرار داشته باشد. با این حساب اگر شما به دنبال 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف هس��تید، کاب هاوس فقط به 
عنوان یک گزینه جانب��ی دارای محبوبیت خواهد بود. این امر باید 
برای ش��ما به طور قابل ماحظه ای یک زنگ خطر محس��وب شود، 
در غیر این صورت ش��اید خیلی زود با س��رمایه گذاری اش��تباه بر 
روی مخاطب هدف تان ش��انس تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب تان را 

از دست بدهید. 
کاب هاوس و دیگر ش��بکه های اجتماعی که روی فرمت صوتی 
س��رمایه گذاری کرده اند، هنوز بسیار نوپاتر از آن هستند که بتوانند 
به طور مستقل وضعیت برندها را تغییر دهند. به عبارت بهتر، چنین 
ش��بکه های اجتماعی هن��وز در مرحله افزایش تعداد کاربران ش��ان 
هس��تند و امکانات بازاریابی زیادی برای برندها در دست ندارند. به 
همین خاطر شما باید با هوش��یاری کامل نسبت به سرمایه گذاری 
ب��ر روی آنه��ا اقدام کنی��د، در غیر این صورت خیلی زود س��رمایه 

بازاریابی تان را از دست خواهید داد.
منبع: هاب اسپات

نماگربازارسهام

به قلم: جینا سیپراس
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

اگر شما هم مثل بس��یاری از کارآفرینان دیگر در سراسر دنیا به دنبال 
ایده های تازه و خاقانه برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان هستید، به 
احتمال زیاد رویدادهای پاپ آپ جذابیت ویژه ای برای تان خواهد داش��ت. 
ام��روزه با کاهش اثرات همه گیری کرونا تمایل برندها برای برگزاری انواع 
رویداد به طور قابل ماحظه ای افزایش پیدا کرده است. تنها مشکل اصلی 
در این میان هزینه موردنیاز بس��یار باال برای برگزاری رویدادهای رایج در 
عرصه کسب و کار است. این امر برای بسیاری از کارآفرینان نوعی مشکل 
بسیار بزرگ محسوب می شود. با این حساب اگر شما به دنبال تغییر روند 

موردنظر هستید، به نسبت کار سختی پیش رو خواهید داشت. 
یکی از ایده های مناس��ب برای کاهش هزینه های مربوط به رویدادهای 
حض��ور و اس��تفاده از گزینه های��ی کم هزینه ت��ر در این می��ان مربوط به 
رویدادهای پاپ آپ اس��ت. این نوع رویداده��ا به طور کاما انعطاف پذیر و 
همراه با ویژگی های منحصر به فردی برگزار می شود. اگر شما هم به دنبال 
اس��تفاده از این شیوه برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و بهبود وضعیت 
برندتان هس��تید، نکات مورد بحث در ای��ن مقاله به طور ویژه ای برای تان 

کاربرد دارد. 
رویداد پاپ آپ چیست؟

رویداده��ای پ��اپ آپ در اواخر دهه 90 میادی و اوای��ل دهه اول قرن 
حاضر به طور ویژه ای در بس��یاری از کش��ورها محبوبیت پیدا کردند. این 
امر در ارتباط با تجربه بسیاری از مردم در شرکت در مراسم های بزرگ و 
رویدادهای بسیار لوکس تعریف می شود. بر این اساس رویدادهای پاپ آپ 
در نقطه مقابل آنچه بس��یاری از مردم در ذهن داش��تند، قرار می گرفت. 
همی��ن امر برای بس��یاری از م��ردم ج��ذاب و هیجان انگیز ب��ود. افراد و 
موسسه های تجاری برای برگزاری مراسم های پاپ آپ حتی نیاز به تعیین 
یک محل خاص ندارند. بر این اس��اس ش��ما می توانید هر محلی را برای 
برگزاری مراس��م موردنظر مورد توجه قرار دهید. با این حال ویژگی اصلی 

رویدادهای پاپ آپ برگزاری شان در شهرهای شلوغ دنیاست. 
توس��عه فناوری ه��ای دیجیت��ال در طول س��ال های اخیر بس��یاری از 
ویژگی ه��ای زندگی مردم در سراس��ر دنی��ا را به طور قاب��ل ماحظه ای 
تغیی��ر داده اس��ت. در این میان وضعیت رویدادهای پ��اپ آپ نیز به طور 
ویژه ای تغییر کرده اس��ت. ش��اید مهمترین تغییر در این میان مربوط به 
رهای��ی کارآفرین��ان از ضرورت انتخاب محل های ش��لوغ و دعوت از تمام 
مخاطب  های هدف برای شرکت حضوری در مراسم باشد. این امر به لطف 

فناوری اینترنت به طور قابل ماحظه ای به کمک برندها آمده است. 
اجازه دهید پیش از اینکه بیش��تر درباره رویدادها یا مراسم های پاپ آپ 
صحبت کنیم، معنای دقیق آن را روش��ن سازیم. براساس تعریف موسسه 
ایون��ت موب��ی )Event Mobi(، روی��داد پاپ آپ ش��امل مجموعه ای از 
فعالیت ها و مراس��م های موقتی اس��ت که به طور ناگهانی و با اعام قبلی 
بسیار محدود برگزار شده و پس از چند ساعت یا روز به طور کامل ناپدید 
می شود. بدون تردید ویژگی موقتی بودن در میان تمام مراسم های کاری 
و غیرکاری مشهود است. بنابراین تفاوت میان رویدادهای پاپ آپ با دیگر 
موارد باید به طور قابل ماحظه ای مدنظر قرار گیرد. این نکته شامل المان 
غافلگیر و ماهیت غیرمنتظره مراس��م های موردنظر است. چنین امری به 

شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان کمک شایانی خواهد کرد. 
شما به این ترتیب شانس بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان خواهید داشت. 
یادتان باشد یکی از نکات مهم در رویدادهای پاپ آپ مربوط به تعامل رو 
در روی شرکت کنندگان با شما یا دیگر افراد است. این امر در نسخه های 
دیجیت��ال این رویداد نیز مدنظر قرار دارد، اما ش��دت آن بس��یار کمتر از 
حالت عادی اس��ت. با این حساب اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان هس��تید، باید از همین حاال ش��کل سنتی رویدادهای 
پاپ آپ را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید واکنش مناسبی از 

سوی مخاطب هدف تان دریافت نکنید. 
نکاتی برای موفقیت در برگزاری رویدادهای پاپ آپ

اکنون با آشنایی نس��بت به مفهوم رویدادهای پاپ آپ امکان پرداختن 
به مس��ئله اصلی فراهم شده است. شما برای برگزاری رویدادهای پاپ آپ 
راهکارهای بسیار زیادی پیش رو دارید. نکته مهم در این میان تاش برای 
استفاده از توصیه های حرفه ای به منظور پیگیری هرچه بهتر مراسم است. 
چنین امری به شما برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف کمک 
ش��ایانی خواهد کرد. در ادامه برخ��ی از نکات و توصیه های حرفه ای برای 
برگزاری هرچه بهتر این نوع از مراسم ها را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 

شناسایی یک هدف مشخص
هر مراسمی در دنیای کسب و کار باید یک هدف مشخص و واضح داشته 
باشد. متاسفانه امروزه بسیاری از برندها به دنبال استفاده از اهداف چندگانه 
هس��تند. این امر شاید در نگاه نخست بس��یار جذاب به نظر برسد، اما در 
مدت زمانی کوتاه توانایی ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 
تحقق اهداف متعددتان را به شدت کاهش می دهد. درست به همین خاطر 

شما باید همیشه فقط یک هدف را برای مراسم تان مدنظر قرار دهید. 
همانطور که پیش از این اشاره شد، مراسم های پاپ آپ ماهیت کوتاه داشته 
و بیشتر اوقات در مکان های عمومی برگزار می شود. این امر باید برای شما در 
زمینه انتخاب اهداف درست الهام بخش باشد. بنابراین بیشتر باید بر روی اهداف 
هماهنگ با اندکی تفریح و ش��ادی برای مشتریان تمرکز نمایید، در غیر این 

صورت شاید مراسم تان آنقدر برای مشتریان جذاب از آب درنیاید. 
یادتان باشد شما برای انتخاب هدف اصلی در زمینه برگزاری مراسم تان 
همیشه امکان استفاده از تجربه دیگر برندها را دارید. این امر به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به ط��ور حرفه ای کمک خواهد کرد. با این 
حس��اب الزم نیس��ت تمام ش��رایط کار را از ابتدا مورد ارزیابی قرار دهید. 

گاهی اوقات بهترین راهکارها از ساده ترین مسیر پیدا می شوند. 
دعوت از مخاطب هدف

اس��تفاده از مراس��م های پاپ آپ فقط در صورتی جذابیت دارد که شما 
برنامه ای ویژه برای حضور دامنه وسیعی از افراد در مراسم تان داشته باشید، 
در غیر این صورت مراسم شما بسیار کسل کننده و کلیشه ای خواهد شد. 
چنین امری می تواند وضعیت تان در دنیای کسب و کار را با بحران عمیقی 
رو به رو سازد. درست به همین خاطر شما از همان ابتدای کارتان باید به 

دنبال دعوت صریح از مخاطب هدف تان برای شرکت در مراسم باشید. 
نکته مهم در این میان مربوط به ماهیت فوری و در لحظه مراس��م های 
پاپ آپ اس��ت. بنابراین شما الزم نیس��ت از ماه ها قبل نسبت به بازاریابی 
برای برنامه تان اقدام کنید. فقط باید چند روز یا حداکثر یک هفته مانده به 
اجرای مراسم با انواع ابزارهای در دسترس برندتان نسبت به اطاع رسانی 
برای مراسم موردنظر اقدام نمایید. این امر تاثیرگذاری بسیار خوبی بر روی 

مخاطب هدف به همراه خواهد داشت. 

گاهی اوقات مش��تریان در زمینه هم��کاری با برندها منتظر یک دعوت 
ساده هستند. اگر شما در رابطه با وضعیت برندتان از چنین دعوت هایی به 
خوبی اس��تفاده نکنید، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به ش��دت کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین در صورتی که مایل به داشتن 
یک مراسم پاپ آپ جذاب همراه با استقبال مناسب مشتریان هستید، باید 

بازاریابی برای آن را نیز در دستور کار قرار دهید.
ایجاد حس تعامل با مخاطب هدف

مراس��م های ش��اد و هیجان انگی��ز همیش��ه عناص��ری از تعامل میان 
برگزارکننده ها و شرکت کنندگان را به همراه دارد. درست به همین خاطر 
ش��ما در زمینه اس��تفاده از حس تعامل در مراسم تان باید عملکرد بسیار 
خوب��ی از خودتان نش��ان دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی 
برای ایجاد تجربه ای لذت بخش از حضور در مراسم تان برای مشتریان پیدا 

نکنید. 
ایج��اد تعامل میان حاضران در یک رویداد از راهکارهای بس��یار زیادی 
امکان پذیر اس��ت. با این حال یکی از س��اده ترین راهکاره��ا در این میان 
اس��تفاده از یک بازی یا س��رگرمی گروهی خواهد بود. چنین امری امکان 
تاثیرگذاری ویژه بر روی مخاطب هدف را به ش��ما می  دهد. به این ترتیب 
هیچ مشکلی برای تعامل با مشتریان تان نخواهید داشت. همچنین در این 
موقعیت ها اغلب اوقات انگیزه حاضران برای خرید از شما نیز به طور قابل 
ماحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. با این حساب شما به خوبی از طریق 
یک مراسم جذاب شانس  تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 

شدت افزایش می دهید. 
طراحی استراتژی برای پس از مراسم

اغلب اوقات مراسم های کاری به محض اینکه تمام می شوند، دیگر حتی 
ی��ک نفر نی��ز آنها را به یاد نخواهد آورد. ش��اید این امر برای بس��یاری از 
کارآفرینان عادی قلمداد شود، با این حال از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نوعی فاجعه خواهد بود. درست به همین خاطر شما باید به 
دنبال راهکارهایی برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف تان باشید. 

این امر شامل برنامه ریزی برای پس از پایان مراسم کاری می شود. 
شما برای اینکه پس از پایان مراسم کاری تان هم بر روی مخاطب هدف 
تاثی��ر بگذارید، نیازی به راهکارهای عجیب ندارید. تنها نکته مهم در این 
می��ان یادآوری خاطرات خوش مراس��م تان در ش��بکه های اجتماعی یا با 
استفاده از ابزار حیرت انگیز ایمیل است. چنین امری به خوبی شما را برای 
همیش��ه در ذهن و خاطره مش��تریان باقی نگه می دارد. همچنین اگر در 
بلندمدت به دنبال تکرار مراسم تان باشید هم شانس تان برای تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان موردنظر به طور قابل ماحظه ای افزایش پیدا می کند. 
بدون تردید شبکه های اجتماعی برای پیگیری نحوه تاثیرگذاری رویداد 
پ��اپ آپ و حتی یادآوری لحظات خوش آن اهمیت بس��یار زیادی دارد. با 
این حال ش��ما همیشه می توانید از س��ایر روش ها نظیر تماس تلفنی نیز 
اس��تفاده کنید. این امر اوج احترام و پیگیری برندتان نس��بت به وضعیت 
حاضران در مراس��م تان را نشان خواهد داد. با این حساب مشاهده انگیزه 
باالی حاضران در مراسم های برندتان برای شرکت دوباره در آن امر عجیب 

یا غیرمنتظره ای نخواهد بود. 
بی ش��ک راهکارهای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان یا تعامل با آنها در 
طول سال های اخیر تغییر شگرفی کرده است. در این میان شما می توانید 
از رویدادهای پاپ آپ به مثابه راهکاری حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان تان سود ببرید. 
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مدیریت کس��ب و کارهای نوپا و مستقل همیشه ایده بسیار جذابی به نظر 
می رس��د. در کنار این امر ترک ش��غل اصلی و فعالی��ت در حوزه مورد عاقه 
افراد نیز همیش��ه وسوسه کننده است. با این حساب کارآفرینان به طور مداوم 
میان انتخاب کار مورد عاقه شان و ادامه فعالیت در حوزه ای شغل اصلی آنها 
محسوب می شود، درگیر هستند. دست زدن به انتخاب در این میان هرگز کار 
ساده ای نیست. درس��ت به همین خاطر برخی از کارآفرینان برای مدت های 

طوالنی در حوزه هایی که بدان عاقه زیادی هم ندارند، باقی می مانند.
ریس��ک بزرگ شروع فعالیت مس��تقل یا ترک شغل فعلی برای ادامه شغل 
جانبی بس��یار بزرگ تر از آن چیزی اس��ت که خیلی ها تصور می کنند. امروزه 
داشتن شغل جانبی در کنار فعالیت اصلی شرکت امر تازه ای نیست. بسیاری 
از کارمندان و حتی کارآفرینان از این نکته استفاده می کنند. مسئله اصلی در 
این میان انتخاب از میان دو حوزه موردنظر برای تمرکز اصلی اس��ت. آیا شما 
مایل به ادامه دادن شغل اصلی تان هستید یا اینکه شغل جانبی تان آنقدر جذاب 
بوده که قید کار اصلی را بزنید؟ پاسخگویی به این سوال شاید در نگاه نخست 
س��اده به نظر برسد، اما وقتی دقیق تر به ماجرا نگاه کنید، مسئله آنقدرها هم 

ساده و راحت نیست. 
دغدغه ه��ای مالی همیش��ه نکته مهمی ب��رای افراد در دنی��ای کارآفرینی 
محسوب می شود. با این حساب وقتی شما مایل به راه اندازی یک کسب و کار 
تازه هستید، باید نسبت به امکان سودآوری آن نیز مطمئن شوید، در غیر این 
صورت مدت زمانی طوالنی بر روی کاری که خودتان هم به نتیجه بخشی اش 
اطمین��ان ندارید، صرف خواهید نمود. چنین امری می تواند تمام دغدغه های 

شما را افزایش داده و وضعیت تان را به شدت دشوار نماید. 
امروزه هر کارآفرینی برای انتخاب از میان شغل اصلی یا جانبی اش یک برنامه 
خاص دارد. البته در این میان برخی ها هم هیچ ایده ای برای انتخاب یکی از آنها 
ندارند. شما برای اینکه بهتر در یک حوزه فعالیت داشته و بتوانید تاثیرگذاری 
مناسبی بر روی مخاطب هدف تان ایجاد کنید، همیشه به راهکارهای حرفه ای 
نی��از خواهید داش��ت. یکی از نمودهای اصلی این مس��ئله نیز تمرکز بر روی 
شغلی است که از آن بی نهایت لذت می برید. این امر در کنار سودآوری مناسب 

فعالیت موردنظر می تواند آینده کاری شما را تضمین نماید. 
اگر ش��ما هم مثل خیلی دیگر از کارآفرینان ش��غل جانبی دارید، اما هنوز 
نس��بت به انتخاب از میان این دو مطمئن شده اید، مقاله کنونی به شما برای 
تصمیم گیری درست کمک خواهد کرد. شما با چنین راهکاری به خوبی توانایی 
تصمیم گی��ری برای آینده کاری تان را پیدا کرده و به س��ادگی هرچه تمام تر 
فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بازار را خواهید داشت. به هر حال 
وقتی کارآفرینان از حوزه کاری شان رضایت خاطر نداشته باشند، انتظار کسب 
موفقیت های بزرگ بسیار بلندپروازانه و غیرواقعی خواهد بود. در ادامه برخی از 

نکات مهم در این میان را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
چرا شما باید شغل اصلی تان را برای کار جانبی ترک کنید؟

بدون تردید فعالیت در یک ش��رکت بزرگ با چشم انداز مناسب ایده بسیار 
خوبی است. اگر شما به اندازه کافی برای کسب موقعیت شغلی در یک شرکت 
بزرگ خوش ش��انس بوده اید، به احتمال زیاد هرگونه صحبتی مبنی بر ترک 
موقعیت شغلی موردنظر برای شما دشوار خواهد بود. درست به همین خاطر 
باید با چشم های باز و اطاعات درست وارد این حوزه شوید، در غیر این صورت 

شاید هرگز توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا نکنید. 
برخی از دالیل اصلی برای ترک شغل اولیه و ادامه کار جانبی به شرح ذیل 
است. پس اگر شما هم در این میان تردیدهای زیادی دارید، لطفا به نکات این 

بخش توجه نمایید:
• اختصاص زمان بیشتر: وقتی شما در حوزه کاری مورد عاقه تان به عنوان 
کارآفرین فعالیت دارید، انگیزه تان برای تاش و کوش��ش بیشتر به طور قابل 
ماحظه ای افزایش پیدا می کند. این امر در بلندمدت به شما برای تاثیرگذاری 
حرف��ه ای بر روی مخاط��ب هدف کمک کرده و ش��رایط کاری تان را متحول 
خواهد کرد. یادتان باشد در این صورت شما حتی امکان اختصاص زمان بیشتر 
ب��رای کارتان را نیز پیدا می کن��د. به هر حال اینجا صحبت از کار مورد عاقه 
شماس��ت. پس باید انتظار تعهد و پش��تکار قابل ماحظه در این راستا را نیز 

داشته باشیم. 
• کسب درآمد بیشتر: کس��ب درآمد باالتر همیشه برای کارآفرینان جذاب 
و هیجان انگیز اس��ت. این امر می تواند برای شما بدل به واقعیت شود. البته تا 
زمانی که در یک ش��رکت معمولی فعالیت دارید، چنین امری برای تان بیشتر 
ش��بیه به رویا خواهد بود. با این حساب ش��ما باید تغییراتی اساسی در نحوه 
فعالیت برندتان صورت دهید، در غیر این صورت شاید هرگز درآمدتان به طور 
قابل ماحظه ای افزایش پیدا نکند. امروزه بسیاری از کارآفرینان برای افزایش 
درآمدش��ان به طور مداوم در تاش برای استفاده از شغل جانبی شان هستند. 
اگر شما در این میان به شغل جانبی تان توجه و اهمیت بیشتری می دهید، هیچ 

مانعی برای تبدیل کردن آن به شغل اصلی تان نخواهد بود. 
• دنب��ال کردن کار مورد عاقه: اس��تفاده از فرصت های پیش رو برای ادامه 
دادن به فعالیت متمرکز بر روی حوزه مورد عاقه افراد امر س��اده ای نیس��ت. 
بسیاری از افراد برای پیگیری عاقه شان حتی از بهترین فرصت های شغلی نیز 
به سادگی عبور می کنند. چنین امری باید برای شما نیز اهمیت زیادی داشته 
باشد. به هر حال اینجا پای کارهایی در میان است که شاید بسیاری از افراد از 

همان سن های پایین آرزوی فعالیت در آن را داشته اند. 
چه زمانی باید کار اصلی تان را ترک کنید؟

با توجه به دالیلی که برای ترک شغل اصلی از سوی شما مورد ارزیابی قرار 
گرفت، این مس��ئله دیگر جای تردید ندارد. با این حال شما قرار نیست بدون 
اطاع درس��ت از شرایط و اطمینان از امکان موفقیت تان در کسب و کارهای 
نوپا دست به کاری غیرمنطقی بزنید. اگر همه جوانب را به هنگام فعالیت در 
حوزه کاری مدنظر قرار ندهید، خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و حتی کس��ب درآمدهای اولیه کاهش پیدا می کند. این یعنی 
ش��ما قید شغل اصلی تان را زده اید و در نهایت هیچ فرصتی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف و توسعه کسب و کار مورد عاقه تان هم پیدا نکرده اید. 
همین امر به تنهایی می تواند برای بروز بحران در زندگی حرفه ای بسیاری از 

افراد کافی باشد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از نش��انه های مناسب برای ترک 
موقعیت شغلی است. با این حساب اگر شما هم به این موضوع فکر می کنید، در 
ادامه نشانه هایی مطمئن برای ترک موقعیت شغلی را با هم مورد ارزیابی قرار 
می دهیم. چنین نکاتی می تواند تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی روند فعالیت 

شما و تصمیم گیری درست در شرایط سخت داشته باشد. 
کسب درآمد مناسب از شغل جانبی

اگر شما به ش��غل جانبی تان عاقه باالیی دارید، بخش قابل ماحظه ای از 
مس��یر موفقیت را طی کرده اید. این امر برای برخی از کارآفرینان س��ال ها به 
طول می انجامد. صرف نظر از حوزه مورد عاقه ش��ما، باید همیش��ه فکری به 
حال کسب درآمد نیز داشته باشید، در غیر این صورت بدون پول مناسب شما 
هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نمی کنید. این امر 
می تواند در بسیاری از مواقع شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان را 

به طور قابل ماحظه ای کاهش دهد. 
امروزه بس��یاری از کارآفرینان بدون اینکه نس��بت به میزان درآمدزایی کار 
جانبی ش��ان اطمینان داش��ته باش��ند، اقدام به ترک کار اصلی می کنند. این 
امر نوعی ریس��ک بسیار بزرگ محسوب می ش��ود. با این حساب اگر شما به 
دنبال استفاده از چنین ریسک هایی هستید، نباید همیشه به کسب درآمد و 
موفقیت امیدوار باشید. این امر می تواند شرایط شما برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب تان را به طور قابل ماحظه ای دشوار سازد. 
یکی از راهکارهای مناس��ب برای اطمینان از زمان مناسب برای ترک شغل 
اصلی و پرداختن به حوزه مورد عاقه تان بررس��ی شرایط مالی است. اگر کار 
جانبی شما به اندازه کافی درآمدزایی دارد، هیچ دلیلی برای ادامه روند فعالیت 
در ش��غل اصلی تان نخواهد بود. امروزه ش��مار باالیی از کارآفرینان فقط برای 
کس��ب درآمد در حوزه کاری اصلی شان باقی می مانند. با این حساب اگر شما 
درآمد خوبی از ش��غل جانبی تان دارید، هی��چ مانعی برای نپرداختن به حوزه 

موردعاقه تان نخواهد بود. 
شاید شما در زمینه ترک شغل اصلی تان بسیار وسواس به خرج دهید، اما این 
امر نباید مانع از فعالیت درست شما در حوزه کسب و کار شود. اگر شما هنوز 
در سنین پایین هستید و از نظر مالی با چند ماه کاهش درآمد مشکل خاصی 
ندارید، ترک شغل اصلی تان ایده چندان بدی نخواهد بود. این امر می تواند به 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان در بازار 
را به طور قابل ماحظه ای افزایش دهد. بنابراین ش��ما باید همیش��ه از چنین 
فرصت هایی به بهترین شکل ممکن استفاده کرده و فرآیند تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان و توسعه کسب و کار جانبی تان را سرعت ببخشید. 
ایجاد پس انداز مناسب

پس اندازها نقش مهمی در توانایی افراد برای دسترسی به آرزوها و رویاهای 
دور و درازش��ان دارد. اگر ش��ما فرد باهوش��ی در حوزه مالی باش��ید، توانایی 
پس اندازهای باال را پیدا می کنید. این امر می تواند برای شما به سادگی هرچه 
تمام تر اتفاق افتاده و ش��انس تان در بازار را افزایش دهد. بنابراین اگر ش��ما به 
دنبال فرصتی مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید 
اول از همه مطمئن ش��وید که پس انداز مناسبی در دسترس تان قرار دارد، در 
غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان پیدا 

نکنید و شرایط تان هم به طور مداوم دشوار گردد. 
وقتی شما پس انداز مناسبی در دست دارید، استفاده از گزینه های مختلف 
برای راه اندازی کسب و کار بسیار ساده می شود. این امر برای کارآفرینان عادی 
شامل استفاده از انواع وام ها و قرض کردن پول از دیگران است. بی شک چنین 
امری می تواند فشار باالیی بر روی کارآفرینان، آن هم در ابتدای فرآیند توسعه 
کس��ب و کارشان، ایجاد نماید. درست به همین خاطر شما باید همیشه نگاه 
درس��تی به وضعیت تان در حوزه مالی داشته باشید، در غیر این صورت شاید 

هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب تان پیدا نکنید. 
بس��یاری از کارشناس ها درباره میزان مناس��ب پس انداز برای صرف نظر از 
کار اصل��ی و تمرکز صرف بر روی کار جانبی صحبت هایی کرده اند. نکته مهم 
در ای��ن میان ضرورت توجه به ارزیابی خودتان از ش��رایط اس��ت. آیا به نظر 
ش��ما پس اندازتان برای ترک شغل اصلی و شروع یک کار کامل کافی است؟ 
اگر پاس��خ تان به این سوال مثبت باش��د، دیگر هیچ تردیدی برای شروع کار 
تازه ت��ان باقی نخواهد ماند. این امر می تواند به مثاب��ه یک چراغ راهنما برای 
تمام کارآفرینان محس��وب شود. پس اگر ش��ما هم در دنیای کسب و کار به 
دنب��ال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، بای��د به خوبی از این 

نکته سود ببرید. 
استفاده از الگوی کسب و کار مناسب

امروزه الگوهای بسیار زیادی برای توسعه کسب و کار یا حتی راه اندازی یک 
موسس��ه تجاری کوچک در دس��ترس قرار دارد. مهمترین نکته در این میان 
میزان تاثیرگذاری و کارایی هر شیوه است. اگر شما از شیوه های درست برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان سود نبرید، خیلی زود فرصت تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان را از دس��ت داده و شانس تان از بین می رود. درست به همین 
خاطر شما باید همیشه به دنبال ایده هایی ساده و کاربردی در این میان باشید، 
در غیر این صورت ش��اید هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان 

پیدا نکرده و وضعیت تان به طور مداوم دشوارتر شود. 
استفاده از تجربه برندهای بزرگ می تواند ایده بسیار خوبی باشد. درست به 
همین خاطر شمار باالیی از کارآفرینان به طور مداوم دنبال استفاده از تجربه 
دیگر برندها در بازار هستند. اگر شما هم میانه خوبی با مرور داستان برندهای 
ب��زرگ دارید، مرور سرگذش��ت برخی از برندهای ب��زرگ می تواند درس های 

زیادی برای تان به همراه داشته باشد. 
امروزه استفاده از تجربه دیگر برندها نه تنها در زمینه راه اندازی کسب و کار، 

بلکه در تمام حوزه ها کاربردی محسوب می شود. درست به همین خاطر شما 
باید هیمشه نیم نگاهی به تجربه موفق دیگر برندها در حوزه کاری تان داشته 
باشید. اگر نگاهی به اطراف تان بیندازید، اغلب برندهای موفق دنیا در ابتدای 
راه شان از الگوهای مطمئن و همچنین تجربه دیگر کسب و کارهای موفق سود 
برده اند. درس��ت به همین خاطر ش��ما هم باید در مدیریت کسب و کارتان از 
همین شیوه استفاده نمایید، در غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای توسعه 

کسب و کار و تبدیل شدن به کارآفرینی بزرگ نداشته باشید. 
خوشبختانه امروزه راهکارها و تجربه های بسیار زیادی برای توسعه کسب و 
کار در دسترس شما قرار دارد. تنها نکته مهم در این میان ضرورت استفاده از 
تجربه برندهای بزرگ در حوزه کاری تان اس��ت. این امر می تواند شرایط شما 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل ماحظه ای توس��عه 
دهد. شما به این ترتیب فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان پیدا می کنید. یادتان باش��د همیشه برندهایی را انتخاب کنید که از 
نظر مالی در شرایط پایداری باشند و شباهت معناداری هم میان کسب و کار 
ش��ما و آنها وجود داشته باش��د، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان پیدا نکنید.
وقتی فکر نکردن درباره کار جانبی تان دشوار می شود

اگر ش��ما به حوزه کاری تان عاقه زیادی نداری��د و در عوض حوزه جانبی 
فعالیت ت��ان جذابیت باالیی دارد، یکی از نش��انه های قوی برای ترک ش��غل 
اصلی تان را پیدا کرده اید. این امر باید همیشه در کانون توجه شما قرار داشته 
باشد. اگر فرصت های پیش روی شما برای توسعه کسب و کار خودتان از بین 
برود، به سختی امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان و موفقیت در بازار را پیدا 
خواهید کرد. درست به همین خاطر باید از همان ابتدای امر به دنبال فرصت ها 

و موقعیت های مناسب برای ادامه روند کاری تان باشید. 
بی تردید تاسیس شرکت خودتان جذابیت زیادی دارد. اگر شما تمام شرایط 
الزم برای ش��روع به کار در قالب یک کارآفرین مس��تقل یا راه اندازی کسب و 
کار خودتان را دارید، باید اندکی به فکر میزان عاقه تان هم باشید. شما چقدر 
در طول روز به کار جانبی تان فکر می کنید؟ بی تردید پاسخگویی به این سوال 
امر بسیار مهمی محسوب می ش��ود. بنابراین اگر شما پاسخ درستی برای آن 
نداشته باشید، خیلی سخت توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را به دست 
خواهید آورد. این امر می تواند ش��رایط شما را به طور مداوم سخت و پیچیده 
س��ازد. بنابراین همیشه میزان عاقه تان برای راه اندازی یک کار تازه را مدنظر 
قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید در زمان مناس��ب شروع به کار اصلی تان 
ک��رده و فرصت های الزم برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب تان را به راحتی 

هرچه تمام تر از دست بدهید. 
داشتن یک برنامه کامل

برنامه ریزی برای کار جانبی و توسعه آن یکی دیگر از راهکارهای تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان محسوب می ش��ود. این امر برای بسیاری از کارآفرین ها امر 
بسیار مهمی محسوب ش��ده و از همان ابتدای کار به دنبال برنامه ریزی برای 
شروع یک فعالیت مستقل هستند. اگر شما هم برنامه ای دقیق برای این کار 
دارید، نیازی به نگرانی بیش از اندازه نیست. البته به شرط اینکه برنامه تان کامل 
و کاربردی باشد، در غیر این صورت شما به طور مداوم برای تحقق اهداف تان 

با مشکاتی رو به رو خواهید شد. 
یکی از مشکاتی که کارآفرینان در زمینه اجرای کسب و کارشان و ایده های 

مربوط به آن همیشه با آن رو به رو می شوند، ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. این امر دردس��رهای زیادی برای کارآفرینان به همراه 
داشته و شرایط شان را به طور مداوم دشوار خواهد کرد. درست به همین خاطر 
شما باید همیشه به دنبال استفاده از فرصت های مناسب و تاثیرگذاری حرفه ای 
بر روی مخاطب تان باش��ید، در غیر این صورت شانس تان برای راه اندازی یک 

کار مناسب به طور قابل ماحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
امروزه شمار زیادی از کارآفرینان فقط به فکر فعالیت کاری مستقل هستند. 
اگر این امر همراه با ایده های کاربردی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نباش��د، ش��ما از همان ابتدای راه با انبوهی از مشکات رو به رو خواهید شد. 
درست به همین خاطر باید از همان ابتدا برنامه ای را نیز در سر داشته باشید، 
در غیر این صورت ش��اید هرگز شانس��ی برای توسعه برندتان در مقیاس های 

بزرگ پیدا نکنید.
برنامه ریزی به طور کلی در همه حوزه ها اقدامی مناسب محسوب می شود. 
این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک شایانی کرده و 
ش��انس تان را به طور مداوم تقویت می کند. اگر شما برای برنامه ریزی فرصت 
یا مهارت الزم را ندارید، همیش��ه کمک گرفتن از دیگران می تواند ایده بسیار 
خوبی باشد. این امر خیلی زود شرایط شما را تغییر داده و برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان یا شروع به کار فعالیت تان کمک مهمی خواهد بود. 
مشاهده آمادگی الزم

گاه��ی اوقات کارآفرینان همه ش��رایط الزم برای ش��روع به کار در ش��غل 
جانبی ش��ان به طور متمرکز و تبدیل کردن آن به حوزه ای اصلی را دارند، اما 
آمادگی نهایی در آنها به ش��دت کمیاب اس��ت. این امر در اغلب اوقات شروع 
به کار در ش��غل اصلی را تبدیل به مانعی بزرگ خواهد کرد. درست به همین 
خاطر شما باید همیشه به دنبال شروع کسب و کارتان به طور استاندارد باشید، 
در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان 
پیدا نکرده و به طور مداوم مشکات تان برای تاثیرگذاری بر روی آنها افزایش 

پیدا کند. 
اگر شما به عنوان یک کارآفرین آمادگی الزم برای شروع به کار را در خودتان 
نمی بینید، باید اندکی صبر را در دستور کار قرار دهید، در غیر این صورت شاید 
ش��روع به کار شما همراه با فاجعه ای تمام عیار در زمینه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف همراه شده و تمام اعتبارتان در بازار از بین برود. این امر شرایط 
بسیار دشواری برای تان ایجاد می کند. به عاوه، تمام اعتبار شما را نیز از بین 

برده و فرصت شروع دوباره کار را نیز از شما می گیرد. 
بدون تردید ترک شغل اصلی و شروع فعالیت به عنوان کارآفرین مستقل یا 
تبدیل کار جانبی به حوزه ای اصلی برای فعالیت امر مهمی محسوب می شود. 
شما با استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله می توانید تصمیم درستی در 

این زمینه به شدت حساس اتخاذ نمایید.
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چه زمانی باید کار اصلی تان را برای کار جانبی ترک کنید؟
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اخبار

همزمان با روز هوای پاک انجام شد
مراسم درختكاری حاشیه بلوار نفت اهواز توسط شركت نفت و گاز كارون

اهواز-شبنم قجاوند: همزمان با ۲۹ دی مراسم درختکاری در حاشیه بلوار نفت اهواز توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 
برگزار شد. در این مراسم که جمعی از مدیران نمایندگان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، مناطق نفتخیز جنوب و شهرداری منطقه 

۳ اهواز حضور داشتند ، تعداد ۱۰۰ اصله نهال در حاشیه بلوار نفت اهواز غرس شد.
این اقدام در ادامه پروژه کاشت و نگهداشت ۵۰۰۰ نهال در حاشیه بلوار نفت، در حد فاصل سه راهی فرودگاه تا میدان چهار اسب برگزار 
شد که طی آن مقرر است در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و توسعه فضای سبز کالنشهر اهواز، تسطیح محل، آبیاری و نگه داشت 
نهال ها به مدت یکسال توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با همکاری مناطق نفتخیز جنوب صورت پذیرد، که عملیات اجرایی 
پروژه مذکور از اواخر آذر ماه سال جاری آغاز شده، و در حال انجام می باشد. بر اساس این گزارش مراسم دیگری به مناسبت روز هوای پاک 
و آغاز عملیات اجرایی طرح ۲۰۰۰ هکتاری بیابان زدایی و درختکاری به میزبانی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و مشارکت مناطق 
نفتخیز جنوب، شرکت نفت و گاز مارون و  اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان، با حضور مسئولین عالی رتبه استانی در منطقه صنعتی 
کریت کمپ برگزار گردید. شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در کنار رسالت خطیر تولید ، پیش از این نیز نسبت به تامین و اهدای 
۱۵۰۰۰ نهال برای توسعه فضای سبز روستاهای همجوار تاسیسات اقدام نموده و همچنین حدود ۲۰ هزار هکتار از کانون اصلی ریزگردها 
در جنوب شرق اهواز با همکاری وزارت نفت نهال کاری شده و اعتباراتی نیز برای اصالح و جنگل کاری کانون مورد نظر جذب شده است .

  روح اله نوریان:
مانور لحظه صفر در پاالیشگاه گاز ایالم برگزار شد

ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از برگزاري مانور لحظه صفر به منظور تمرین آموخته ها و آمادگی، سرعت 
عمل و افزایش توان عملیاتی نیروهای در این پاالیشگاه خبر داد. روح اله نوریان افزود: مانور مذکور در  یکی از  شیفت های نوبت کاری شب 
و با فراخوان اعضای کمیته مدیریت شرایط اضطراری این واحد صنعتی برگزار و جلسه ارزیابی پس از انجام مانور در محل سالن جلسات 
اتاق کنترل عملیات نوبتکاری انجام شد. وی اظهار داشت: این مانور با اهداف از پیش تعیین شده از جمله تمهیدات الزم برای استمرار تولید 
گاز طبیعی در فصل سرد زمستان و در زمان حوادث احتمالی، ارزیابی سطح آمادگی و حضور به موقع اعضای کمیته مدیریت بحران ، آماده 

به کار بودن نفرات، تجهیزات و ادوات اطفا حریق، تجهیزات لجستیکی، ترابری، امداد و نجات و درمانگاه انجام شده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به دیگر اهداف برگزاری این مانور اشاره و تصریح کرد: این رزمایش به منظور سنجش میزان آمادگی 
و هماهنگی پرسنل نوبتکاری در واحدهای عملیاتی، HSE، حراست و دیگر واحدهای پشتیبانی پاالیشگاه برای مقابله و کنترل حوادث 
محتمل برگزار شد. نوریان ادامه داد: این مانور بدون هماهنگی و اطالع قبلی پرسنل و مسئولین پاالیشگاه و در سطح ۲ برگزار و علیرغم 
غیر منتظره بودن مانور، عملکرد تیم های عملیاتی درگیر در حادثه از جمله آتش نشانی، ایمنی، درمانگاه، حراست، مخابرات و واحدهای 
بهره برداری و تعمیرات مطلوب ارزیابی گردید. وی خاطرنشان کرد: در این مانور، پس از فراخوان اعضای کمیته مدیریت شرایط اضطراری 
توسط مخابرات پاالیشگاه که راس ساعت ۱۹ شب اعالم گردید، کلیه اعضای کمیته در ساعت مقرر در محل پاالیشگاه حضور پیدا کردند.

نوریان ابزار امیدواری کرد که با برطرف شــدن نقص ها و نقاط ضعف این گونه مانورها توســط واحدهای ذی ربط و همچنین ارتقای 
نقاط قوت تیم های درگیر در مانور، شاهد برگزاری مانورهایی با کیفیت و سطح باالتر از آمادگی تیم های شرکت کننده در آینده باشیم.

دریافت جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط سیمیدكو
مشــهد-  صابر ابراهیم بای: دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی 
ایران با حضور جمعی از مسؤوالن کشوری، مدیران شرکت ها و اساتید دانشگاه 
در ســالن اجالس سران، برگزار شد که در این مراسم یاسر اسمعیل مدیر مالی 
و اقتصادی شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد)سیمیدکو( به عنوان 
نماینده ســیمیدکو، تقدیرنامه دو ستاره دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران را دریافت کرد. جایزه ملی مدیریت مالی ایران که از سال ۱۳۸۹ هر 
ساله برگزار می شود، بسترساز بهبود و ارتقای سطح مدیریت مالی و اقتصادی 
در شرکت ها و سازمانهای شرکت کننده است. حمایت مدیریت مالی حرفه ای 

در مسیر دستیابی به جایگاه واقعی در شرکت ها و سازمان ها، تشویق و ترغیب شرکت ها برای انجام خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و 
ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد فضای رقابتی مناســب و حرفه ای شرکت ها و سازمان های ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت مالی و 
اقتصادی سازمان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان های برتر در حوزه مالی و اقتصادی، 
فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی از جمله اهداف برگزاری این جایزه عنوان شده است. گفتنی است سیمیدکو بعنوان 
یکی از تولید کنندگان مطرح کنسانتره و گندله سنگ آهن در منطقه معدنی سنگان استان خراسان رضوی شمرده شده و از شرکت های 

تابعه گروه فوالد خوزستان است.

اصالح وبهینه سازی شبكه های برق رسانی در ۳ روستای شهرستان خانمیرزا
شــهركرد- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری مهندس علی 
انتظامی مدیر امور برق شهرستان خانمیرزا گفت : در راستای اجرای طرح "بهارستان" ،  شبکه های برق رسانی  ۳ روستای ارمند علیا 
، ارمند سفلی و مسن از توابع بخش ارمند این شهرستان با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰۰ نفر و ۱۲۸۸ مشترک برق  بطور کامل اصالح وبهینه 
سازی شد. وی در توضیح این پروژه ها گفت : آزاد سازی حریم شبکه های برق رسانی ، جابجایی ونصب پست های هوایی ،تبدیل شبکه 
سیمی به کابل خود نگهدار و تقویت شبکه های تکفاز به سه فاز از جمله اقداماتی است که در بهینه سازی شبکه های برق این روستاها 
انجام شد. علی انتظامی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح ها ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است ،گفت : کاهش تلفات انرژی ، کاهش 
خاموشی ها ، افزایش قابلیت اطمینان شبکه ، رفع افت ولتاژ احتمالی ، ایمن سازی تاسیسات برق رسانی و... از مزایای اجرای پروژه های 
فوق می باشد. مدیر برق شهرستان خانمیرزا ، تبدیل سیم به کابل خودنگهدار در روستاهای جوانمردی ، بردبر ، نصب پست هوایی جدید 

در روستاهای سونک و شهرک سرتنگ را از دیگراقدامات امور برق این شهرستان در سه ماهه گذشته عنوان کرد.

 تجلیل مدیركل بنیاد مسكن انقالب اسالمی گیالن 
از خانواده شهید مدافع حرم

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی استان گیالن، به مناسبت فرارسیدن میالد باسعادت بانوی دو 
عالم حضرت فاطمه زهرا )س( و گرامیداشت مقام شامخ مادر و روز زن، مهندس 
حامد دائمی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان به همراه حجت االسالم 
والمسلمین قربان پور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه، رئیس اداره حقوقی و 
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج، سرپرست اداره حراست، مسئول روابط عمومی و 
ذیحساب و کارشــناس امور اداری با حضور در منزل شهید مدافع حرم حامد 
کوچک زاده از همسر و فرزندان شهید با اهدای لوح، و هدیه تقدیر نمود. مهندس 

دائمی در این دیدار عشق مدافعان حرم، به اسالم، اهل بیت )ع(، انقالب و شهادت طلبی را ستودنی خواند و افزود:  همه ما آرامش امروز خود 
را مدیون ایثار شهدا و صبر و استقامت خانواده معظم آنان هستیم و امید است با الگوگیری  و ادامه راه این عزیزان، توفیق خدمت رسانی 
هرچه بهتر و بیشتر به شهروندان شهید پرور این منطقه حاصل شود. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان افزود: تکریم خانواده معزز 
شهدا با هدف زنده نگه داشتن یاد آنان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اولویت های بنیاد مسکن انقالب اسالمی است. در ادامه مسئول 
دفتر نمایندگی ولی فقیه گفت: امنیت و آسایش امروز کشور، مدیون ایثارگری و رشادت های ایثارگران و شهداست. وی افزود: شهدای عزیز 
و گرانقدر در مقابل دشمنان با شجاعت و صالبت از دین، انقالب اسالمی و ایران اسالمی دفاع کردند و خانواده های معظم آنان نیز همواره با 
تمام وجود از آرمان های واالی انقالب اسالمی پشتیبانی کرده و موجبات سرافرازی بیشتر نظام جمهوری اسالمی را فراهم ساختند.  حجت 
االسالم والمسلمین قربان پور  خاطر نشان کرد:  خانواده های معظم شهدا دارای نور، ایمان و معنویت هستند زیرا این خانواده های بزرگوار 
موفق به تربیت فرزندانی شدند که بدون هیچ چشم داشتی از انقالب و ایران اسالمی دفاع کردند. وی با بیان اینکه دیدار با خانواده های 
معظم شهدا منجر به گرفتن روحیه مضاعف برای تالش و خدمت بیشتر به جامعه می شود، گفت: این دیدارها برکات و آثار زیادی دارد که 
یکی از آنها گرفتن روحیه برای خدمت بیشتر است و همچنین این دیدارها با توجه به اینکه این خانواده های معظم از متن جامعه هستند 

و مشکالت را لمس و احساس می کنند بنابراین موجب می شود که ما مسئوالن بهتر و بیشتر در جریان مشکالت جامعه قرار بگیریم. 

آغاز فرایند حذف رمز كارت سوخت در شركت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از آغاز فرایند حذف و باز آوری رمز کارت 
سوخت در ستاد این منطقه خبر داد.عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبر گفت: در راستای تحقق حقوق شهروندی و ارائه خدمات مطلوب 
به هموطنان، مالکان خودروها که رمز کارت سوخت خود را فراموش و یا اشتباه وارد کرده اند می توانند با در دست داشتن مدارک هویتی 
و مالکیتی با مراجعه به ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان واقع در خیابان جمخوری اسالمی، به صورت حضوری 
درخواست بازیابی رمز کارت سوخت خود را ارائه و نسبت به بازیابی رمزشان اقدام کنند.مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان افزود: جهت انجام فرآیند حذف رمز کارت هوشمند سوخت، همراه داشتن مدارک خودرو و هویتی مالک الزامی است و همچنین 
حضور مالک وســیله نقلیه برای این امر ضروری اســت و در صورت درخواست توسط شخص دیگر، با ارائه وکالتنامه محضری و یا برگه 
انحصار وراثت، رمزگشایی امکان پذیر است.شایان ذکر است، در دست داشتن اصل کارت هوشمند سوخت دارای فیزیک سالم، بدون چسب 
خوردگی و شکستگی نیز جهت حذف رمز الزامی است و در صورت مفقودی یا خراب شدن کارت سوخت، شهروندان باید با مراجعه به 

دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +۱۰( نسبت به درخواست کارت المثنی اقدام کنند.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: به میمنت چهل و ســومین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، ۵7 پروژه گازرسانی در استان 

آذربایجان شرقی مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: گازرســانی به 44 روستای استان و 6 پروژه جنبی، شامل احداث 
خط تغذیه لوپ اهر، ساختمان نگهبانی و امداد مکانیزه جلفا، ساختمان 
حراســت و پســت امداد مرند، مقاوم سازی ۵ ایســتگاه  S.B.T مرند، 
بازسازی و مقاوم سازی ۱۰ مورد ایستگاه  S.B.T  تبریز و مقاوم سازی 
خط لوله گاز کارخانه تبریز کف و کلجار مرند در ایام ا... دهه مبارک فجر 

مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهند گرفت.
سّیدرضا رهنمای توحیدی افزود: همزمان با دهه مبارک فجر، کلنگ 

گازرسانی به 7 روستای بستان آباد نیز به زمین زده خواهد شد.
توحیدی اضافه کرد: به رغم اینکه در سال های اخیر از لحاظ تامین 
اعتبار و محدودیت منابع ناشــی از شرایط اقتصادی موجود و افزون بر 
آن وضعیت کرونایی، ســخت ترین شرایط کاری و اجرایی در تاریخ این 
شرکت بود اما به فضل خداوند قادر و با اتخاذ تدابیر الزم، هّمت و تالش 
جمعی همکاران ساعی و بکارگیری راهکارهای علمی و روش های نوین، 
روند اجرای پروژه های عمرانی بدون وقفه استمرار داشته و این تالش تا 
بهره مندی همگانی مردم شریف استان از این نعمت الهی تداوم خواهد 
داشت. مدیرعامل شرکت گاز استان یادآور شد: با اتمام پروژه های دهه 

مبارک فجر و تحقق برنامه های پیش بینی شده و مصوب، ۹۹۰ خانوار 
جدید روســتایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شــد و درصد 

خانوارهای روستایی استان به ۹۸.44 ارتقا خواهد یافت.
افزایش بهره مندی خانوارهای روستایی آذربایجان شرقی از 

گاز طبیعی
با به ثمر رسیدن پروژه های دهه مبارک فجر، بهره مندی خانوارهای 

روستایی استان به ۹۸.44 درصد افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با بیان این خبر گفت: 
در دهه مبارک فجر امســال در بخش روستایی گاز 44 روستا به بهره 

برداری رسیده و عملیات گازرسانی در 7 روستا نیز آغاز خواهد شد.

سّیدرضا رهنمای توحیدی افزود: هم اکنون یک میلیون و 7۱۰ هزار 
مشترک در قالب ۳۲6۲۱۹ خانوار تحت پوشش گاز طبیعی هستند که 
با احتساب پروژه های دهه مبارک فجر، ۹۹۰ خانوار جدید به این شمار 

بهره مندی افزوده خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه گازرسانی شــهری و روستایی به زودی اتمام 
خواهد یافت، اظهار داشــت: پروژه های مقاوم ســازی شبکه و خطوط 
گازرسانی و حفظ و نگهداری تأسیسات، مهم ترین پروژه های عمرانی 

شرکت گاز پس از بهره مندی خانوارها خواهد بود.
توحیدی ادامه داد: برای تأمین گاز خانوارهای روســتایی پروژه های 
دهه فجر، ۱۹۰ کیلومتر شبکه گازرسانی در اقطار مختلف اجرا خواهد 

شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین گاز تولیدی و صنعتی 
در استان اشاره و تصریح کرد: تاکنون حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی جزء 
و عمده به مدار مصرف گاز شهری متصل گردیده و نزدیک رسانی گاز به 

بخش های صنعتی مصوبه شورای اقتصاد 67 درصد تحقق یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان یادآور شد: دهه فجر، فرصتی است تا با 
ارائه گزارش اقدامات خدمتگزاران نظام جمهوری اسالمی، امید و نشاط 
مردم شریف استان را زنده نگه داشته و با ارتقای کمی و کیفی خدمات و 
حفظ ارزش های نظام خدمت رسانی صادقانه به مردم،  سهمی در تداوم 

آرمان های انقالب اسالمی داشته باشیم.

ساری – دهقان : معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بنادر 
باید از تمام ظرفیت های راهبردی ، زیربنایی و لجســتیکی خود جهت 
ارتقاء شاخص های عملیاتی و سرمایه گذاری استفاده کنند ، از تخصیص 
اعتبارات الزم ســازمانی ، بمنظور اجرایی شدن برنامه های توسعه ای 

بندرامیرآباد خبر داد.
به گــزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی امیرآباد ؛ علی اکبر صفایی در جلسه ای که با حضور معاونین 
"امور بندری و مناطق ویژه" و "امور دریایی " سازمان بنادر و مدیرکل و 
معاونین بندرامیرآباد در محل این بندر برگزار شد ، ضمن ابراز خرسندی 
از روند عملکرد و برنامه های توسعه ای بندرامیرآباد ، مسائل موجود در 
حوزه های مختلف دریایی ، بندری ، سرمایه گذاری و پروژه های  فنی 
و مهندسی را مطرح و اعضای هیأت عامل حاضر در جلسه توضیحاتی را 

در این خصوص ارائه کردند.
صفایی با تأکید بر اینکه با روی کار آمدن دولت مردمی و تأکید ریاست 
محترم جمهور بر توسعه بنادر و نقش مهم آن ها در تحوالت اقتصادی 
کشور گفت سازمان بنادرودریانوردی با اختصاص اعتبارات الزم ، بنادر 

کشــور  به ویژه بندرامیرآباد را در تسریع و تسهیل اجرای برنامه های 
توسعه ای و سرمایه ای یاری می رساند.

وی به ضرورت حضور و تقویت تردد کشــتی ها با مالکیت ایرانی در 
دریای خزر اشــاره کرد و  از ارائه تسهیالت به بخش خصوصی فعال در 
حوزه اقتصاد دریا محور جهت خرید یا ساخت شناور و حمایت از ناوگان 

دریایی ملی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد.

مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی همچنین یکی از برنامه های اصلی 
بنادر را فراهم آوردن زیرســاخت ها جهت افزایش جذب سرمایه گذار 
دانست و عملکرد رشد 4۰۰ درصدی بندرامیرآباد در جذب سرمایه گذار 
را با توجه به اراضی وسیع پشتیبانی و ایجاد امور زیربنایی بسیار مطلوب 

ارزیابی و بر تداوم این روند افزایشی تأکید کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با توجه به نقش مهم بندرامیرآباد 
در کریدور بین المللی شمال – جنوب گفت با استفاده از این ظرفیت و 
همچنین توان بندرامیراباد در حمل و نقل چندوجهی ، میزان واردات ، 

صادرات و ترانزیت کاال را با کشورهای اوراسیا توسعه خواهیم داد.
صفایی به موقعیت راهبردی اراضی شرقی بندرامیرآباد و لزوم برنامه 
ریزی های گســترده جهت عملیاتی ســازی و جذب سرمایه گذاری با 
رویکرد تازه و نوین اشاره کرد و از تالش در جهت الحاق ۲7۰ هکتار از 
این اراضی به بندر اصلی با هدف افزایش جذب سرمایه گذاران در آینده 
نزدیک خبر داد. مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی در پایان ضمن 
قدردانی از عملکرد و اقدامات مطلوب بندرامیرآباد ، آتیه این بندر را در 

حوزه های مختلف بسیار امیدوار کننده و روشن دانست.

ارومیه- مرجان رونق: احمد دادســتدی اظهار کــرد: طی ۱۰ 
ماهه امســال به 67۲ مددجوی کمیته امداد امام )ره(، ۲۸۹ مددجوی 
بهزیستی، 74 مسجد، 7۸ مدرســه، ۱۵ حسینیه و یک حوزه علمیه 
اشتراک رایگان واگذار شده است.وی ادامه داد: براساس قانون، مساجد، 
حســینیه ها، اماکن مذهبی اقلیت های دینی، خانوارهای زیر پوشش 
کمیته امداد امام خمینی (ره( و ســازمان بهزیســتی از پرداخت حق 
اشتراک گاز معاف هستند.سرپرست امور خدمات فنی و فروش عمده 
شــرکت گاز آذربایجان غربی با اعالم اینکه تاکنون مجموعا ۱4 هزار و 
۱۱6 اشــتراک رایگان در استان واگذار شده اســت، افزود: عمده این 
انشــعابات واگذار شــده، مربوط به مددجویان کمیته امداد امام )ره( و 

بهزیستی بوده است.
دادســتدی با تفکیک اشتراکات رایگان واگذار شده در استان، گفت: 

تاکنــون به 6۱۱۸ مددجوی کمیته امداد امــام )ره(، 46۲4 مددجوی 
بهزیســتی،  ۲۲74مدرسه، ۸64 مسجد، ۱4۵ حســینیه، ۵7 اماکن 
مذهبی اقلیت های دینی و ۳4 حوزه علمیه اشتراک رایگان واگذار شده 
اســت.وی در پاسخ به اینکه آیا گاز بهاء این مشترکان نیز رایگان است 
یا خیر؟، گفت: تاکنون صرفا رایگان بودن حق اشتراک مددجویان به ما 
ابالغ شده و گاز بهاء مصرفی مدارس و مساجد نیز در حد رعایت الگوی 
مصرف رایگان است.سرپرست امور خدمات فنی و فروش عمده شرکت 
گاز آذربایجان غربی در ادامه با تاکید بر آمادگی شرکت گاز استان برای 
ارائه خدمت به جامعه هدف مطابق با قوانین مصوب و مقررات کشوری، 
اظهار کرد: تــداوم این اقدام در چارچوب توانمندســازی خانواده های 
کم بضاعــت و نیز برخورداری گروه های هــدف این طرح، همچنان در 
دستور کار این شرکت قرار دارد. دادستدی گفت: خانوارهای شامل این 

طرح می توانند پس از دریافت معرفی نامه از دســتگاه حمایتی ذیربط و 
ارائه آن در زمان اشتراک پذیری، از این امتیاز قانونی برخوردار شوند.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تبریز گفت: اگر رئیس جدید سازمان صمت استان 
بتواند واگن های از هم گسســته را وصل کــرده و زنجیره ی تولید را به 
حرکت در بیاورد، می توانیم شاهد تحقق رشد ۸ درصدی در استان باشیم 
که در این مسیر باید از ظرفیت بخش خصوصی استان نیز استفاده شود.
یونس ژائله در آئین تکریم و معارفه ی رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربایجان شرقی اظهار کرد: ما به یک برنامه ی جامع در صنعت 
کشور نیاز داریم چرا که تاکنون نتوانسته ایم با وجود ظرفیت های باال در 

کشور و استان، از این ظرفیت ها استفاه کنیم.

وی ادامه داد: اگر آقای پرنیان بتواند واگن های از هم گسسته را وصل 
کرده و زنجیره ی تولید را به حرکت در بیاورد، می توانیم شــاهد تحقق 
رشد ۸ درصدی در استان باشیم که در این مسیر باید از ظرفیت بخش 

خصوصی استان نیز استفاده شود.
ژائله افزود: اکنون نیازمند همراهی دولت و بخش خصوصی هستیم 
و با داشتن ارتباط خوب با بخش خصوصی، بسیاری از مشکالت استان 
قابل حل اســت. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز 
تاکید کرد: خوشبختانه در حال حاضر مجلس و دولت کامال یک دست 
هستند و در این بین باید موانع راه سرمایه گذاران از بین برود. متاسفانه 
مشــکالت برخی شهرک های صنعتی همچون شهرک صنعتی شهید 

سلیمی از سال ها است که پابرجا بوده و هنوز حل نشده است.
ژائله ادامه داد: متاسفانه رتبه استان ما در استفاده از صندوق توسعه ی 
ملی اصال خوب نیســت در حالیکه همه ی استان ها سهم خود را از این 
صندوق دارند که نباید با تنگ نظری و محدود کردن فضا سهم استان ما 

به سایر استان ها داده شود.

رئیس اتاق تبریز با اشــاره به اهمیت استفاده از ظرفیت های فراوان 
بخش خصوصی در رشــد و توسعه استان در بخش های مختلف تاکید 
کرد: باید از ظرفیت اتاق بازرگانی تبریز استفاده کنیم تا آذربایجان شرقی 

به جایگاه اصلی خودش برسد.
وی با بیان این که اتاق بازرگانی تبریز قرارگاه اقتصادی استان است، 
گفت: مشکالت و مسائل داخلی استان را می توانیم با کمک یکدیگر حل 
کنیم. اکنون نوبت بخش خصوصی است که با کمک دولت، قدرت خود 
را نشان دهد که اگر موانع برداشته شود می توانیم تمام مشکالت را حل 
کنیم. رئیس اتاق تبریز همچنین با اشــاره به ضرورت مدیریت مسائل 
خارج از اســتان اظهار کرد: باید با تدویــن برنامه های جامع در بخش 

بازرگانی و تجارت بین المللی فعال شویم.
الزم به ذکر است در این مراسم که با حضور معاون وزیر صمت برگزار 
شد، صابر پرنیان با حکم وزیر به عنوان رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربایجان شرقی معرفی و از زحمات غالمعلی راستی در مدت 

سرپرستی این سازمان قدردانی شد.

مدیرعامل شركت گاز استان خبر داد؛

57 پروژه گازرسانی، ارمغان دهه مبارک فجر در آذربایجان شرقی

مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی در بازدید از بندرامیرآباد مطرح كرد:

بهره گیری بهینه از زیرساخت های ریلی بندرامیرآباد جهت توسعه ترانزیت كاال

سرپرست امور خدمات فنی و فروش عمده شركت گاز آذربایجان غربی:

واگذاری ۱۱۲۹ اشتراک رایگان به مددجویان و اماكن مذهبی در آذربایجان غربی

در آئین تكریم و معارفه ی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عنوان شد؛

اتاق بازرگانی تبریز قرارگاه اقتصادی آذربایجان شرقی است

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری قم، رسیدن به چهره ای اســالمی در شهر را هدف کمیته 

فضاسازی و تبلیغات قرارگاه فرهنگی اجتماعی ۱۹ دی دانست.
به گزارش شــهرنیوز، مهدی کالنترزاده در نخستین جلسه کمیته 
فضاســازی و تبلیغات قرارگاه فرهنگی اجتماعی ۱۹ دی استان قم که 
در ســالن رضوان شهرداری قم برگزار شد، به دغدغه های مدیران شهر 
در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: قرارگاه فرهنگی 
اجتماعی ۱۹ دی استان از چهار سال پیش با ریاست آیت اهلل سعیدی و 

دبیری سپاه استان کار خود را آغاز کرده است.
وی تعداد کمیته های فعــال در  قرارگاه فرهنگی اجتماعی ۱۹ دی 
اســتان قم را ۱4 کمیته اعالم کرد و افزود: کمیته فضاسازی و تبلیغات 
به عنوان یکی از کمیته های مهم قرارگاه برای ترسیم چهره ای اسالمی 

از شهر تشکیل شده تا شهر قم را به جایگاه حقیقی خود نزدیک کنیم.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم با قرائت محورهای ۹ 
گانه دستورالعمل آیت اهلل سعیدی تصریح کرد: دستگاه های دولتی، بقاء 

متبرکه، امامزادگان، حرم مطهر، افراد آسیب دیده، خانواده و ظرفیت های 
محالت، اقشار مستعد آسیب، اماکن خاص، امکان پرتردد از محورهای 
این دستورالعمل بوده که ساماندهی، رسیدگی و ایجاد فضایی اسالمی 
در این ۹ محور بخشــی از وظایف ما خواهد بود. وی گام نخســت در 
اجرای این دســتورالعمل را دعوت از نهادها و مراکز تصمیم ساز دانست 

و ابراز کرد: برای اجرای تبلیغات و فضاســازی شهری نیاز به همکاری 
و هم افزایی همه نهادها با یکدیگر داشته و تأکید آیت اهلل سعیدی مبنی 
بر اجرای دستورات رهبری را مدنظر داشته باشیم. کالنترزاده پیگیری 
تبلیغات برای نهادینه سازی حجاب و عفاف را نخستین اولویت کمیته 
خواند و اذعان کرد: باید با آماده سازی بنرهایی با موضوع عفاف و حجاب 
و ترویج فرهنــگ آن، ایجاد المان های مذهبــی و اختصاص بعضی از 
تابلوهای ورودی و خروجی شهر و فضاسازی بوستان ها و مراکز تفریحی 
گردشــگری اهتمام داشته باشیم. وی ســپس به برنامه ریزی بر اساس 
امکانات و توانایی های مدیریت شهری و استانی تأکید کرد و گفت: باید 
از دستورات و برنامه های غیرواقعی اجتناب کرده و با نگاهی واقع بینانه و 
میان مدت و طوالنی مدت برای تغییر فرهنگ و کاهش های آسیب های 
اجتماعی گام برداریم. کالنترزاده در پایان از حاضرین در جلسه خواست 
تا اقدامات و برنامه های خود را به روشنی تشریح کرده و نقاط ضعف ها، 
قوت و همچنین پیشنهادهای خود را بیان کنند و تشکیل جلسات باید 

به صورت مستمر تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت

تالش برای رسیدن به شهری با چهره اسالمی در قم؛

 تبلیغات و فضاسازی شهری نیازمند هم افزایی همه نهادهاست

شماره 1947
دوشنبه
4 بهمن 1400
دوشنبه
4 بهمن 1400

شماره 1950



توسعه کسب و کار و حفظ مشتریان با 3 راهکار استراتژیک

به قلم: جان کورتنی
کارشناس کسب و کار و مدیرعامل آژانس مشاوره ای بورد روم

ترجمه: علی آل علی

آیا ش��ما به دنبال توسعه کس��ب و کارتان هستید؟ این امر در میان بسیاری از کارشناس های کسب و کار 
دارای محبوبیت و شهرت فزاینده ای است. بنابراین فرآیند توسعه کسب و کار باید برای شما نیز مهم و ضروری 
باش��د. امروزه اگر برندی به فکر توسعه کسب و کارش نباشد، خیلی زود از عرصه رقابت در بازار کنار خواهد 
رفت. البته این امر به معنای ساده بودن توسعه کسب و کار نیست. به هر حال تمام فعالیت های کاری همراه 
با مش��کات خاصی اس��ت. با این حال در زمینه فعالیت مبتنی بر توسعه شما امکان استفاده از تکنیک های 

طایی را دارید. 
یکی از چالش های اساسی که در مسیر توسعه کسب و کار برای بسیاری از برندها روی می دهد، مربوط به 
فرآیند حفظ مشتریان است. این امر می تواند مشکات زیادی برای برندها به همراه داشته باشد. با این حساب 
اگر ش��ما در فرآیند توسعه کسب و کارتان به این نکته مهم توجه نکنید، خیلی زود بار مشکات برندتان به 
طور قابل ماحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. درست به همین خاطر در راستای بهبود وضعیت مالی و توسعه 

سریع برند باید همیشه نیم نگاهی نیز به این حوزه داشته باشید. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات برای تاثیرگذاری بهینه بر روی بازار و توسعه کسب 
و کار در کنار حفظ مشتریان است. این امر به شما برای جلب نظر مشتریان به شیوه ای حرفه ای کمک خواهد 

کرد. در ادامه برخی از نکات اساسی در این راستا را مرور خواهیم کرد. 
ارزیابی پیشنهاد برند برای مشتریان

هر برندی برای مش��تریان بازار یک پیشنهاد اساس��ی و تاثیرگذار دارد. اگر پیشنهاد شما به اندازه کافی از 
نظر مشتریان جذاب باشد، فرآیند تعامل با مشتریان بدل به امری ساده و لذت بخش خواهد شد، در غیر این 
صورت شما دردسرهای زیادی برای جلب نظر مشتریان پیش رو خواهید داشت. این امر می تواند شرایط شما 

برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان را به طور قابل ماحظه ای دشوار سازد. 
نکته مهم در زمینه توسعه برند و حفظ مشتریان مربوط به ضرورت ارزیابی دوباره درباره پیشنهاد برند در 
بازه های زمانی مشخص است. به عبارت ساده، ارزش پیشنهادی شما برای مشتریان در طول زمان دستخوش 
تغییر می ش��ود. بنابراین ش��ما باید در راستای ارزیابی دوباره آن اقدام نمایید، در غیر این صورت نه خبری از 

توسعه برند خواهد بود و نه حتی مشتریان قدیمی تان دیگر با شما همراهی خواهند کرد. 
تحلیل پیشنهادهای خرید و قیمت محصوالت

پیشنهادهای ویژه خرید در کنار قیمت محصوالت نقش مهمی برای توسعه برند دارد. اگر شما قیمت های 
بس��یار باالیی برای محصوالت تان تعیین کنید، کمتر مش��تری حتی حاضر به بررسی ویژگی محصوالت تان 
خواهد شد. درست به همین خاطر باید در تاش برای جلب نظر مشتریان تان همیشه قیمت گذاری رقابتی را 

مد نظر قرار دهید، در غیر این صورت خیلی زود در رقابت با دیگر برندها کم می آورید. 
تحلیل مداوم قیمت پیش��نهادی برند یکی از راهکارهای مناس��ب برای رقابت بهینه با سایر کسب و کارها 
محس��وب می ش��ود. اگر پیش��نهاد و قیمت های ش��ما در بازار از نظر مشتریان مناسب نباش��د، شما باید در 
کوتاه ترین زمان ممکن آنها را اصاح کنید، در غیر این صورت دردس��رهای زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان همراه برندتان خواهد شد. 
قیمت گذاری برای کس��ب و کارهایی که در این راس��تا تجربه زیادی ندارند، همیش��ه دردسرساز است. به 
همین خاطر شما باید همیشه الگوهای مورد استفاده برندهای بزرگ را مدنظر قرار دهید. این امر به شما برای 

تجربه ای بی دردسر در زمینه قیمت گذاری کمک خواهد کرد. 
ارائه خدمات پس از فروش عالی

مشتریان پس از اینکه خریدشان را نهایی می کنند نیز انتظار دریافت خدمات دارند. با این حساب اگر شما 
به دنبال توسعه کسب و کارتان هستید، باید همیشه خدمات عالی به مشتریان ارائه نمایید. این امر در مدت 
زمانی کوتاه ش��ما را بدل به برندی دوست داش��تنی در بازار خواهد کرد. یادتان باشد کیفیت خدمات پس از 
فروش ما عامل اصلی در ترغیب مشتریان برای خرید مجدد خواهد بود. بنابراین شما باید همیشه این نکته 

مهم را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت شرایط تان به طور مداوم دشوار می شود. 
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کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

دنیای کس��ب و کار در طول دو سال گذشته تغییرات بسیار 
س��ریع و غیرقابل پیش بینی زیادی را پشت سر گذاشته است. 
همین امر ش��رایط فعالی��ت برای کارآفرین��ان و برندهای تازه 
تاس��یس را به طور قابل ماحظه ای تحت تاثیر قرار داده است. 
امروزه ش��مار باالیی از برندها و کسب و کارهای کوچک برای 
ادام��ه حضور در بازار نیازمند توصیه های دقیق و کارشناس��ی 
هس��تند. این امر به آنها برای راضی نگه داش��تن مش��تریان و 
همچنین سرمایه گذاری بیشتر بر روی توسعه کسب و کارشان 

کمک می کند. 
گاهی اوقات کس��ب و کارها برای تعامل مناسب با مشتریان 
دردس��رهای زیادی را پش��ت س��ر می گذارند. این امر شامل 
استفاده از ترندهای نادرست و پیش بینی های غلط از تحوالت 
بازار است. شاید این امر در نگاه نخست چندان مهم نباشد، اما 
در صورت ادامه پیدا کردن مشکات زیادی برای کسب و کارها 
به همراه خواهد داش��ت. درست به همین خاطر دسترسی به 
ترندها و ایده های تازه در دنیای کس��ب و کار امر بسیار مهمی 

خواهد بود. 
خوش��بختانه امروزه مش��اورها و آژانس های مدیریتی بسیار 
زیادی در سراس��ر دنیا وجود دارد. نکته اساس��ی در این میان 
ضرورت اس��تفاده از توصیه های حرفه ای و معتبر است، در غیر 
این صورت آینده کسب و کار شما با چالش های زیادی همراه 
خواهد شد. این امر باید برای شما انگیزه بسیار خوبی به منظور 
تقویت روابط تان با افراد حرفه ای در شرکت به منظور پیش بینی 
و استفاده درست از ترندها باشد. متاسفانه این امر برای بسیاری 
از کسب و کارهای کوچک به دلیل مشکات مالی امکان پذیر 
نیست. یک راهکار دیگر در این میان شامل استفاده از ترندهای 
معرفی شده از سوی منابع معتبر است. این امر نه تنها هزینه ای 
برای شما به همراه ندارد، بلکه فرصت استفاده از بهترین ترندها 
در دنیای کسب و کار را نیز برای شما به همراه خواهد داشت. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از ترندهای مهم برای 
کسب و کارهای کوچک در طول سال جاری است. اگر شما هم 
برای مدیریت کسب و کارتان به دنبال ترندها و اهداف کاربردی 
هستید، نکات مورد بحث در این مقاله برای تان کاربردی خواهد 
ب��ود. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راس��تا را مورد 
ارزیابی قرار خواهیم داد. این امر به ش��ما کمک ش��ایانی برای 

سرمایه گذاری درست در حوزه کسب و کار می کند. 
تقویت تجربه مشتریان از برند

تجربه مشتریان از برند در طول دو سال اخیر تحوالت زیادی 
داشته اس��ت. اگرچه در طول سال های اخیر همه گیری کرونا 
تجربه ای منفی برای تمام مردم در سراس��ر دنیا بوده و فعالیت 
برنده��ا را تحت تاثیر قابل ماحظه ای قرار داده، اما ش��ما باید 
در این میان به فکر انتظارات و بهبود تجربه مش��تریان باشید. 
واقعیت ماجرا در بازارهای بین المللی از افزایش مداوم انتظارات 
مش��تریان در برابر برندها حکایت دارد. با این حساب اگر شما 
به فکر مدیریت انتظارات مش��تریان تان نباشید، خیلی زود از 
دامنه برندهای محبوب آنها خارج خواهید شد. این امر شرایط 
بسیار دشواری پیش روی شما برای فعالیت کاری و همچنین 

بازاریابی مناسب قرار می دهد. 
براس��اس گزارش همکاران ما در بخش بازاریابی ش��اپیفای، 
کسب و کارهایی که در طول دو سال اخیر بر روی بهبود تجربه 
مش��تریان از برندشان س��رمایه گذاری کرده اند، نزدیک به 27 
درصد رضایت باالتر مشتریان را در مقایسه با دیگر رقبای شان 
کسب نموده اند. این امر به خوبی اهمیت سرمایه گذاری در این 

بخش را نشان می دهد. 
بدون تردید بخش مهمی از تجربه مشتریان در طول دوران 
کرونا در فضای آناین ش��کل می گیرد. این امر ش��امل تعامل 
میان برندها و مش��تریان نیز می ش��ود. بنابراین اگر برند شما 
حضور مناسبی در شبکه های اجتماعی و فروشگاه های آناین 
داشته باشد، امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مشتریان را پیدا 
خواهد کرد. این امر در بلندمدت شرایط همکاری میان برندها و 

مشتریان  شان را به طور قابل ماحظه ای توسعه می دهد. 
بی تردی��د حضور در فضای تازه تعامل با مش��تریان و ایجاد 
تجربه برای آنها چندان ساده نیست. با این حال اگر شما همین 
امروز کارتان را در این بخش شروع نکنید، شانس زیادی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف تان پی��دا نخواهید کرد. 
ای��ن نکته به ط��ور ویژه ای برای کس��ب و کارهای کوچک که 
آسیب پذیری باالتری در حوزه کسب و کار دارند، مصداق پیدا 

می کند. 
تمرکز بر روی درآمدزایی آنالین

دنی��ای کس��ب و کار دیگر بر مدار ف��روش حضوری جریان 
ندارد. این امر حتی پیش از ظهور بحران کرونا نیز به طور قابل 
ماحظه ای با چالش رو به رو شده بود. با این حساب شما برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف ت��ان باید برنامه ای به کلی 

متفاوت در سر داشته باشید. 
امروزه مش��تریان دیگر تمایل زی��ادی برای خرید به صورت 
حض��وری ندارند. این امر نکته بس��یار مهمی ب��رای برندها در 
زمینه س��اماندهی فعالیت های شان محسوب می شود. اگر شما 
در ای��ن میان همچنان ب��ر روی فعالیت آناین برندتان تمرکز 
کنید، خیل��ی زود توانایی تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را از 
دست داده و شانس تان در بازار به طور قابل ماحظه ای کاهش 

پیدا می کند. 
موفقیت کس��ب و کارهای کوچک در بازار همیش��ه در گرو 
فرصت طلبی شان به منظور استفاده از ترندهای تازه است. این 
امر شانس شما در برابر دیگر برندها را به طور قابل ماحظه ای 
افزایش می دهد. با این حس��اب اگر شما هم به دنبال موفقیت 
در بازار و ایجاد شهرت و اعتبار برای خودتان در دنیای آناین 
هستید، باید همین حاال دست به کار شوید، در غیر این صورت 
شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان پیدا 

نکنید. 
براس��اس گزارش موسسه هاب اسپات، 49 درصد از کسب و 

کارهای کوچک در طول یک س��ال اخیر نسبت به برنامه ریزی 
برای س��رمایه گذاری بر روی درآمدزایی آناین اظهار آمادگی 
کرده اند. معنای این امر درک عمومی کسب و کارهای کوچک 
مبنی بر ضرورت انتقال عرصه رقابت شان با برندهای بزرگ به 
دنیای آناین است. چنین امری هزینه های بسیار کمتری برای 
کارآفرینان به همراه داشته و امکان سرمایه گذاری باالتر بر روی 

حوزه های دیگر را فراهم می سازد. 
بدون تردید بهره ب��رداری از فرصت ها در دنیای آناین برای 
برندهایی که تازه وارد این فضا می ش��وند، بسیار سخت خواهد 
بود. درست به همین خاطر شما باید در تاش برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف تمام تاش ت��ان را انجام دهید. در این 
میان استفاده از راهنمایی و مش��اوره کارشناس های حرفه ای 
نیز راهگش��ا خواهد بود. بنابراین در صورت نیاز باید به چنین 
توصیه هایی توجه ویژه ای نشان دهید، در غیر این صورت شاید 
هرگز شانسی برای کسب موفقیت های پردامنه در عرصه کسب 
و کار پیدا نکنید. این امر توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

درآمدزای��ی آناین در ط��ول ماه های اوج کرون��ا که همراه 
ب��ا تعطیلی سراس��ری کس��ب و کارها بود، میزان س��ود قابل 
ماحظه ای برای برندها به همراه داشت. با این حساب اگر شما 
به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید به 
طور مش��خص بر روی این عرصه سرمایه گذاری نمایید. تغییر 
رفتار مشتریان در طول دوران کرونا حتی پس از پایان آن نیز 
ادام��ه پیدا خواهد کرد. بنابراین ش��ما باید آمادگی کامل برای 
رویارویی با این وضعیت را داش��ته باش��ید، در غیر این صورت 
هرگز فرصتی برای رقابت مناسب با دیگر برندها پیدا نخواهید 

کرد. 
بهینه سازی برند در راستای عملکرد منحصر به فرد

وقت��ی صحبت از عملک��رد منحصر به فرد می ش��ود، فقط 
برخی از ترندها و اقدامات کلیش��ه ای مدنظر نیس��ت. شما در 
ای��ن زمینه باید به طور دقیق در راس��تای فعالیت های متمایز 
با رقبا س��رمایه گذاری کنید. بر این اس��اس فرآیندهایی نظیر 
تولید محصوالت متفاوت، بازاریابی خاقانه و همچنین تعامل 
با مشتریان به شیوه های تازه باید در دستور کارتان قرار گیرد. 
این امر به ش��ما امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف و 
جلب نظرشان به بهترین شکل ممکن را می دهد. بنابراین شما 
مشکات زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان در 
این ش��رایط پیش رو نخواهید داشت. امروزه بسیاری از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان به طور مداوم با 
مش��کاتی رو به رو هستند. درست به همین خاطر استفاده از 
شیوه های خاقانه می تواند کمک مناسبی برای شما و برندتان 

باشد. 
امروزه مش��تریان نس��بت به خرید از برندهایی که خاص یا 
خیلی خاص ارزیابی می کنند، تمایل باالتری دارند. معنای این 
امر امکان موفقیت از طریق سرمایه گذاری بر روی ایجاد تمایز 
میان برندتان با دیگر رقباس��ت. ش��اید این امر در ابتدا بسیار 
س��خت و حتی غیرممکن به نظر برسد، اما در صورت فعالیت 
مناسب از سوی ش��ما همراه با نتایج بسیار خوبی خواهد بود. 
بنابراین شما باید همیش��ه این نکته مهم را در دستور کارتان 
قرار دهید، در غی��ر این صورت به مرور زمان تبدیل به برندی 
کلیشه ای خواهید شد. این امر می تواند تمام فعالیت های شما 
در بازار را تحت تاثیر قرار داده و ش��انس تان برای تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان را نیز به طور قابل ماحظه ای کاهش دهد. 
بهینه سازی برند برای فعالیت منحصر به فرد در بازار با طراحی 
محصوالت و ارائه خدمات مناس��ب شروع می شود. با این حال 
شما برای جلب نظر مشتریان تان همیشه باید عرصه بازاریابی 
را نیز مدنظر قرار دهید. این امر فرصت های بسیار خوبی پیش 
روی برندتان قرار می دهد. با این حساب اگر مشکلی در فرآیند 
بازاریابی برای برندتان پیش بیاید، تمام فرآیند متمایزس��ازی 

کسب و کارتان با چالش رو به رو خواهد شد. 
بهتری��ن ایده ب��رای بازاریابی متمایز با رقب��ا ارزیابی مداوم 
وضعی��ت بازار و همچنین تاش برای س��رمایه گذاری بر روی 
تحوالت تازه است. این امر در صورتی که رابطه شما با مشتریان 
بس��یار عالی باش��د، س��اده تر از هر زمان دیگری خواهد شد. 
مش��تریان همیش��ه مطمئن ترین منبع اطاعاتی برای برندها 
محسوب می شوند. درست به همین خاطر شما باید همیشه در 
راستای تاثیرگذاری بر روی آنها از اطاعات و نظرات خودشان 
بهره ببرید، در غیر این صورت ش��اید مشکات تان برای جلب 
نظر مشتریان بیش��تر از هر زمان دیگری شود. چنین نکته ای 
می توان��د وضعیت فعالیت تان در بازار را به ش��دت تحت تاثیر 
قرار دهد. بنابراین همیش��ه آمادگی اصاح روند بازاریابی تان را 

نیز داشته باشید. 

سرمایه گذاری بر روی زنجیره حل مشکالت مشتریان
مش��تریان در طول دوران کرونایی مشکات بسیار زیادی را 
تجرب��ه کرده اند. این امر در ط��ول ماه های اخیر اگرچه کاهش 
داش��ته، اما هنوز هم به قوت قبل باقی است. درست به همین 
خاطر برندهایی که به فکر مش��کات تازه مش��تریان هستند، 
جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند. بدون تردید همدردی با مشتریان 
ایده بسیار خوبی محس��وب می شود، اما این امر برای کسب و 
کار ش��ما کافی نیست. اگر ش��ما مایل به تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان هستید، باید اول از همه در تاش برای جلب 
نظر مشتریان براساس رفع نیازهای شان باشید. این امر می تواند 
جایگاه برند شما در میان مشتریان را به طور قابل ماحظه  ای 

افزایش دهد. 
سرمایه گذاری بر روی زنجیره حل مشکات مشتریان شامل 
شناسایی مهمترین مشکات مش��تریان در حوزه کاری تان و 
تاش برای حل و فصل ش��ان اس��ت. این امر شرایط شما را به 
عنوان برندی مورداطمینان از س��وی مشتریان تقویت خواهد 
کرد. بدون تردید برای شناس��ایی مش��کات مشتریان برندها 
چالش مهمی پیش رو ندارند. این امر به سادگی از طریق تعامل 
مس��تقیم با مش��تریان قابل حل خواهد بود. همچنین شما به 
س��اده ترین ش��کل ممکن امکان تعامل نزدیک با موسسه های 

مشاوره ای را نیز خواهید داشت. 
پس از اینکه ش��ما مشکات مش��تریان را شناسایی کردید، 
به عنوان یک کس��ب و کار کوچک باید در تاش برای حل و 
فصل شان نیز باشید. این امر تفاوت میان برندهای محبوب در 
میان مش��تریان و کسب و کارهای کلیشه ای را شکل می دهد. 
بنابراین اگر شما به دنبال کسب محبوبیت در میان مشتریان تان 
هستید، باید عاوه بر ابراز همدردی و شناسایی مشکات شان، 
برنامه ای برای حل آنها نیز داش��ته باش��ید، در غیر این صورت 

شرایط تان به طور قابل ماحظه ای دشوار خواهد شد. 
الگوبرداری از برندهای دیگر برای حل مش��کات مشتریان 
همیشه ایده جذابی محسوب می شود. شما در این میان همیشه 
امکان هدف گذاری بر روی مشکات عمیق مشتریان را خواهید 
داشت. این امر شاید در ابتدا بسیار کلیشه ای به نظر برسد، اما 
در موقعیت های اضطراری مانند کرونا به کمک برندتان خواهد 
آمد. بنابراین شما باید برای جلب نظر مشتریان تان همیشه این 
نکات را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت شاید خیلی زود 

از عرصه رقابت با دیگر برندها جا بمانید. 
ایجاد اعتماد در میان مشتریان با شفافیت و سرعت در 

ارسال مرسوالت
بس��یاری از برندهایی ک��ه وارد دنیای کس��ب و کار آناین 
می ش��وند، با بحران فقدان اعتماد مش��تریان رو به رو هستند. 
دلیل این امر نیز کاما واضح اس��ت. بسیاری از مشتریان برای 
خرید از یک برند نیاز به تعامل مس��تقیم با آن دارند و این امر 
به دلیل شرایط کرونایی کمتر امکان پذیر است. به همین خاطر 
ش��ما باید برنامه ای ویژه برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان در 
دوران کرونایی داشته باشید. این امر شرایط شما را به طور قابل 
ماحظه تحت تاثیر قرار می دهد. با این حس��اب باید از همین 
حاال برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان در دنیای کسب و 

کار برنامه ای ویژه داشته باشید. 
یکی از راهکارهای مناسب برای کسب و کارهای کوچک به 
منظور جلب اعتماد مشتریان تقویت فعالیت شفاف است. این 
امر درباره ثبت سفارشات و ارسال آنها از طریق نمایش فرآیند 
آماده سازی سفارشات و همچنین ایجاد کانال های ارتباطی برای 
پیگیری وضعیت هر مرسوله امکان پذیر خواهد بود. شاید چنین 
امری بسیار ساده به نظر برسد، اما اگر به طور مناسب و اصولی 
از سوی شما پیگیری شود، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را به طور قابل ماحظه ای افزایش می دهد. 
بدون تردید ارس��ال سفارش��ات برای مش��تریان همیش��ه 
هزینه های مشخصی به همراه دارد. این امر اگر برعهده مشتریان 
قرار گیرد، یکی از دالیل اصلی عدم استقبال ش��ان از برند شما 
خواهد ش��د. بنابراین توصیه ما در این میان تاش برای ارسال 
رایگان محصوالت است. چنین نکته ای بار مالی بیشتری بر روی 
دوش برند شما خواهد داشت، اما در عوض فرصت خوبی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محس��وب می شود. امروزه 
ش��مار باالیی از برندها و فروش��گاه های آناین برای جلب نظر 
مشتریان ش��ان از چنین تکنیک هایی س��ود می برند. بنابراین 
شما هم به س��ادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان براساس این رویکرد را خواهید داشت. این امر شانس 
ش��ما در بازار را به طور قابل ماحظه ای تقویت کرده و مزیت 

رقابتی خوبی در برابر رقبا برای تان به همراه خواهد داشت. 
عملکرد شفاف در دنیای کسب و کارهای کوچک بیشتر از هر 
نکته دیگری شامل ارائه گزارش های دقیق درباره گردش مالی 
ش��رکت و همچنین تاش برای کمک به مشتریان در راستای 
حل و فصل مشکات ش��ان اس��ت. این ام��ور در مدت زمانی 
کوتاه شما را بدل به برندی مطمئن و دوست داشتنی در میان 
مشتریان خواهد کرد. بنابراین شما باید سرمایه گذاری دقیقی بر 
روی حوزه های موردنظر داشته باشید، در غیر این صورت خیلی 

زود شانس ادامه حضور در بازار را از دست می دهید. 
ساده سازی فرآیند خرید محلی برای مشتریان

بدون تردید بخش گس��ترده ای از مشتریان یک کسب و کار 
کوچک در بازار محلی همان شهری که برند مذکور فعال است، 
حضور دارند. بنابراین شما باید برای حفظ موقعیت برترتان در 
ب��ازار محلی اقدام به ارائه برخی از ویژگی های حرفه ای نمایید. 
این امر به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف 
کمک خواهد کرد. بدون تردید بس��یاری از برندها برای جلب 
نظر مشتریان مشکات زیادی پیش رو دارند. در این میان شما 
در صورت سرمایه گذاری بر روی خرید ساده تر مشتریان محلی 

امکان جلب رضایت باالی مشتریان محلی را خواهید داشت.
ب��دون تردید ساده س��ازی فرآیند خرد برای مش��تریان امر 
ساده ای نیست. با این حال شما در صورت بهره گیری از مشاوره 
افراد حرفه ای در این میان کارتان به شدت ساده تر از هر زمان 
دیگری خواهد شد. بنابراین در این راستا باید همیشه به دنبال 
استفاده از توصیه های حرفه ای و در صورت امکان الگوبرداری از 

برندهای بزرگ دنیا باشید.
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