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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

نسخه جدید وزارت اقتصاد، مشکالت بانک ها را چند برابر می کند

تبعات پرداخت وام 
بدون ضامن

فرصت امروز: در شرایطی که وزیر اقتصاد خطاب به مدیران بانک های دولتی گفته هیچ بهانه ای در پرداخت وام 
بدون ضامن پذیرفته نیس��ت و اگر بانکی وام بدون ضامن نداد مدیر ش��عبه را برکنار کنید، به نظر می رسد طرح 
وزارت اقتصاد به چالش جدید بانک ها تبدیل خواهد ش��د، چنانچه یک تحلیلگر مس��ائل بانکی می گوید: نس��خه 
جدید وزارت اقتصاد برای پرداخت وام خرد و بدون ضامن، مشکالت بانک ها را چند برابر می کند. وزیر اقتصاد در 
ضرب االجلی 24 ساعته به بانک های دولتی هشدار داد که در صورت عدم پرداخت وام بدون ضامن، متخلفان...

3 خودروساز بزرگ چقدر خودرو تولید کردند؟

کارنامه 10 ماهه خودروسازان
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بازار سهام با مازاد تقاضا بسته شد

بازگشت بورس به نقاط حمایتی
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فرصت امروز: در ابتدای نوامبر سـال گذشـته، قیمت بیت کوین به رکورد 70 هزار دالری رسـید و از 
آن هنگام تاکنون در سراشـیبی قیمتی قرار گرفته اسـت. روزهای بد پادشاه ارزهای دیجیتال در سه 

ماه گذشـته در حالی ادامه دارد که قیمت آن هم اکنون در زیر مرز 40 هزار دالر قرار گرفته 
و کارشناسـان توصیـه می کنند که قبل از سـرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، به نوسـان...

چه عواملی بر آینده بازار رمزارزها تاثیر دارد؟

سقوط پلکانی بیت کوین

نگـــاه
توافق در وین باعث 

گشایش در تهران می شود؟
 اقتصاد ایران
در پساتوافق

تجرب��ه امضای برج��ام، این 
انتظار را در افکار عمومی ایجاد 
ک��رده که اقتصاد ای��ران پس از 
تواف��ق وین و احی��ای برجام با 
گشایشی محسوس مواجه شود؛ 
ح��ال آنکه تجربه ش��وک ارزی 
س��ال 97 پس از خروج آمریکا 
از برج��ام، تعمی��ق مش��کالت 
اقتصادی در سال های گذشته و 
روش��ن نبودن مفاد مورد توافق 
در مذاک��رات وین باعث ش��ده 
اس��ت تا برخی ب��ا خوش بینی 
کمتری به آینده پیش رو بنگرند 
و بهبود وضعیت اقتصادی را در 
گروی حل ابرچالش های اقتصاد 

ایران بدانند.
در حال حاضر، مس��ئله آب و 
محیط زیست پس از تجمعات 
اخی��ر در خوزس��تان و اصفهان 
و دیگر نقاط کش��ور به ش��کلی 
ملم��وس خود را نش��ان داده و 
تاثی��ر آن در آین��ده اقتصادی 
کشور روش��ن اس��ت. از سوی 
صندوق ه��ای  بح��ران  دیگ��ر، 
بازنشس��تگی، ت��ورم ب��اال، نرخ 
بی��کاری و همچنی��ن  ب��االی 
قرارگیری بخش مولد اقتصاد در 
سایه بخش های نامولد و داللی 
سبب شده اس��ت اقتصاد ایران 
در وضعیتی غامض گرفتار آید. 

بهمن نقدینگی نیز در 
2حال غرق کردن...
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برنامه تحت وب بانک پاسارگاد، مجموعه ای از خدمات 
را ب��ا امنیت و س��رعت، همگام با تکنول��وژی روز دنیا در 
اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد. تغییر شکل خدمات 
و ارائه آن به ش��کل اینترنتی، حقیقتی فراگیر در دنیای 
امروزی اس��ت که ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت. این تغییرات، بسیاری از محدودیت های 
خدم��ات حضوری را از میان برداش��ته و فضای جدیدی 
را برای دریافت کنن��ده و ارائه دهنده خدمات ایجاد کرده 
 اس��ت. بانک ه��ا نیز به  عن��وان س��ازمان های ارائه دهنده 
خدمات مالی و بانکی، همگام با این تغییرات، درگاه های 
ارائه خدمات خود را به روز کرده اند و همواره می کوش��ند 

تا با پیش��رفت تکنولوژی همراستا باش��ند. در این میان، 
بان��ک پاس��ارگاد ب��ه  عنوان بان��ک هزاره س��وم در کنار 
اینترنت بانک و نرم افزارهای تلفن  همراه، برنامه تحت وب 
)وب اپلیکیش��ن(  خ��ود را نیز به  عنوان اب��زاری کارآمد و 
نوآورانه در اختیار مشتریان قرار داده  است. از این طریق، 
مش��تریان این بانک می توانند ب��ه  راحتی و بدون نیاز به 
نصب نرم اف��زار خاصی، از گس��تره متنوع��ی از خدمات 
کارب��ردی بانک بهره مند ش��وند. برنامه ه��ای تحت  وب، 
نوع خاصی از نرم افزارها هس��تند که نسبت به برنامه های 
تحت سیستم عامل های مختلف مدرن تر و تواناتر بوده و 
سرعت رشد بسیار باالتری را در سال های اخیر داشته اند. 

در واق��ع، برنامه های تحت وب از یک هس��ته پایدار بهره 
می برند و با تغییر در عملکرد یا به روزرس��انی، برای همه 
کاربران در س��طح شبکه جهانی اینترنت تغییر می کنند. 
از جمله ویژگی های کلی برنامه های تحت وب می توان به  
موارد ذیل اش��اره کرد: این برنامه ها برای کار کردن نیاز 
به نصب ی��ا بارگیری ندارند؛ زیرا همه چیز تحت ش��بکه 
و در بس��تر آن انجام می ش��ود. همه کارب��ران می توانند 
از طری��ق مرورگرهای مختلف به ی��ک برنامه تحت  وب 
دسترس��ی داش��ته باش��ند. این برنامه ها به چن��د کاربر 
اجازه دسترسی به نس��خه مشابه یک برنامه را می دهند. 
برنامه های تحت وب را می توان روی پلتفرم های مختلف 

مانن��د رایانه خانگ��ی، لپ تاپ یا تلفن هم��راه، از طریق 
مرورگرهای مختلف مورد اس��تفاده قرار داد. برنامه تحت 
وب بان��ک پاس��ارگاد عالوه بر ویژگی ه��ای کلی این نوع 
برنامه ها، گس��تره وس��یعی از خدمات بانکی را به راحتی 
و ب��ا امنیت بس��یار باال و ب��دون محدودی��ت مکانی در 
اختی��ار اس��تفاده کنندگان قرار می دهد. ب��ا ورود به این 
برنام��ه تحت وب، امکان دسترس��ی ب��ه اینترنت بانک و 
همراه بانک پاس��ارگاد در بخش »ورود به درگاه امن بانک 
پاس��ارگاد« وج��ود دارد. همچنین در قس��مت »ورود به 
س��امانه مدیریت چک )صیاد(« امکان ثبت، تایید، انتقال 
و عودت چک ه��ای صیادی، مدیریت نماینده تایید چک 

و اس��تعالم صادرکننده در اختیار مش��تریان قرار گرفته 
 اس��ت. خدمات پرکاربرد دیگری مانن��د پرداخت قبض، 
خرید ش��ارژ تلف��ن هم��راه، انتقال وج��ه کارت به کارت، 
مس��دودکردن کارت و غیرفعال س��ازی رم��ز دوم نیز در 
منو اصلی این برنامه قرار گرفته اس��ت. برای دستیابی به 
گستره وسیع تری از خدمات نیز فقط کافی است بر روی 
گزینه »خدمات بیشتر« کلیک کنید و خدمات موردنیاز 
خود را دریافت فرمایید. برای بهره مندی از نرم افزار تحت 
وب بانک پاسارگاد کافی  است آدرس vbank.bpi.ir را 
در مرورگر خ��ود وارد کنید و از مجموعه خدمات متنوع 

آن لذت ببرید.

فرصت امروز: اصطالح »فوردیس��م« که اولین بار از سوی 
آنتونیو گرامش��ی، مارکسیست ایتالیایی به کار برده شد، به 
نحوه اداره صنایع اتومبیل س��ازی توس��ط هنری فورد اشاره 
دارد. او شاید برجسته ترین نام در تاریخ صنعت و تولید جهان 
باش��د. هنری فورد در طول زندگی 83 ساله خود )1947-
1863( ب��ا راه ان��دازی کمپانی خودروس��ازی ف��ورد موتور، 
الگوی خط مونتاژ تولید انبوه را در سراس��ر جهان به الگویی 
جاافتاده تبدیل کرد. فورد با تولید اولین خودروی آمریکایی 
قابل خریداری برای طبقه متوس��ط، باعث ش��د که خودرو 
از ی��ک گزینه لوکس و گران قیمت به کاالیی در دس��ترس 
تبدیل شود و همین مسئله چشم انداز قرن بیستم را اساسا 

دستخوش تغییر کرد.
ف��ورد ب��ا طراحی خ��ودروی م��دل T جدای از مس��ئله 
حمل ونقل آمریکا، حتی صنعت این کشور را هم دچار انقالبی 
اساس��ی کرد. او که مالک خودروی فورد موتور بود، یکی از 
ثروتمندترین کارآفرینان جهان شد. الگوی تولید انبوه فورد 
امروزه با نام »فوردیس��م« شناخته می شود که براساس آن، 
کاالهای غیرگران به همراه دستمزد قابل قبول برای کارگران 
به الگویی برای کشورها تبدیل شد. او نگاه جهانی به مسئله 
صنعت و اقتصاد داش��ت و در دل این نگاه، مصرف گرایی به 
عن��وان محوری در نظر گرفته می ش��د که جهان را به صلح 
می رساند. یکی از مسائلی که ذهن فورد را درگیر خود کرد، 
کاهش نظام مند هزینه ها بود. همین دل مشغولی فورد باعث 
ش��د نوآوری های زیادی در صنایع شکل بگیرد. از بین این 
نوآوری ه��ا می توان به سیس��تم فرنچایز یا همان سیس��تم 
کس��ب وکار مبتنی بر حق امتیاز اش��اره کرد که باعث شد 
فروشگاه هایی برای این برند خودروساز در سراسر شهرهای 
جهان ایجاد شود. فورد بخش عمده ای از ثروت زیاد خود را 
در اختیار »بنیاد فورد« قرار داد و کارها را به گونه ای تنظیم 

کرد که کنترل این بنیاد در اختیار خانواده اش باقی بماند.
اصول سه گانه فوردیسم چیست؟

پیش از آنکه در دل فوردیسم بیشتر با دیدگاه های اقتصادی 
فورد آش��نا شویم، بد نیست بدانیم که او یک پاسیفیست یا 
صلح جوی شناخته ش��ده در سطح جهان بود و در سال های 

ابتدایی جنگ جهانی اول با چنین عنوانی ش��ناخته می شد. 
البته به موازات این نگاه، رویکردهای یهودستیزانه فورد هم 

در نشریات بین المللی قابل ردیابی است.
فوردیس��م نوعی فناوری تولید است که به عنوان مبنایی 
ب��رای نظام های اقتص��ادی و اجتماعی مدرن در یک جامعه 
صنعتی عمل می کند. هدف فوردیسم، تولید و مصرف انبوه 
کاالهاس��ت. فوردیس��م در وجوه مختلف خ��ود یک نظریه 
اقتصادی، اجتماعی و مدیریت درب��اره تولید، وضعیت کار، 
مصرف و پدیده های مربوط به آنهاست که در بخش عمده ای 
از قرن بیس��تم در جهان صنعتی جا افتاد. در فوردیس��م با 
نوعی ایدئولوژی س��رمایه داری پیشرفته مواجه هستیم که 
پیرامون سیستم های اقتصادی و اجتماعی آمریکا در دوران 
رونق پس از جنگ جهانی ش��کل گرفت. هدف فوردیس��م، 
»تولید انبوه کاالهای اس��تاندارد با هزینه کم و قیمت هایی 
قابل پرداخت توس��ط کارگرانی بود که به اندازه کافی برای 
خرید آن کاالها دس��تمزد دریافت می کردند.« این نظریه یا 
ایدئولوژی به عنوان »مدلی از گسترش اقتصادی و پیشرفت 
فناوران��ه در نظر گرفته می ش��ود که اساس��ش تولید انبوه 
است: تولید محصوالتی استاندارد در حجم باال با استفاده از 

ماشین آالتی تخصصی و نیروی کار غیرماهر.«
اگرچه فوردیسم روشی برای باالبردن بهره وری در صنعت 
خودروس��ازی بود، اصول آن را می توان به دیگر فرآیندهای 
تولید هم تعمیم داد. سه اصل اساسی فوردیسم که تاکنون 
منجر به موفقیت های چشمگیری شده اند، بر استانداردسازی 
محصوالت، بهره برداری از خطوط مونتاژ و کارگران اس��توار 
اس��ت. استانداردس��ازی محصوالت، یعنی چیزی دست ساز 
وجود نداشته باشد بلکه تولیدات با استفاده از ماشین آالت و 
کارگران غیرماهر صورت می گیرند. همچنین بهره برداری از 
خطوط مونتاژ که با استفاده از ابزار و تجهیزات تخصصی به 
کارگران غیرماهر ای��ن امکان را می دهد که در تولید کردن 
محصوالت نهایی سهم داشته باشند. کارگران نیز دستمزدی 
بیش از س��طح »زنده ماندن« دریاف��ت می کنند تا بتوانند 

کاالهایی را که خود تولید می کنند، خریداری کنند.
ای��ن اصول در کنار انقالب های فن��اوری، این امکان را به 

هنری فورد دادند که رویکرد نوین او نسبت به بهره برداری از 
نیروی کار به موفقیت برسد. خطوط مونتاژ او گرچه ایده ای 
نو نبود و پیش��تر در کشتارگاه ها استفاده شده بود، تغییرات 
چش��مگیری را در تولید صنعتی ایجاد ک��رد. بکرترین ایده 
فورد برای دنیای مدرن امروزی، تقس��یم وظایف پیچیده به 
وظایفی س��اده تر با اس��تفاده از ابزارهای تخصصی بود. این 
وظایف ساده تر، امکان بهره بردن از بخش های قابل تعویضی 
را فراهم کرد که می شد در هر زمان به شکلی مشابه از آنها 
استفاده کرد. همین مسئله نوعی انعطاف پذیری تطبیق پذیر 
را در تولی��د صنعتی ایجاد کرد ک��ه منجر به ایجاد خطوط 

مونتاژ شد.
مراتب فوردیسم از نگاه پژوهشگران

همانطور که گفته شد، ایده خطوط مونتاژ پیش از دوران 
فورد هم وجود داش��ت، اما میزان اثربخش��ی آنها به حدی 
نبود که در دست های فورد محقق شد. موفقیت اصلی فورد، 
تش��خیص توان بالقوه ای بود ک��ه از تفکیک خطوط مونتاژ 
به مولفه های س��ازنده آن به دس��ت می آمد. زمانی که فورد 
خط��وط مونتاژ را ب��ه مولفه های کوچک آن تقس��یم کرد، 
توانست این مولفه ها را با ترکیب و ترتیبی بهینه تر و مولدتر 
سرهم کند و به همین طریق روشی بهینه را برای تولید در 
دنیای واقع��ی ایجاد نماید. چنین تغییری یک مزیت اصلی 
داشت و آن هم کاهش نیروی انسانی الزم برای فعالیت خط 
تولید بود و با مهارت زدای��ی از فرآیند کار، هزینه تولید هم 

کاهش پیدا کرد.
البته فوردیس��م درجات فراوانی دارد که پژوهشگران، آنها 
را دسته بندی کرده اند. یکی از این پژوهشگران، باب جسوپ، 
استاد انگلیسی علوم سیاسی است که فوردیسم را در چهار 
س��طح دسته بندی می کند: فرآیند کار س��رمایه دارانه، رژیم 
انباش��ت، تنظیم اقتصاد مبتنی بر الگوی اجتماعی و شکل 
ژنریکی از اجتماعی سازی. در سطح نخست، با به کارگیری 
روش تولید مبتنی بر مدیریت علمی فردریک تیلور، خروجی 
باالت��ر و بهره برداری کامل از نی��روی کار اتفاق می افتد. در 
س��طح دوم، با تکیه بر باور »چرخه مفید رش��د« که در دل 
آن افزایش بهره وری منجر به افزایش دس��تمزدها می شود و 

این دو به ترتیب منجر به باالرفتن بیش��تر بهره وری، تقاضا، 
س��رمایه گذار و کارایی عملیاتی می ش��ود. در س��طح سوم، 
شفافیت از طریق تحلیل ورودی و خروجی سرمایه به دست 
می آید که این جریان هم شامل سطح ُخرد )مثال دستمزدها( 
و س��طح کالن )مثال قابلیت تجارت و دارایی پولی( می شود. 
نهایتا در سطح چهارم نیز رمزگشایی از نقش دولت و کمپانی 
در سبک زندگی روزانه اقتصادی و عادت های مصرفی نیروی 
کار و تاثیری که فضاهای محلی روی این مسائل می گذارند، 

شکل ژنریکی از اجتماعی سازی را صورت می دهد.
فلس��فه فورد همچنین نس��بت به کارگران و نیروی کار 
س��ه محور اصل��ی دارد: دس��تمزد، تعداد روزه��ای کاری و 
اتحادیه های کارگری. در زمینه دس��تمزد می توان گفت که 
فورد یکی از پیش��روان »س��رمایه داری رفاه« ب��ود. این نوع 
نظام اقتصادی در راس��تای بهبود وضعیت کارگران طراحی 
ش��ده  اس��ت. فورد هم همین هدف را داشت و به دنبال این 
ب��ود که جابه جایی باالی کارگران را کاهش دهد. این نوع از 
جابه جایی که پیش از فورد مرسوم بود باعث می شد بعضی 
از بخش ه��ای تولیدی برای پر کردن 100 موقعیت ش��غلی 
خود، 300 نفر را اس��تخدام کنند و دائم��ا یک نفر را از کار 
اخ��راج و فردی دیگ��ر را جایگزین او کنند. ف��ورد به دنبال 
نوع��ی از ب��ازده در محیط کار بود که منجر به اس��تخدام و 
حفظ بهترین نیروی کار می شد. فورد در سال 1914 نیروی 
کار را با دس��تمزد روزانه پنج دالری استخدام کرد، در حالی 
که متوس��ط دس��تمزد کارگر غیرماهر 2.5 دالر در روز بود. 
این دس��تمزد به رقم امروزی بیش از 130 دالر می ش��ود و 
باعث حیرت همگان شد، زیرا تقریبا منجر به دو برابر شدن 

دستمزد کارگران شد.
مسئله کارگران در نگاه هنری فورد

جدای از مسئله دستمزد پنج دالری، فورد در سال 1926 
تعداد روزه��ای کاری را هم تغییر داد. البته این تصمیم در 
س��ال 1922 به شکل تدریجی صورت گرفت. تا پیش از آن 
هر کارگر قرار بود روزی هشت ساعت و هفته ای 48 ساعت 
کار کند که معنای این اعداد شش روز کاری در هفته بود. با 
این حال فورد روزی هشت ساعت کار را حفظ کرد و ساعات 

کار هفت��ه ای را به 40 و طبیعتا تع��داد روزها را به پنج روز 
کاری کاهش داد. این نوع از برنامه از سال 1926 و روز کارگر 
آن س��ال آغاز شد و روز شنبه تبدیل به یک روز تعطیل در 
آخر هفته شد. به نظر فورد بیشتر کردن اوقات فراغت باعث 
می شد که کارگران بیش��تر کاال مصرف کنند و این مسئله 
به نفع کسب وکارها بود. البته دیدگاه خیرخواهانه ای هم در 
ذهن فورد وجود داشت و به نظر او دیگر وقت آن رسیده  بود 
که با باورهایی چون »وقت آزاد برای کارگران، وقت تلف شده 

است« خداحافظی کنیم.
البته فورد یکی از مخالفان قاطع اتحادیه های کارگری بود. 
او دیدگاه های خود مبنی بر اتحادیه ها را در کتاب »زندگی و 
کار من« توضیح داده  است. به نظر او، اتحادیه های کارگری 
بیش از حد تحت تاثیر رهبران خود بودند و این مس��ئله در 
نهایت باعث می شد که علی رغم داشتن نیت های خوب، در 
واقعیت نتیجه ای حاصل ش��ود که بیش��تر به ضرر کارگران 
اس��ت تا ب��ه نفع آنها. به عقی��ده فورد، عم��ده اتحادیه های 
کارگری به دنبال این بودند که با پایین نگه داشتن بهره وری، 
نرخ اشتغال را باال نگه  دارند و این مسئله به نوعی پذیرفتن 
شکست بود، زیرا بهره وری از نگاه فورد، بخشی حیاتی برای 

ایجاد ثروت و رفاه اجتماعی بود.
عنوان کتاب »زندگی و کار من« که در سال 1922 منتشر 
شد، شاید مخاطب را به سمت نوعی زندگینامه بکشاند، اما 
در واقع ما با یک کتاب مرجع خوب درباره فلسفه کسب وکار 
یکی از بزرگ ترین کارآفرینان و نوآوران مدیریتی و صنعتی 
جهان روبه رو هستیم. با خواندن این کتاب متوجه می شویم 
ک��ه هنری فورد چطور با مطرح ک��ردن ایده خطوط مونتاژ 
در دهه های ابتدایی قرن گذش��ته توانست ساعات کاری را 
کاهش دهد، کف دستمزد قابل قبولی را برای کارگران ایجاد 
کند و یک روز تعطیل بیشتر را به آنها هدیه دهد. روش های 
تولید صنعت��ی متنوعی که ام��روزه در نظریه های مدیریت 
صورت بندی ش��ده اند، در این کتاب با جزییات توضیح داده 
می ش��وند. بسیاری از این روش ها بعدها توسط کمپانی های 
بزرگ دیگری نظیر تویوتای ژاپن اس��تفاده شد و امروزه هم 

موضوعیت فراوانی در دنیا دارد.

کارآفرینی که از شخص فراتر رفت و به مکتب رسید
ریشه ها و پیامدهای فوردیسم

برنامه تحت وب بانک پاسارگاد؛ تکمیل پازل ارائه خدمات بانکداری الکترونیک

چرا محتوای تولیدی کاربران )UGC( برای بازاریابی مهم است؟
تعامل با مش��تریان در بازارهای کنونی یکی از س��خت ترین کارهای دنیا محسوب می شود. امروزه بسیاری از 
برندها برای تعامل با مشتریان و تاثیرگذاری بر روی آنها مشکل دارند. دلیل این امر نیز کاهش توجه مشتریان به 
برندها و کمپین های بازاریابی شان است. در عوض حرف سایر مشتریان برای خریداران مردد اهمیت باالیی خواهد 
داشت. وقتی کسی به دنبال خرید یک محصول تازه است، همیشه نظرات دیگران و به ویژه کسانی که محصول 
موردنظر را خریداری کرده اند، برای وی مهم خواهد بود. همین امر ایده اصلی استفاده از محتوای تولیدی کاربران 
در عرصه بازاریابی را شکل می دهد. اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان هستید، 
باید این نکات را به طرز حرفه ای مدنظر قرار دهید.  محتوای تولیدی کاربران به شما امکان تاثیرگذاری سریع 
و حرفه ای بر روی مخاطب هدف را می دهد. این امر شاید در نگاه نخست بسیار عجیب باشد، اما اگر به خوبی...



فرصت امروز: در ابتدای نوامبر سال گذشته، قیمت بیت کوین به رکورد 
70 هزار دالری رس��ید و از آن هنگام تاکنون در سراش��یبی قیمتی قرار 
گرفته اس��ت. روزهای بد پادش��اه ارزهای دیجیتال در س��ه ماه گذش��ته 
در حال��ی ادامه دارد ک��ه قیمت آن هم اکنون در زیر م��رز 40 هزار دالر 
قرار گرفته و کارشناس��ان توصیه می کنند که قبل از س��رمایه گذاری در 
ارزهای دیجیتال، به نوس��ان قیمتی آن بیش��تر توجه کنیم، چراکه بازار 
ارزهای دیجیتال می تواند رکودهای زیادی را متحمل ش��ود. مثل همیشه 
گمانه زنی ها درباره افق بازار رمزارزها ادامه دارد، اما به نظر می رسد شرایط 
کل��ی بازار دارایی های دیجیتالی از جمله ارزهای دیجیتالی در حال تغییر 
است و به همین دلیل نوسان قیمت ها بیشتر شده و واکنش سرمایه گذاران 

عمدتا هیجانی بوده است.
در همین حال، سیاس��ت گذاران در اکثر کشورها به دنبال یافتن راهی 
برای                        افزایش نظارت بر                        مبادالت انجام  ش��ده در این بازار هستند و دریافت 
مالیات بر ارزش مبادالت را در دستور کار خود قرار داده  اند؛ ولی همزمان 
با این تالش ها ی پیگیر، شرکت  ها و موسسات مالی بیش از پیش رمزارز                       ها 
را به عنوان پول مورد استفاده در مبادالت می  پذیرند. شرکت  هایی از قبیل 
تس��ال که امکان مبادله                        محصوالتش با استفاده از رمزارز                       ها را فراهم کرده 
و همینطور ش��رکت  های بزرگی نظیر آمازون و والمارت که به دنبال راهی 
ب��رای قرار دادن رمزارز                       ها در فهرس��ت ارزهایی هس��تند که برای فروش 
محصوالت شان کاربرد دارد. چندی پیش، صندوق بین المللی پول در یک 
گ��زارش، به فرصت ها و تهدیدهای رمزارزها پرداخت و توصیه کرد: »نظام 
مالی دنیا با تحوالت زیادی روبه  رو ش��ده و حرکت در این مس��یر می  تواند 
م��ا را وارد دنیای ت��ازه  ای کند. بنابراین باید برای این تغییرات آماده بود و 

جزییات آن                        را شناخت.«
تهدیدها و فرصت های ارزهای دیجیتال

سازمان  های بین  المللی در مورد رشد سریع بازار ارزهای مجازی هشدار 
داده ان��د و ای��ن بازار را تهدیدی ب��رای نظام پایدار مال��ی و اقتصادی دنیا 
می  دانند. عدم دسترس��ی به اطالعات مرتبط با حجم و ارزش مبادالت در 
این بازارها، میزان پذیرش آنها و عدم وجود اطالعات کافی در مورد افرادی 
که در این زمینه فعالیت می  کنند، مس��ئله ای اس��ت که باعث چالش های 
اقتصادی زیادی ش��ده اس��ت. روس��ای بانک های مرکزی در کش��ورهای 
صنعتی معتقدند که عدم وجود پش��توانه مالی برای بازار رمزارز                       ها خطری 
جدی است.                        در واقع ارزش این بازار به دلیل فعالیت  های سفته  بازی ایجاد 
ش��ده و ارزش واقعی برای آن                        نمی  توان متصور بود. موضوع نگران  کننده  تر 
این اس��ت که س��رعت پذیرش رمزارز                       ها در کش��ورهای در حال توسعه و 
بازا رها ی در حال گذار بیش از کش��ورهای صنعتی اس��ت. رشد مبادالت 
رمزارز                       ها در کش��ورهای در حال توسعه طی سال 2021 با سرعت زیادی 

افزایش پیدا کرده و این در حالی است که سطح آگاهی در مورد عملکرد 
بازار رمزارزها در این کشورها کمتر است.

پیش  بینی می  ش��ود ت��داوم روند پذی��رش رمزارز                       ها در کش��ورهای دنیا 
تهدیدی جدی برای نظام مالی دنیا باش��د. این مس��ئله س��بب می  شود تا 
اقتصادهای دنیا دالریزه شوند و شهروندان به جای پول ملی کشور خود از 
رمزارز                       ها که با واحد دالر سنجیده می  شود برای خرید محصوالت موردنیاز 
خود اس��تفاده کنند. حاکم شدن رمزارز                       ها در بازار پول کشورهای در حال 
توسعه باعث می  شود تا قدرت بانک های مرکزی برای اجرای سیاست  های 
پولی و مالی و کنترل اوضاع                        اقتصادی کشور کاهش پیدا کند که به دنبال 
خود افزایش خطرات مالی و تضعیف ثبات مالی کشورها را به همراه می  آورد.

صندوق بین  المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود به ایجاد فرصت 
برای فرار مالیاتی بعد از توس��عه اس��تفاده از رمزارز                       ها در دنیا اش��اره کرد 
و نوش��ت: »دارایی  ها ی مجازی بس��تر را برای فرار مالیاتی فراهم می  کند. 
بررس��ی ها  نشان داده در یک سال اخیر شمار زیادی از شرکت  های بزرگ 
ب��رای فرار مالیاتی اقدام به س��رمایه  گذاری در بازار رمزارز                       ها کردند. از این 
طریق هم توانس��تند سود کسب کنند و هم از پرداخت مالیات فرار کنند. 
به همین دلیل است که دولت  های غربی به دنبال راهی برای نظارت بیشتر 
و دقیق تر بر عملکرد این بازار هس��تند. برخی می گویند با ایجاد قوانینی 
که باعث افزایش نظارت بر بازار رمزارز                       ها می  ش��ود، اس��تقبال از                        این بازار 
و س��رمایه  گذاری در آنها کمتر می  شود زیرا س��هم زیادی از سرمایه ها ی 
موجود در این بازار برای خارج ش��دن از سیس��تم نظارت دولتی وارد این 
بازار شده است. حتی اگر این دیدگاه صحیح باشد، باید گفت که دنیا برای 
حفاظت از زیرساخت  های مالی خود چاره دیگری ندارد و باید این بازار را 

مدیریت کند.«
افزایش تقاضا ب��رای دارایی  ها ی مجازی می  تواند بس��تر را برای خروج 
سرمایه  ها  از بازارهای مهم صنعتی و اقتصادی و حتی از کشورهای خاص 
فراهم کند که تاثیر این مسئله روی بازار ارزهای خارجی در کشورها و روی 
ارزش سرمایه  گذاری خارجی در دنیا مشهود خواهد بود. در واقع با توسعه 
بازار رمزارز                       ها، گردش س��رمایه ها  در اقتصاد متفاوت خواهد بود و ش��اید 
اصولی که در س��ال  های اخیر در فضای تج��اری و اقتصادی دنیا پیگیری 
می  ش��د، دیگر مش��هود نباش��د. این تحول می   تواند روی رشد اقتصادی 

کشورها در سال  های آتی تاثیرگذار باشد.
چطور می توان رمزارز                       ها را مدیریت کرد؟

نکته دیگری که در این گزارش اش��اره شده اس��ت، حجم باالی انرژی 
مصرفی در فرآیند اس��تخراج رمزارز                       ها و مبادله آن                        اس��ت. این صنعت در 
زم��ره صنایع انرژی  بر قرار دارد و حج��م و ارزش انرژی مصرفی در فرآیند 
آن زیاد اس��ت. دولت چین اخیرا فعالیت در این بازار را ممنوع اعالم کرد 

و در نتیجه ش��مار زیادی از شرکت  های فعال در زمینه استخراج رمزارز                       ها 
و مبادله آن                        از چین خارج ش��دند و به کش��ورهای دیگر مهاجرت کردند. 
این سیاس��ت روی مصرف انرژی داخلی در کشورها بسیار اثرگذار خواهد 
بود و معادالت انرژی                        را متحول خواهد کرد. این مس��ئله برای کشورهایی 
که وابسته به سوخت  های فسیلی هستند و صنعت رمزارز                       ها در آنها باعث 
افزایش قابل توجه انتشار کربن می  شود                        از اهمیت باالتری برخوردار است. 
دول��ت چین باره��ا در مورد ممنوعیت فعالیت در ب��ازار رمزارز                       ها صحبت 
ک��رده ولی اخیرا این قانون را رس��ما اجرا و تاکید کرد هیچ یک از بانک  ها 
و سیس��تم ها ی مالی چینی نباید در فرآیند جابه  جایی پول برای مبادالت 
رمزارز                       ی وارد شوند. این قانون خط                        بطالنی بر عملکرد بازار رمزارز                       ها کشید 
و همزم��ان با اعالم این محدودیت، دولت چی��ن عرضه یوان دیجیتال به 

اقتصاد را نیز شروع کرد.
به عنوان اولین گام برای مدیریت بازار رمزارز                       ها، باید بستری برای نظارت 
بر این بازار فراهم شود. رصد پیشرفت  های سریع صنعتی در اکوسیستم  ها ی 
مجازی، مهمترین سیاست است. از طرف دیگر، افزایش نظارت بر این بازار 
در کنار قانونمندس��ازی فعالیت در آن مهم است. قانون گذاران باید اجرای 
اس��تانداردهای جهان��ی کنونی برای مبادله در ب��ازار رمزارز                       ها را به عنوان 
زیربنای فعالیت در این صنعت در نظر بگیرند و به دنبال راهی برای تقویت 
قدرت نظارت خود باشند. با این کار است که امکان استفاده از سرمایه ها ی 
موج��ود در این بازار برای پولش��ویی و فعالیت  های مالی غیرقانونی از بین 
می  رود و مدیریت س��رمایه ها                         با نظارت سیس��تم مالی کشورها به   درستی 

انجام خواهد شد.
با توجه به توس��عه س��ریع بازار اس��تیبل کوین  ها ، قانون گذاران موظف 
هس��تند که نظارت دقیقی بر این بازار هم داشته باشند تا خطراتی را که 
ممکن اس��ت برای اقتصاد سنتی داشته باش��د، بشناسند و از فرصت  های 
آن برای تقویت جایگاه اقتصادی خود اس��تفاده کنن��د. البته در برخی از 
کش��ورهای در حال توس��عه و بازاره��ای در حال گ��ذار، افزایش پذیرش 
رمزارز                       ه��ا با تضعیف قدرت بانک  های مرکزی هم��راه خواهد بود. دولت ها 
در این کش��ورها  باید تقویت زیرس��اخت  های کالن اقتصادی را به عنوان 
یک اصل مهم در دس��تور کار قرار دهند و ایجاد ارزهای دیجیتال ملی را 
به عنوان سیاس��تی مهم اجرا کنند. با توسعه استفاده از ارزهای دیجیتال 
ملی می  توان انتظار داشت استقبال از بازار رمزارز                       ها کمتر شود و پول ملی 
داخلی محبوبیت بیش��تری پیدا کند. البته این وضعیت در شرایطی ایجاد 
می  ش��ود که بازار پول داخلی کش��ور باثبات باشد و                        اقتصاد کشور دالریزه 
نشده باش��د. نکته اینجاست که معضل اقتصادی ایجادشده در اثر توسعه 
استفاده از رمزارزها، مشکلی جهانی است و برای مقابله با آن                        هم باید کل 

دنیا همسو شوند.

چه عواملی بر آینده بازار رمزارزها تاثیر دارد؟

سقوط پلکانی بیت کوین

بررس��ی آمارهای منتشرشده س��امانه کدال حاکی از تولید 760 هزار و 
527 دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو، 
سایپا و پارس خودرو از ابتدای امسال تا پایان دی ماه است. این میزان تولید 
در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل )تولید 730 هزار و 477 دستگاه 
خودرو( رش��د 4.1 درصدی را نش��ان می دهد. البته ای��ن آمارها در حالی 
منتشر می شود که خودروس��ازان با زیان انباشته بسیاری روبه رو هستند. 
صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه ش��رکت های خودروساز )منتهی به 
30 آذرماه س��ال جاری( که در س��ایت کدال س��ازمان بورس منتشر شد، 
نش��ان می دهد خودروس��ازان حدود 68 هزار و 700 میلی��ارد تومان زیان 
انباش��ته را در صورت های مالی خود ثب��ت کرده اند. همچنین نکته مهم 
دیگر در کنار این زیان انباشته، نارضایتی بخش مهمی از خریداران خودرو 
از کیفیت تولیدات شرکت های بزرگ خودروساز ایرانی است؛ موضوعی که 
البته ش��رکت های خودروساز معتقدند به دلیل قیمت گذاری دستوری در 

سال های گذشته ایجاد شده است.
براس��اس این گزارش، در 10 ماهه امس��ال گروه صنعتی ایران  خودرو 
موفق به تولید 381 هزار و 321 دس��تگاه خودرو ش��د و همچون ماه های 
گذش��ته عنوان بزرگ ترین خودروساز کش��ور را از آِن خود کرد. این گروه 
صنعتی توانست در این مدت 254 هزار و 875 دستگاه در گروه پژو، 41 
هزار و 940 دستگاه در گروه سمند، 42 هزار و 499 دستگاه دنا، 29 هزار و 
366 دستگاه رانا، 13 دستگاه آریسان، 5  هزار و 466 دستگاه هایما، 7 هزار 
و 59 دستگاه تارا و 103 دستگاه پژو 2008 تولید کند. بدین ترتیب، جمع 
تولیدات این خودروساز در 10 ماهه امسال در همسنجی با پارسال )388 

هزار و 94 دس��تگاه( افت 1.74 درصدی داش��ته اس��ت. آبی پوشان جاده 
مخصوص در دی ماه امسال 55 هزار و 764 دستگاه خودرو تولید کرده اند.

همچنین سامانه کدال نشان می دهد در این مدت گروه سایپا به عنوان 
دومین خودروس��از بزرگ کش��ور موفق به تولید 279 هزار و 55 دستگاه 
خودرو ش��د که ش��امل 238 هزار و 588 دستگاه خودرو در خانواده تیبا، 
20  هزار و 379 دستگاه سایپا 151 )وانت پراید(، 18 هزار و 315 دستگاه 
شاهین، 130 دس��تگاه آریو و همچنین 283 دستگاه خودروی صادراتی 
کامل )CBU( و یک هزار و 360 دستگاه اس. کی. دی SKD یا )قطعات 
نیمه کامل( بود. این میزان تولید در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته 
)تولید 261 هزار و 728 دستگاه خودرو( رشد 606 درصدی نشان می دهد.
تا پایان دی ماه امس��ال همچنین پارس خودرویی ها موفق به تولید 100 
هزار و 151 دستگاه خودرو شامل 52  هزار و 153 دستگاه در گروه کوئیک 
)کیو 200(، 29  هزار و 520 دس��تگاه کوئی��ک معمولی، 17  هزار و 884 
دستگاه در گروه ساینا )اس200( و 594 دستگاه در گروه برلیانس شده اند. 
این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 24.1 درصدی 
را نش��ان می دهد. جمع تولیدات این خودروساز در دی ماه امسال 9 هزار و 

972 دستگاه به ثبت رسید.
در همین حال، از آنجا که قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی 
ماه امسال اجرا شده است، براساس اعالم سازمان مالیاتی اشخاص حقوقی 
واردکننده و تولیدکننده انواع وسایل نقلیه باید اظهارنامه مربوط به مالیات 
و عوارض شماره گذاری و مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته شده هر ماه 
را حداکثر ت��ا پانزدهم ماه بعد در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی، 

تکمی��ل و مالیات و عوارض متعلق ب��ه آن را پرداخت کنند. قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در س��ال 1387 به صورت آزمایشی تصویب و هر ساله در 
بودجه تمدید ش��د تا اینکه برای بودجه سال گذشته این قانون تا مهرماه 
آن س��ال اعتبار داشت، اما در آبان ماه 1399 تا زمان تصویب و الزم االجرا 
شدن الیحه اصالح و دائمی شدن این قانون، توسط مجلس شورای اسالمی 
به مدت یک سال تمدید شد. سپس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده 
در اوایل خرداد امس��ال تصوی��ب و در تیرماه نیز به رئیس جمهوری ابالغ 
ش��د که طبق اعالم س��ازمان امور مالیاتی اجرای این قانون از 13 دی ماه 

امسال آغاز شده است.
س��ازمان ام��ور مالیات��ی در اطالعیه ای خط��اب به اش��خاص حقوقی 
واردکننده و تولیدکننده انواع وسایل نقلیه )خودروهای سبک و سنگین و 
موتورسیکلت( اعالم کرده که این افراد مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات 
و عوارض ش��ماره گذاری )اظهارنامه ش��ماره گذاری خ��ودرو( و همچنین 
مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته شده هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه 
 my.tax.gov.ir بعد در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی
، تکمیل و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت کنند. از سوی دیگر، 
پرداخت نکردن مالیات و عوارض ش��ماره گذاری وس��ائط نقلیه در مهلت 
تعیین شده، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان 10 درصد مالیات 
و عوارض متعلق و تأخیر در پرداخت آن، مش��مول جریمه ای به میزان 2 
درصد در ماه، نس��بت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر از 
زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، 

هر یک که مقدم باشد )موضوع ماده )37( قانون مزبور( خواهد بود.

3 خودروساز بزرگ چقدر خودرو تولید کردند؟

کارنامه 10 ماهه خودروسازان

نگــــاه

توافق در وین باعث گشایش در تهران می شود؟
اقتصاد ایران در پساتوافق

تجرب��ه امضای برجام، این انتظار را در افکار عمومی ایجاد کرده که 
اقتصاد ایران پس از توافق وین و احیای برجام با گشایشی محسوس 
مواجه ش��ود؛ حال آنکه تجربه ش��وک ارزی س��ال 97 پس از خروج 
آمریکا از برجام، تعمیق مش��کالت اقتصادی در س��ال های گذشته و 
روش��ن نبودن مفاد مورد توافق در مذاکرات وین باعث ش��ده است تا 
برخی با خوش بینی کمتری به آینده پیش رو بنگرند و بهبود وضعیت 

اقتصادی را در گروی حل ابرچالش های اقتصاد ایران بدانند.
در حال حاضر، مس��ئله آب و محیط زیست پس از تجمعات اخیر 
در خوزستان و اصفهان و دیگر نقاط کشور به شکلی ملموس خود را 
نش��ان داده و تاثیر آن در آینده اقتصادی کشور روشن است. از سوی 
دیگر، بحران صندوق های بازنشستگی، تورم باال، نرخ باالی بیکاری و 
همچنین قرارگیری بخش مولد اقتصاد در س��ایه بخش های نامولد و 
داللی س��بب شده است اقتصاد ایران در وضعیتی غامض گرفتار آید. 
بهمن نقدینگی نیز در حال غرق کردن اقتصاد ایران اس��ت و ریزش 
ارزش پول ملی به بحرانی قابل درک و ملموس تبدیل ش��ده اس��ت. 
حال پرسش این است که آیا توافق وین موجب گشایش اقتصادی در 
ایران می ش��ود؟ جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان در کالب هاوس 

خبرآنالین به این سوال پاسخ داده اند.
والفجر مقدماتی برای شکوفایی اقتصادی

مهدی پازوکی، اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی در توضیح 
تاثیر توافق وین بر اقتصاد ایران می گوید: برجام، والفجر مقدماتی برای 
ش��کوفا شدن اقتصاد ایران است. 20 درصد مشکالت اقتصادی ایران 
مرب��وط به ارتباطات بین المللی اس��ت و حل آن ب��ه احیای برجام یا 
توافقی جدید در وین مرتبط اس��ت و 80 درصد بحران ها به مدیریت 
اقتصادی، نظام تصمیم س��ازی کارشناس��ی و سیاس��ت گذاری کالن 
اقتص��ادی ب��از می گردد. حل 80 درصد مش��کالت البت��ه زمانی رخ 
می دهد که والفجر مقدماتی یا همان بحران بین المللی ایران حل شود. 
برخی می گویند برجام تاثیری بر اقتصاد ایران نداش��ت، در حالی که 
طبق گزارش رس��می س��ازمان برنامه و بودجه، وقتی ایران در س��ال 
2015 برجام را پذیرفت، شاخص های اقتصادی شروع به رشد کردند 
و رشد اقتصادی دو رقمی شد. تورم به شدت کاهش یافت و تک رقمی 
ش��د. بیکاری کاهنده شد و نرخ رشد سرمایه گذاری هم صعودی شد. 
همه آمارهای رسمی نش��ان می دهد برجام تاثیری عینی و واقعی بر 

اقتصاد ایران داشت. 
به گفته پازوکی، حال کسانی که به موثر نبودن برجام اشاره دارند 
بهتر اس��ت آمارها را پس از خ��روج آمریکا یا بهت��ر بگویم ترامپ از 
برجام مرور کنند. وقتی در س��ال 97 ترامپ یکطرفه از برجام خارج 
ش��د، شاخص ها فرو ریخت. این تجربه نشان می دهد تعامل با جامعه 
جهانی در اقتصاد همه کشورها از جمله ایران موثر است و اگر اقتصاد 
بسته باشد بهترین تصمیمات نیز نمی تواند تاثیر چندانی بر وضعیت 
اقتصادی به جا بگذارد. در اقتصاد بس��ته، مشکالت روز به روز بیشتر 
می شود. تحریم ها باعث می شود رشد اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور 
منفی ش��ده و بیکاری و تورم افزایش یابد. پس نمی توان تاثیر تحریم 
را نادی��ده گرفت. حاال احیای برجام همه مش��کالت را حل می کند؟ 
پاسخ منفی اس��ت، چراکه اینجا دیگر پای مدیریت اقتصادی و نظام 
تصمیم سازی به میان می آید و قرارگیری تصمیمات در مدار عقالنیت 

می تواند متضمن حل بحران باشد.
توافق وین اجتناب ناپذیر است

مرتضی افقه، اس��تاد دانشگاه ش��هید چمران نیز با تاکید بر اینکه 
به حصول توافق در وین امیدوار اس��ت، می گوید: دس��تیابی به توافق 
برای طرف های مذاکره اجتناب ناپذیر است اما من به خوشبینی برخی 
دوس��تان نیستم. ما اینجا با دو موضوع روبه رو هستیم؛ اول، توافق که 
به احتمال بسیار زیاد انجام می شود و دوم، گشایش اقتصادی که اگر 
منظور از گش��ایش این است که دوباره جریان فروش نفت و ورود ارز 
برقرار شود و با درآمدهای نفتی کشور را بچرخانیم، این مهم قابل رخ 
دادن اس��ت، اما اگر منظور از گشایش حرکت به سمت اقتصاد پایدار 
و توانمند باش��د، اصال ش��رایط به این صورت نیست و با این وضعیت 
نمی توانیم کشور را به سمت توسعه اقتصادی ببریم. به عبارت دیگر و 
با کالم ساده تر، اگر گشایش شد وضع بدتر از این نمی شود ولی بعید 

است بهتر از این شود.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، حل مشکالت مستلزم آزادسازی منابعی 
است که بلوکه شده و برقراری جریان ورود پول حاصل از صادرات به 
کش��ور که در صورت عدم پیوس��تن به اف ای تی اف نمی توان به این 
مس��ئله چندان امیدوار بود به نظر من بعید اس��ت دولت فعلی بتواند 
ش��رایط اقتصادی را عادی سازی کند. اگر منابعی که از کره جنوبی و 
چند کش��ور طلب داریم آزاد شود مقداری از فشارها بر بودجه دولت 
کاس��ته می ش��ود و در کل اوضاع بدتر از این نمی شود. نزدیک به 50 
درصد مشکالت کشور متوجه مسئله دیپلماسی خارجی است و حل 
این مش��کالت در کنار بهبود ساختار تصمیم گیری و سیاست گذاری 

می تواند متضمن حل بحران های قدیمی اقتصاد ایران باشد.
حق داریم به مذاکرات بی اعتماد باشیم

همایون دارابی، کارش��ناس بازار سرمایه نیز در این نشست با اشاره 
ب��ه اینکه برخالف س��ایر مهمانان به روند مذاک��رات و حصول توافق 
خوشبین نیست، می گوید: طرف غربی هر آنچه قبال داده بود را پس 
گرفت و تهران حق دارد به این روند اعتماد نکند و منتظر اقدام عملی 
غرب باش��د. مش��کالت اقتصاد ما به برجام مربوط نیس��ت و نباید به 
غرب اجازه بدهیم خر مرده را به ما قالب کند. آنها هرچه می توانستند 
فش��ار بیاورند، آوردند و دیگر کاری از دست شان برنمی آید. مهمترین 
تاثیر برجام بر صنعت نفت است. اگر خصوصی سازی در نفت به اندازه 
پتروش��یمی و معادن و فوالد اتفاق می افتاد می توانستیم تحریم ها را 
تحمل کنیم، چراکه همانطور که می بینید تحریم ها نتوانست صنعت 

پتروشیمی و فوالد را تحت تاثیر قرار دهد.
به عقیده دارابی، نمی توان ایران را در بازار نفت نادیده گرفت. نفت 
در بازارهای جهانی گران شده و نیاز به ایران احساس می شود. به این 
ترتیب، اگر دولت روی چهار کاالی اساسی خود یعنی عدالت، امنیت، 
آموزش و بهداشت سرمایه گذاری کند و بنگاه های اقتصادی را به مردم 
و قیمت گذاری را به بنگاه ها بسپارد، مشکالت کمتر می شود، در غیر 
این صورت چه تحریم باشیم یا نباشیم مشکالت اقتصادی ما چندان 
تفاوتی نخواهد کرد. به نظر می رسد اگر تحریم نباشد، نرخ تورم بین 
20 ت��ا 40 درصد باقی بماند. دولت نباید ب��ه مذاکرات توجه کند. با 
واکاوی فروش نفت به بخش خصوصی امکان بازپس گیری پول نفت 

نیز فراهم خواهد شد.
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فرصت امروز: در ش��رایطی که وزیر اقتصاد خطاب به مدیران بانک های 
دولتی گفته هیچ بهانه ای در پرداخت وام بدون ضامن پذیرفته نیس��ت و 
اگر بانکی وام بدون ضامن نداد مدیر شعبه را برکنار کنید، به نظر می رسد 
طرح وزارت اقتصاد به چالش جدید بانک ها تبدیل خواهد شد، چنانچه یک 
تحلیلگر مسائل بانکی می گوید: نسخه جدید وزارت اقتصاد برای پرداخت 

وام خرد و بدون ضامن، مشکالت بانک ها را چند برابر می کند.
وزیر اقتصاد در ضرب االجلی 24 ساعته به بانک های دولتی هشدار داد که 
در صورت عدم پرداخت وام بدون ضامن، متخلفان را برکنار خواهد کرد. وزارت 
اقتصاد در نامه ای به 13 مدیر بانکی دولتی ضرب االجل 24 ساعته با موضوع 
عدم نیاز به ضامن در پرداخت تس��هیالت خرد به کارکنان، بازنشس��تگان و 
مستمری بگیران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی را تعیین کرد.  احسان 
خاندوزی همچنین ش��امگاه شنبه در گردهمایی سراسری مدیران بانک های 
دولتی، خطاب به مدی��ران بانک ها گفت که اگر بانکی وام بدون ضامن نداد، 
مدیر ش��عبه را برکنار کنید. خاندوزی از مدیران بانک های دولتی خواست تا 
ظهر یکش��نبه بخشنامه مربوط به نحوه پرداخت تسهیالت زیر 100 میلیون 
تومان بدون ضامن را در سایت بانک در اختیار مردم قرار دهند تا آنها بتوانند 
از جزییات و ش��رایط آنها آگاه ش��وند. همچنین ش��یوه نظارت و اعتراض بر 
عملکرد ش��عب نیز در سایت بانک ها باید درج شود. به گفته خاندوزی، توقع 
وزارت اقتصاد این اس��ت که اعتراضات مردم در راس��تای پرداخت تسهیالت 

خرد بدون ضامن طی 48 ساعت پاسخ داده شود.
ضرب االجل برای پرداخت وام بدون ضامن

وزیر اقتصاد در ضرب االجلی 24 ساعته به 13 مدیر بانکی دولتی هشدار 
داد ک��ه در صورت عدم پرداخت وام بدون ضامن تا س��قف 100 میلیون 
تومان، متخلفان را برکنار خواهد کرد. پرداخت تس��هیالت در کشورهای 
توس��عه یافته عموما براساس نظام اعتبارس��نجی انجام می شود و نه شرط 
و ش��روط خ��اص و تضامی��ن مختلف. این موض��وع به تازگ��ی در دولت 
س��یزدهم در دس��تور کار قرار گرفته و مس��ئوالن بانک مرکزی از اجرای 
نظام اعتبارسنجی مشتریان در آینده  نزدیک خبر دادند. در تازه ترین گام 
نیز وزیر اقتصاد از بانک های دولتی زیرمجموعه اش خواسته تا سقف 100 
میلیون تومان تس��هیالت بدون ضامن به واجدان شرایط )حقوق بگیران و 

مستمری بگیران دارای رتبه اعتباری مناسب( داده شود.

با اجرای چنین طرحی، عالوه بر سهولت تامین مالی برای اقشار مختلف 
جامعه، شاهد کاهش معوقات نظام بانکی خواهیم بود چراکه پرداخت وام 
بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان در قالب اجرای نظام اعتبارسنجی 
مش��تریان اجرایی خواهد ش��د که شفافیت و س��رعت را به دنبال خواهد 
داشت. در این طرح فرد بدون دغدغه ضامن و وثیقه و با تکیه بر توان مالی 
و خوش حسابی خود موفق به دریافت وام خواهد بود. همچنین استفاده از 
اعتبارسنجی باعث صرفه جویی در وقت و هزینه ارائه دهندگان و متقاضیان 
تس��هیالت می ش��ود؛ زیرا متقاضیان بدون نیاز به مراجعه حضوری، فقط 
با اس��تفاده از بستر آنالین، می توانند درخواس��ت تسهیالت خود را ثبت 
کنن��د. طراحان این طرح در وزارت اقتصاد می گویند که اجرای این طرح 
و پرداخ��ت وام های زیر 100 میلیون تومان بدون ضامن به حقوق بگیران 
و مستمری بگیران، مرحله نخس��ت اجرای نظام اعتبارسنجی در سیستم 
بانکی کش��ور است که به طور قطع در گام های بعدی شمولیت آن بیشتر 
می شود و با شرایط اعتبارسنجی مناسب، سایر اقشار مثل دارندگان مشاغل 
آزاد نیز از این طرح بهره مند خواهد ش��د. حال س��وال این اس��ت که چه 
کس��انی مشمول دریافت وام بدون ضامن هستند؟ در پاسخ باید گفت که 
شرایط دریافت وام تا 50 میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق و دریافت 
وام تا 100 میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته 
اعالم شد. همچنین جامعه هدف پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن در 
مرحله اول نیز طبق بخشنامه وزارت اقتصاد شامل شاغالن و بازنشستگان 
نهاده��ای عموم��ی غیردولتی، ش��رکت های معتبر بخ��ش خصوصی که 
حقوق ش��ان در بانک های زیرمجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می ش��ود و 

شاغالن، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های دولتی خواهند شد.
چرا مشکالت بانک ها دوچندان می شود؟

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی درباره این طرح می گوید: 
اقداماتی از این دست که وزارت اقتصاد در پیش گرفته، سیاست دستوری 
بدون تامین وجه است و کار خطرناکی محسوب می شود که برای بانک ها 
مشکالت عدیده ای ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر، بانک ها وام ضروری 
و خرد می دهند و ش��اید با تضمین وام گیرنده برای خودش کفایت کند یا 
وثیقه ای برای حصول اطمینان برای پرداخت بدهی گرفته ش��ود. به طور 
کلی، وضعیت پرداخت وام آسان تر شده و در گذشته چند ضامن نیاز بود، 

اما حاال اینطور نیست. بانک ها منابع بی نهایتی در اختیار ندارند که بدون 
کس��ر از حقوق یا چک و س��فته بتوانند وام بدهند. چنین اقداماتی باعث 
می شود که عده ای زیادی به بانک ها ارجاع داده شوند،  در حالی که بانک ها 

منابع کافی ندارند.
به گفته حسینی هاش��می، وام های خرد باعث شلوغی در اداره حقوقی 
بانک ها می شود و باعث می شود آنها نتوانند نسبت به وام های کالن اقدام 
کنند. از طرفی تعداد باالی وام گیرندگان خرد، منابع باالیی را می طلبد اما 
بانک ها در حال حاضر هم با ریس��ک نقدینگی یا کسری نقدینگی مواجه 
هستند و دستورات اینچنینی باعث می شود هجوم مردم برای وام افزایش 

یابد و این ماجرا مشکل بانک ها را چند برابر می کند.
او با بیان اینکه وام خرد تبدیل به س��رمایه نمی شود و اثربخشی ای هم 
برای مردم ندارد، به »پایگاه خبری اتاق تهران« توضیح می دهد: وام خرد 
تنها به بدهی بلندمدت تبدیل می شود و بدین ترتیب، کسی که توان مالی 
ندارد و از اقشار ضعیف و متوسط رو به پایین جامعه است، با بدهی بیشتر 
مواجه خواهد ش��د. از طرفی هم اگ��ر او به طور مثال 50 یا 100 میلیون 
تومان وام بگیرد، صرف یک هفته آن را برای خرید گوشی موبایل، تلویزیون 
و مبلمان خانه هزینه می کند و حاال با بدهی بلندمدت مواجه خواهد بود.

به اعتقاد این کارشناس بانکی، این اقدامات باعث می شود که پس اندازی 
که باید صرف اشتغال و کارآفرینی و تولید شود، تنها صرف هزینه و مصرف 
شود و منابع بانکی را از بین ببرد. با 50 میلیون تومان نمی توان کار تولیدی 
انجام داد و این پول تنها صرف هزینه جاری خواهد شد. در حالی که این 
منابع خرد باید به س��رمایه تبدیل ش��ود. س��رمایه هم باید به میزان موثر 
باش��د تا ایجاد ثروت و درآمد کند. با فرض اجبار وزارت اقتصاد به بانک ها 
برای پرداخت وام خرد بدون ضامن، فرد وام گیرنده که از اقشار کم درآمد و 
متوسط جامعه است، باید بخشی از درآمد یا مستمری خود را برای قسط 

بانک بپردازد.

نسخه جدید وزارت اقتصاد، مشکالت بانک ها را چند برابر می کند

تبعات پرداخت وام بدون ضامن
حملونقلریلی

مطالبات غیرجاری شبکه بانکی افزایش یافت
 نشانه های کاهش قدرت وام دهی بانک ها

معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران با اس��تناد به داده های 
بانک مرک��زی، از آخرین وضعی��ت مطالبات غیرجاری در ش��بکه 
بانک��ی گزارش داد و اعالم کرد مطالبات غیرجاری بانک ها یا همان 
مطالبات سررس��ید گذشته، معوق و مش��کوک الوصول در تابستان 
امسال در مقایسه با تابستان سال گذشته حدود 19 درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. هرچند مطالبات غیرجاری بانک ها از ابتدای س��ال 
1398 با نوس��انات زیادی همراه بوده اس��ت، اما در تابستان 1400 
برای دومین فصل متوالی به روند افزایشی خود ادامه داده و به 235 
هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به فصل بهار امسال 
با افزایش 4.4 درصدی و در مقایس��ه با تابس��تان س��ال گذشته با 
افزایش 19 درصدی مواجه شده است. همچنین مطابق با آمارهای 
بانک مرکزی در س��ال 1399، نسبت تسهیالت غیرجاری به مانده 
کل تس��هیالت ایران 6.7 درصد بوده اس��ت که این رقم در مقایسه 
با بس��یاری از کش��ورهای توسعه یافته و درحال توس��عه رقم باالیی 
محس��وب می شود؛ چنانکه در میان کشورهای همسایه و مجاور نیز 
وضعیت ایران در نسبت مذکور در مقایسه با برخی کشورها همانند 
عربستان س��عودی، گرجس��تان و ترکیه مطلوب نیست. ارزیابی ها 
نش��ان می دهد که نس��بت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت این 
کش��ورها با توجه به آمارهای بانک جهانی در سال 2020 به ترتیب 
2.2 درص��د، 2.3 درصد و 3.9 درصد اس��ت. در گزارش اتاق تهران 
به این نکته اش��اره شده است که نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها 
اهمیت زیادی در میان ش��اخص های کارکرد درست تامین مالی در 
یک اقتصاد دارد، زیرا بر کیفیت دارایی، ریس��ک اعتباری و کارایی 
تخصی��ص منابع به بخش های تولیدی تاثی��ر می  گذارد. افزایش در 
مطالبات غیرجاری تاثیر مس��تقیمی بر کاهش نرخ رش��د وام دهی 
بانک ه��ا ه��م در کوتاه  م��دت و ه��م در بلندم��دت دارد که اثرات 
بلندمدت آن به مراتب ش��دیدتر اس��ت. در واق��ع افزایش مطالبات 

غیرجاری قدرت وام دهی بانک ها را کاهش می دهد.

بدهی بخش غیردولتی به بانک ها بیشتر شد
تصویر بازار پول در میانه پاییز

معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران همچنین در یک گزارش 
دیگر به تصویر بازار پول در آبان ماه امسال پرداخت و نوشت: در پایان 
آبان رقم نقدینگی کش��ور با رش��د حدود 42 درصدی نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل به 4316 هزار میلیارد تومان رسید که عامل مسلط در 
رشد آن، افزایش پایه پولی با مشارکت حدود 37 واحد درصدی است. 
همچنین پایه پولی در پایان آبان ماه، با رشد 35.8 درصدی نسبت به 
ماه مشابه سال قبل به حدود 540 هزار میلیارد تومان رسید که عامل 
مسلط در افزایش آن، رشد خالص دارایی  های خارجی بانک مرکزی با 
مشارکت حدود 32 واحد درصدی است. بدهی دولت به بانک مرکزی 
نیز در پایان این ماه با رش��د حدود 63 درصدی نس��بت به ماه مشابه 
سال قبل به حدود 166 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی بخش 
غیردولتی به بانک ها و موسس��ات اعتباری نیز در آبان ماه امس��ال به 
حدود 3105 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل تقریبا 51 درصد رشد داشته؛ در حالی که سپرده  های این 
بخش، رشد 43 درصدی را تجربه کرده و به حدود 4242 هزار میلیارد 
تومان رسیده است. باالتر بودن سرعت افزایش بدهی این بخش نسبت 
به سپرده های آن و تشدید آن در ماه های آتی، می تواند هشداری برای 

سیستم بانکی در توانایی ایفای تعهدات آن محسوب شود.
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رئیس سازمان بورس در جمع فعاالن اقتصادی وعده داد
تغییر تدریجی دامنه نوسان تا پایان سال

رئیس س��ازمان بورس در جمع فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
گفت در حال حاض��ر با توجه به جمع بندی پیش��نهادات بورس ها 
درخصوص دامنه نوس��ان امید می رود تا پایان س��ال ش��اهد تغییر 
تدریجی دامنه نوسان باشیم زیرا هرگونه مداخله خارج از نظم بازار 

)عرضه و تقاضا( حکایت تلخ قیمت گذاری دستوری است.
مجید عش��قی صبح دیروز در نشس��ت هم اندیشی با اعضای اتاق 
بازرگانی ایران از تغییر تدریجی دامنه نوس��ان تا پایان س��ال خبر 
داد و گفت: یکی از بحث های اساس��ی که همیش��ه در بازار مطرح 
بوده موضوع دامنه نوسان اس��ت. دامنه نوسان همان قیمت گذاری 
دستوری است زیرا نمی گذارد بازار در مسیر عرضه و تقاضا و بدون 
دخالت های دستوری مس��یر و راه خود را پیدا کند. اکنون با توجه 
به جلس��ات متعددی که در س��ازمان بورس با بورس ها درخصوص 
این مورد برگزار ش��ده به جمع بندی های الزم رس��یده ایم. اکنون با 
توجه به جمع بندی ها و تصمیمات اخذش��ده امید می رود طی یک 
یا دو ماه آتی ش��اهد تغییرات اساسی در حوزه دامنه نوسان باشیم، 
اما ناگفته نماند این موضوع قرار اس��ت به صورت تدریجی رخ دهد 
تا لطمه ای به بازار س��هام وارد نش��ود. موضوع ن��رخ خوراک گاز و 
س��وخت صنایع که در چند مدت اخیر تبدیل به چالش بازار ش��د 
اگر اصالح نمی ش��د به طور حتم می توانست مزیت های بسیاری از 

صنایع را از بین ببرد.
او ادامه داد: در قانون الحاق، دو شرط برای تعیین نرخ گاز وجود 
دارد. نخس��ت رقابت پذیری و دوم مزیت س��رمایه گذاری در داخل 
کشور ذکر شده که در جلسات با مسئوالن مربوطه عنوان شد با نرخ 
گاز 30 یا 33 سنتی نمی توان شاهد رقابت یا سرمایه گذاری در این 
صنعت بود. وزارت نفت خود نیز معتقد اس��ت که چنین نرخ گذاری 
منصفانه نیست، اما در صورت اعتراض نیز می گویند موقتی است اما 

همین امر حدود چهار ماه تاکنون به طول انجامیده است.
به گفته عشقی، دلیل مسئوالن ذی ربط درخصوص نرخ فعلی گاز 
نه تنها اقتصادی نیست بلکه رویکرد سیاسی دارد که این امر با منطق 
س��ازگار نیس��ت، در این مرحله تنها س��قف گذاری ها در موضوع گاز 
خوراک و سوخت صنایع متعادل تر شد، اکنون بنده از تمام مسئوالن 
مربوطه درخواس��ت دارم که فرمول قیمت گذاری را تغییر دهند زیرا 
از س��ال 95 تاکنون تغییری در آن ایجاد نش��ده است. بازار سرمایه 
نیاز به حمایت ندارد زیرا این بازار به اندازه کافی خود توان اقتصادی 
دارد، آن چی��ز که اکنون به بازار آس��یب وارد ک��رده در اصل مربوط 
ب��ه تصمیمات غیرمنطقی خارج از فضای بازار می ش��ود. زیرا چنین 
مسائلی به راحتی می توانند سودآوری شرکت ها را تحت الشعاع خود 
قرار دهد. تضعیف س��ودآوری ش��رکت ها نه تنها برای دولت سودی 

ندارد بلکه بیشترین زیان را خود دولت خواهد دید.
عشقی توضیح داد: سودآوری که در صورت های مالی صنایع دیده 
می شود بهتر است به طور مجدد در امور توسعه ای سرمایه گذاری شود 
زیرا اگر چنین موضوعی رخ ندهد مس��ئوالن این صنایع سال آینده 
در بحث س��ودآوری با مش��کل مواجه خواهند شد. از جمله اقداماتی 
که اکنون در دس��ت انجام قرار دارد مربوط به شفاف سازی اطالعات 
ش��رکت های مندرج در بازار سهام می شود، در این باره نیز مدل هایی 
طراحی شده تا سهامداران نیز بتوانند از جزییات شرکت های سهامی 
خود باخبر ش��وند. در بخش توسعه نهادهای مالی نیز اقداماتی انجام 
گرفته اس��ت، به طوری که در س��ه ماه گذشته تاکنون شش شرکت 
مجوز تاس��یس کارگزاری دریافت کردند، امید می رود تا پایان س��ال 
1400 به وضعیت تمام متقاضیان که در حال حاضر اسامی ش��ان در 

لیست دریافت مجوز درج شده رسیدگی شود.
همچنی��ن اعض��ای اتاق بازرگان��ی ایران در این نشس��ت از ارائه 
پیش��نهادی برای تشکیل یک کمیته مشترک برای اصالح شاخص 
بورس س��خن گفتند. بخش خصوصی در س��ال های گذش��ته بارها 
اعالم کرده که آمادگی دارد در حوزه های مختلف نسبت به حمایت 
از بورس و حضور پردامنه تر در این بازار اقدامات الزم را انجام دهد 
و ای��ن موضوع بار دیگر در جریان جلس��ه مش��ترک میان اعضای 
کمیس��یون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران و رئیس سازمان 

بورس نیز خود را نشان داد.
در این نشس��ت، مجتب��ی کاروان، رئیس کمیس��یون بازار پول و 
س��رمایه اتاق ایران بر لزوم ارائه دوره های آموزشی در حوزه بورس، 
تاکید کرد و تس��ریع در پذیرش ش��رکت ها در این بازار را خواستار 
شد. او همچنین کاهش تش��ریفات در افزایش سرمایه شرکت ها را 
مورد توجه قرار داد و افزود: متاس��فانه کماکان امکان اعتبارسنجی 
 ش��رکت ها را در ش��بکه بانکی و بورسی نداریم و این مسئله موجب 
بروز مشکالتی شده است که باید هرچه سریع تر برطرف شوند. وی 
تعیین مدیران ش��رکت های واگذارشده را نیز خالف اصل امانتداری 

دانست و خواستار پایان دادن به این روند شد.
محسن حاجی بابا، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
ایران نیز بر ض��رورت تداوم تعامالت دو طرفه بین بخش خصوصی 
و س��ازمان بورس تاکید کرد و پیامدهای بی توجهی به این موضوع 
را ابالغ 37 بخشنامه ظرف سه سال در حوزه بانکی دانست و از آن 
به عنوان ی��ک فاجعه یاد کرد. به اعتقاد این فعال اقتصادی، نتیجه 
توقف تعامالت بین دولت و بخش خصوصی این می ش��ود که بعد از 
ابالغ 37 بخش��نامه مختلف در نهایت آخرین بخشنامه همانی شود 

که از ابتدا بخش خصوصی گفته بود.
او آموزش در حوزه بورس و بازار س��رمایه را بس��یار مهم ارزیابی 
ک��رد و گف��ت: اغلب خری��داران در بورس از خری��د و فروش خود 
تحلیلی ندارند، چون بازار را نمی شناس��ند. یک سال است که روی 
آموزش از طریق رس��انه ملی تاکید داریم تا به کمک آن صف های 
هیجانی را کاهش دهیم. فرآیند ورود ش��رکت های جدید به بورس 
نی��ز باید تغییر کند؛ متاس��فانه بورس در ایران عم��ق ندارند. برای 
عمق بخشیدن باید روند ورود شرکت ها را تسهیل و تسریع کنیم.

او همچنین غفلت از اوراق قرضه در بورس ایران را یکی از نواقص 
موجود عن��وان کرد و افزود: در حال حاض��ر بخش قابل توجهی از 
منابع مالی از طریق ش��بکه بانکی تامین می ش��ود در حالی که در 
کشورهای پیش��رفته برای تهیه این منابع از اوراق کمک می گیرند 

در صورتی که در ایران چنین سازوکاری هنوز تعریف نشده است.
این فعال اقتصادی توجه به اعتبارس��نجی ش��رکت ها را خواستار 
ش��د و ادامه داد: ب��ه دلیل ضعف در این بخش ش��اهد چالش های 
جدی هس��تیم بنابراین باید شرکت های 100درصد خصوصی برای 

اعتبارسنجی شرکت ها ایجاد کنیم.

رویداد

فرصت امروز: روند صعودی بازار س��هام برای س��ومین روز متوالی ادامه 
یافت و شاخص بورس تهران در حالی در معامالت یکشنبه به رشد بیش 
از 25 ه��زار واحدی رس��ید که برخی از نمادهای شاخص س��از با برخورد 
به مقاومت های خود، وارد فاز کاهش قیمت ش��دند. بسته سیاستی اخیر 
دولت باعث سبزپوشی تاالر شیشه ای شده است و بازار سهام در معامالت 
روز یکش��نبه نیز همانند معامالت چهارشنبه هفته گذشته و شنبه هفته 
جاری در مدار صعودی قرار گرفت. در روزهای گذشته نمادهای بزرگ بازار 
پیشران صعود شاخص بودند و پتروشیمی ها به دلیل کاهش سقف قیمت 
خوراک و قیمت گاز، در معامالت دیروز هم با رشد همراه شدند، اما برخی 
دیگر از شاخص سازها به دلیل برخورد با مقاومت صف های خرید خود را از 
دست دادند و همین مسئله باعث کاهش سرعت رشد شاخص کل بورس 
شد. با این حال این موضوع نشان می دهد که روند صعودی بازار قدرتمندتر 
از روندهای نزولی اس��ت و مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت، اثر مثبتی 

بر بازار سهام داشته است. 
در معامالت روز یکش��نبه دهم بهمن ماه، شاخص کل بورس با افزایش 
25 ه��زار و 579 واحدی به رقم یک میلیون و 284 هزار واحد رس��ید و 
شاخص هم وزن با 2 هزار و 619 واحد افزایش، رقم 327 هزار و 755 واحد 
را به ثبت رساند. در دومین روز معامالتی هفته بیش از 5 میلیارد و 637 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 39 هزار و 462 میلیارد 
ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. در آن سوی بازار سرمایه 

نیز آیفکس 173 پله باالتر رفت و از نیمه کانال 17 هزار واحد گذشت.
شاخص سازها سرعت بازار را گرفتند؟

روند صعودی بازار س��هام در معامالت روز گذش��ته به رشد بیش از 25 
هزار واحدی نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای انجامید تا شاخص کل سهام بار 
دیگر به کانال 1.3 میلیونی نزدیک تر شود. در معامالت روز گذشته هرچند 
پتروش��یمی ها به دلیل کاهش س��قف قیمت خوراک و قیمت گاز همانند 
دو روز قبل با رش��د قیمت همراه بودند، اما برخی نمادهای شاخص س��از 
با برخورد به مقاومت های خود، وارد فاز کاهش قیمت ش��دند. به گزارش 
فارس، دستور رئیس جمهور جهت اعالم برنامه حمایتی دولت از بورس و 
ابالغ مصوبات 10 بندی ستاد اقتصادی توسط معاون اول، روزهای سبزی 
را برای بورس به همراه داش��ته و بازار س��هام در معامالت روز یکشنبه نیز 
همچون دو روز کاری قبل در مس��یر صعودی ایستاد. در روزهای گذشته، 

نمادهای بزرگ بازار پیشران صعود شاخص بودند و پتروشیمی ها به دلیل 
کاهش س��قف قیمت خوراک و قیمت گاز در معامالت روز یکشنبه هم با 
رشد قیمت مواجه شدند. اما برخی دیگر از شاخص سازها به دلیل برخورد 
با مقاومت صف های خرید خود را از دس��ت دادند و همین مس��ئله باعث 
کاهش س��رعت رشد ش��اخص کل بورس شد. بازار س��هام در 10 دقیقه 
ابتدایی معامالت یکش��نبه حدود 12 هزار واحد رشد داشت و این مسئله 
نشان می دهد که روند صعودی بازار قدرتمندتر از روندهای نزولی است و 

تصمیمات ستاد اقتصادی دولت بر بازار سهام اثرگذار بوده است.
براس��اس این گزارش، تعیین س��قف قیمتی برای خوراک پتروشیمی، 
کنترل نرخ س��ود بانکی و عدم افزایش حقوق دولت��ی معادن در روزهای 
گذشته به بورس ش��وک مثبت داد و فعال بازار سهام به تصمیمات دولت 
واکنش مثبت نش��ان داده اس��ت، اما باید دید که این حمایت ها ادامه دار 
خواه��د بود یا به صورت مقطعی باعث رش��د بورس می ش��ود. به عبارت 
دیگر، در معامالت روز یکش��نبه همانند دو روز معامالتی قبل رشد قیمت 
نمادهای پاالیشی بورس ادامه داشت و این گروه سبزترین گروه بازار بود. 
در کنار نمادهای پاالیش��ی، پتروشیمی ها نیز به سبزپوشی ادامه دادند و 
اغلب نمادهای این گروه افزایش قیمت داشتند. نکته قابل توجه بازگشت 
بورس به حمایت های از دس��ت داده اس��ت. این مسئله در صورتی که در 
روزهای آینده نیز ادامه داش��ته باش��د، می توان امیدوار بود که با توجه به 
افزایش حجم معامالت خرد و کل معامالت در بازار سرمایه، روند متعادل 

به بورس بازگردد.
در معامالت روز یکشنبه، شاخص کل بورس تهران با افزایش 25 هزار و 
579 واحدی نس��بت به روز شنبه به رقم یک میلیون و 284 هزار و 574 
واحد رس��ید. بازدهی ش��اخص کل در پایان معامالت روز گذشته مثبت 
2.03 درصد بوده است. شاخص کل هم وزن نیز در پایان معامالت این روز 
با رش��د 2 هزار و 619 واحدی در سطح 327 هزار و 755 واحدی ایستاد. 
بازدهی این ش��اخص نیز به دلیل افت قیمت بخشی از شرکت ها کمتر از 
شاخص کل و مثبت 0.81 بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس 173 

واحد باال آمد تا در سطح 17 هزار و 529 واحد قرار بگیرد.
بازگشت خروج سرمایه حقیقی از بورس

پس از اینکه در اول دی ماه ورود پول حقیقی به بورس نشان از زمستانی 
سبز در بازار سهام می داد، 25 روز پی در پی شاهد خروج 9 هزار میلیارد 

تومان از بورس تهران بودیم. در معامالت ش��نبه نیز تاالر شیشه ای شاهد 
ورود پول به بازار بود، اما این مس��ئله تداوم نداشت و ارزش خالص تغییر 
مالکی��ت حقوقی به حقیقی بازار منفی ش��د و 177 میلی��ارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج ش��د. این مس��ئله رش��د 255 درصدی را نش��ان 
می دهد. بیش��ترین خروج پول حقیقی در معامالت روز یکشنبه به سهام 
فوالد )شرکت فوالد مبارکه(، شپنا )شرکت پاالیش نفت اصفهان( و فملی 

)شرکت ملی صنایع مس ایران( تعلق داشت.
همچنین ارزش معامالت کل بازار س��هام به رقم 6 هزار و 580 میلیارد 
تومان افزایش یافت. این عدد نسبت به روز قبل رشد 5 درصدی را نشان 
می دهد. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه نیز 936 میلیارد تومان 
بود که 14 درصد از ارزش کل معامالت بازار س��هام را تش��کیل می  دهد. 
ارزش معامالت خرد سهام نیز رشد کرد و با افزایش 13 درصدی نسبت به 
روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 422 میلیارد تومان رسید که باالترین رقم 
در یک ماه اخیر است. ارزش معامالت خرد سهام 60 درصد کل معامالت 

بازار ثانویه را تشکیل می دهد.
در نهایت در پایان معامالت روز یکشنبه 304 نماد رشد قیمت داشتند 
که 225 نماد بورس��ی و 79 نماد فرابورس��ی بودند. ب��ه عبارت دیگر، 62 
درصد بازار رشد قیمت داشتند. تعداد 55 نماد در پایان معامالت در صف 
خری��د باقی ماندند. در پایان معام��الت این روز ارزش صف های خرید نیز 
نس��بت ب��ه پایان روز کاری گذش��ته 66 درصد افت ک��رد و در رقم 247 
میلیارد تومان ایستاد. با این حال معامالت بازار سهام با مازاد تقاضا بسته 
شد. نمادهای شتران )شرکت پاالیش نفت تهران(، درهآور )شرکت دارویی 
ره آورد تأمین( و ش��اوان )شرکت پاالیش نفت الوان( بیشترین صف خرید 

را در روز گذشته داشتند.
همچنین در پایان معامالت دهمی��ن روز بهمن ماه، 172 نماد کاهش 
قیمت داشتند که 114 نماد بورسی و 58 نماد فرابورسی بودند. به عبارت 
دیگ��ر، 35 درصد بازار افت قیمت داش��تند. تعداد 32 نماد بعد از بس��ته 
ش��دن بازار، در صف فروش قرار داشتند. در پایان معامالت یکشنبه ارزش 
صف های فروش پایانی بازار نس��بت به روز شنبه 70 درصد افزایش یافت 
و 104 میلیارد تومان ش��د. بیشترین صف فروش نیز به سهم های وسخوز 
)شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان(، غدشت )شرکت دشت مرغاب( 

و غکورش )شرکت صنعت غذایی کورش( تعلق گرفت.

بازار سهام با مازاد تقاضا بسته شد

بازگشت بورس به نقاط حمایتی

در پی ریزش پی درپی شاخص کل بورس در هفته های گذشته و نزدیک 
شدن آن به کانال یک میلیون و 100 هزار واحدی و شدت گرفتن خروج 
حقیقی ها از بازار س��هام، وزیر اقتصاد از بسته جدیدی برای نجات بورس 
رونمایی کرد. در این بس��ته حمایتی گفته شده است که هزینه تمام شده 
پتروشیمی ها باید پایین نگه داشته شود و نرخ دارایی های ارزی گروه های 

بانکی نیز باید پایین تر محاسبه شود.
دولت سیزدهم به  طور رسمی در 14 مردادماه 1400 روی کار آمد؛ در 
آن زمان ش��اخص کل بورس بر روی کانال یک میلیون و 400 هزار واحد 
قرار داشت و طولی نکشید که در بازه زمانی شش ماهه شاخص کل بورس 
با افت های پی درپی به کانال یک میلیون و 100هزار واحدی نزدیک شد. 
ابراهیم رئیس��ی در حالی در دولت س��یزدهم در جایگاه ریاست جمهوری 
قرار گرفت که در دوره کاندیداتوری بارها بر به تعادل رسیدن بازار سرمایه 
تأکید ورزید. با وجود این، کارشناسان در همان مردادماه پیش بینی کردند 
که اگر دولت س��یزدهم اقداماتی اساس��ی در زمینه سیاس��ت خارجی و 

همچنین کسری بودجه انجام ندهد، روند بورس نزولی خواهد بود.
ح��ال اما بازار س��هام نه تنها کم��اکان با معضالت کس��ری بودجه و به 

نتیجه نرسیدن برجام دست وپنجه نرم می کند بلکه چهار معضل همچون 
سرنوشت طرح حذف ارز ترجیحی، برنامه مالیاتی دولت برای سال 1401 
و تورم افسارگسیخته و داغ شدن بازار رمزارزها بر بی اعتمادی سهامداران 
دامن زده اس��ت. در این زمینه، یک تحلیلگر بازار سهام می گوید: هرچند 
طرحی ویژه برای بهبود وضعیت بازار سرمایه تدوین شده، اما باید در نظر 
داشت که این طرح چهار بحران کلیدی بازار سهام را برطرف نخواهد کرد. 
به اعتقاد س��یدحمید میرمعینی، بازار سهام درگیر چهار معضل است که 
ش��امل تعیین تکلیف طرح حذف ارز ترجیحی، برنامه مالیاتی دولت برای 
سال 1401 و تورم افسارگسیخته و داغ شدن بازار رمزارزها می شود و این 

عوامل فضای پیش روی بورس را تحت ِتأثیر خود قرار می دهند.
میرمعینی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا کنترل دستوری بازار سهام 
عمل کارشناس��انه ای اس��ت یا خیر، به »پایگاه خبری قرن نو« می گوید: 
دولت سیزدهم باید به فکر بودجه سال 1401 باشد و در این  راستا به جی ب 
بسیاری از بنگاه ها و شرکت های اقتصادی دست درازی کرده و این کار در 
عین اینکه آسان ترین راه برای تأمین کسری بودجه بوده، آسیب زاترین راه 
نیز بوده است؛ زیرا با این کار تولید را تقریبا ناکارآمد خواهد کرد و جریان 

س��رمایه گذاری در تولید را غیرقابل توجیه خواهد کرد، اما از طرف  دیگر 
از این طریق می تواند به منابعی دست پیدا کند که بخشی از بودجه خود 

را تأمین کند.
او توضی��ح داد: می توان گفت بهت��ر بود دولت به جای اینکه هزینه های 
تولی��د را باال ببرد و حاش��یه س��ود بنگاه های اقتص��ادی را کاهش دهد و 
قیمت گ��ذاری دس��توری را در بخش فروش حاکم کن��د هزینه های خود 
را کمی کاهش می داد و دقت نظر بیش��تری را به خ��رج می داد؛ زیرا اکثر 
هزینه های دولت در تمام بخش هایی که ممکن بوده رشد پیدا کرده و این 
در حالی است که دولت ها زمانی  که می بینند درآمد کافی ندارند در اولین 
وهله باید هزینه های خود را کاهش دهند و این اتفاق نیفتاده است و تورمی 
که وجود دارد به ش��رکت های تولیدی و مردم فش��ار وارد کرده و از طرف 
 دیگر بودجه نهادهای ناکارآمد نیز چندین برابر شده و تمام آنچه گفته شد 
نشان دهنده عدم انسجام و عدم استخدام کارشناسانی برای بررسی درست 
و تبیین بودجه اس��ت و متأس��فانه ما نمی دانیم که این بحران باید تا کجا 
ادامه داشته باشد و جریان سرمایه گذاری با مشکل مواجه شود و از طرف 

 دیگر اشتغال زایی کاهش پیدا کند.

تحلیل یک کارشناس از عملیات نجات بورس

4 بحران کلیدی بازار سهام

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه

11 بهمن 1400

شماره 1955



برگشت سرسام آور سربازان
خرید تا 2400درصد گران شد!

خرید س��ربازی بعد از سه س��ال توقف بار دیگر در حال برگشت 
به بودجه اس��ت، اما مصوبه کمیسیون تلفیق برای خرید،  عجیب و 
قابل تأمل بوده و بیانگر افزایش هزینه تا 2400 درصدی نس��بت به 

آخرین دوره فروش در بودجه 1397 است.
به گزارش ایس��نا، اخیرا در جریان بررس��ی الیحه بودجه س��ال 
1401 در کمیس��یون تلفیق مجلس، موضوع خرید سربازی مصوب 
ش��د که طی آن دارندگان مدرک تحصیل��ی کاردانی و کمتر از آن 
با پرداخت 250 میلیون تومان، کارشناس��ی و کارشناس��ی ارشد با  
400 میلیون تومان و دارندگان مدرک پزش��کی عمومی و دکترای 
تخصصی و باالتر از آن در تمامی رش��ته ها با پرداخت 600 میلیون 
تومان امکان خرید و معافیت خواهند داش��ت. همچنین مشموالن 
متأهل به ازای هر فرزند از 20 درصد تخفیف تا س��قف حداکثر 60 
درصد و افراد متأهل تحت پوش��ش کمیته امداد امام خمینی )ره( 

و سازمان بهزیستی از تخفیف 50 درصدی برخوردار خواهند شد.
نه دولت واکنش نشان داده و نه با ستاد مشورت شده!

ای��ن مصوبه در حالی بوده که دولت چنین پیش��نهادی در الیحه 
نداش��ت و تاکنون نیز نس��بت به آن واکنش نش��ان نداده اس��ت، 
همچنین در اهم آن نظر س��تاد کل نیروهای مسلح مطرح است که 
اعالم سخنگوی کمیس��یون تلفیق نشان می دهد حتی با این ستاد 
هنوز مش��ورت هم نشده است، بر این اساس رأی آوردن مصوبه در 

صحن علنی و بعد از آن نظر شورای نگهبان حائز اهمیت است.
سربازی 4 سال در بودجه بود و رفت

به بهانه این مصوبه تلفیق مروری بر جریان قبلی فروش سربازی 
در بودجه قابل تأمل اس��ت، این در حالی است که از بودجه 1394 
دولت و مجلس برای فروش دوره س��ربازی و کس��ب درآمد از این 
محل به توافق رس��یدند و تا س��ال 1397 نیز اجرایی ش��د ولی از 
س��ال 1398 دیگر خرید س��ربازی در بودجه نیامد که در آن زمان 
گفته می شد ستاد نیروهای مس��لح موافقت چندانی با این موضوع 

نداشته است.
قیمت ثابت 10 تا ۵0 میلیونی فروش سربازی

در س��ال 1394 دولت مجاز شده بود که کلیه مشموالن خدمت 
وظیفه عمومی که بیش از هش��ت س��ال غیبت دارند را با پرداخت 
جریم��ه زمان غیبت معاف کند، ش��رایط خرید ب��ه این صورت بود 
که مش��موالن زیردیپلم با پرداخت 10 میلی��ون تومان، دیپلم 15 
میلیون، فوق دیپلم 20 میلیون، لیسانس 25 میلیون، فوق لیسانس 
30 میلی��ون، دکترای غیرپزش��کی 35 میلیون، دکترای پزش��کی 
40 میلیون و پزش��کان متخص��ص و باالتر 50 میلیون تومان معاف 

می شدند.
همچنین طبق قانون، به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، 
10 درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از ش��ش 
ماه یک سال محسوب می شد و برای مشموالن متأهل نیز 5 درصد 
و اف��راد دارای فرزند ب��ه ازای هر فرزند نیز 5 درصد از مبلغ جریمه 
کس��ر می ش��د که این ش��رایط و اعداد و ارقام فروش طی هر چهار 
سال ثابت باقی مانده بود فقط از سال 1395 به بعد فروش اقساطی 

نیز به آن اضافه شد.
خرید هزاران درصد گران شد؛ از 1100 تا 2400 درصد!

اما آنچه که در کمیس��یون تلفیق برای بودجه 1401 به تصویب 
رس��یده اع��داد و مبالغ تعیین ش��ده با آخرین بار در س��ال 1397 
فاصل��ه بس��یاری دارد؛ به طوری که درصد تغیی��رات آن به هزاران 

درصد می رسد.
به عن��وان نمونه اف��راد زیردیپلم که در س��ال 1397 هزینه 10 
میلیون تومانی پرداخت کردند برای س��ال آینده باید 250 میلیون 

تومان بپردازند که نشاندهنده رشد 2400 درصدی است.
همچنین در مورد افراد لیس��انس که پرداخت آنها از 25 به 400 

میلیون تومان افزایش یافته رشد 1500 درصدی خواهد داشت.
در مورد گروه های پزشکی و باالتر نیز مثال افراد متخصص که در 
سال 1397 س��ربازی را 50 میلیون تومان خریده بودند در صورت 
تصویب این پیش��نهاد، باید 600 میلیون تومان بپردازند که افزایش 

1100 درصدی دارد.

رشد 7۵درصدی ترانزیت عبوری از ایران 
در 10 ماهه سال 1400 بیش از 10میلیون و 228هزار تن کاالی 
خارجی از مس��یر عبور کرد که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 

75درصد رشد داشته است.
به گزارش ایس��نا، علیرضا مقدس��ی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس 
کل گم��رک ایران جریان ترانزیت عبوری از ایران را تش��ریح کرد و 
گفت که یکی از سیاس��ت های مهم دولت سیزدهم، توسعه تجارت 
با همس��ایگان و تسهیل تردد محموله های تجاری خارجی از مسیر 

جمهوری اسالمی ایران است.
وی اف��زود: براس��اس اج��رای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی و 
برنامه های پنجم و شش��م توس��عه کشور هر س��اله می بایست رشد 
10درصدی در ترانزیت را در کش��ور ش��اهد بودیم که متاسفانه در 
چند س��ال اخیر پس از رشدی مناسب، روند کاهشی را در ترانزیت 

داشتیم.
طبق اعالم مقدس��ی، س��ال 1393 ترانزیت کاالهای خارجی  به 
بیش از 13میلیون تن رس��یده بود که پس از آن نه تنها رشدی در 
این موضوع نداش��تیم بلکه در سال های 1398 و 1399 این میزان 
به هفت و نیم میلیون تن رس��ید این در حالی است که ترانزیت در 
سال 1400 مجددا به مسیر رشد خود برگشته و در 10 ماهه امسال 
به بیش از 10 میلیون و 228هزار تن رسیده و پیش بینی می شود تا 

پایان سال به 12 میلیون و 400هزار تن برسد.
به گفته رئیس کل گمرک ایران قرار گرفتن کشور در نقطه اتصال 
کریدورهای جنوب به ش��مال و ش��رق به غ��رب، راه اندازی کریدور  
ITI بین ایران، پاکس��تان و ترکیه در مس��یرهای جاده ای و ریلی، 
اتصال دریای عمان به دریای س��یاه، کری��دور کتای، کریدور ایران، 
افغانستان و ازبکس��تان، راه اندازی eTIR بین ایران و ترکیه، ایران 
و آذربایجان و عملیاتی شدن موافقتنامه ترانزیتی ایران، آذربایجان 
و روسیه، راه اندازی کریدور امارات، ایران و ترکیه و.. اقداماتی است 

که می تواند به رشد ترانزیت کشور منجر شود.

نماگربازارسهام

مدیر برند نفت بهران درخصوص ابهامات ناشی از اعالم ستاد تنظیم بازار 
مبنی بر اینکه روغن موتور مشمول قیمت گذاری شده است، به بیان پاره ای 

از توضیحات پرداخت.
عب��اس کهتری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص انتش��ار 
نتیجه جلس��ه س��تاد تنظیم بازار مبن��ی بر اینکه روغن موتور مش��مول 
قیمت گذاری ش��ده است، اظهار داشت: قیمت گذاری روغن موتور همواره 
حمایتی و تحت نظارت سازمان حمایت و براساس مجوزهای مربوطه بوده 

است.
وی افزود: ابتدای سال جاری طی ارسال نامه ای از سوی ستاد تنظیم بازار 
به انجمن پاالیش��گاه های روغن سازی ایران پیشنهادی مبنی بر آزادسازی 
قیمت روغن موتور و واگذاری تعیین قیمت به انجمن همانند کاالی تایر، 
با رعایت قواعد هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت و تحت 

نظارت پنج ستاد تنظیم بازار مطرح شد.
مدی��ر برند نفت به��ران گفت: در هی��چ مقطعی انجمن با آزادس��ازی 
قیمت روغن موتور به عنوان یک کاالی اس��تراتژیک به دلیل نگرانی بابت 

تبعات سیاس��ی و امنیتی ناشی از افزایش قیمت و ورود نهادهای نظارتی 
و همچنی��ن عدم تصریح قانون و رس��میت نیافتن آزادس��ازی قیمت این 
محصول موافقت نکرده است. در حالی که سازمان حمایت و ستاد تنظیم 
بازار فرض را بر این گذاشته که آزادسازی قیمت روغن موتور مورد پذیرش 
انجمن قرار گرفته و یا آزادسازی قیمت رسما اعالم نشده است. در صورت 
پذی��رش این موضوع، اعالم اخیر س��تاد تنظیم ب��ازار می تواند به معنای 
بازگشت مجدد قیمت گذاری دستوری باشد. کهتری در ادامه تصریح کرد: 
همواره درخواست تغییر قیمت  از سوی انجمن به سازمان حمایت ارسال 
شده است. رصد قیمت روغن موتور در سامانه 124 نیز امکان پذیر بوده و 
صرفا دو مجوز افزایش قیمت در آبان سال 99 و تیرماه سال جاری براساس 

نامه سازمان حمایت و مجوز ستاد تنظیم بازار صادر شده است.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری تمام گریدها و انواع روغن موتور 
را ش��امل می شود، بیان کرد: روغن موتور در دو دسته کلی صنعتی شامل 
روغن های توربین، کمپرسور، هیدرولیک و موتوری اعم از بنزینی و دیزلی 
تقسیم بندی می شوند که به ویژه در بخش دیزلی مصرف کننده عام دارند و 

با صنعت حمل ونقل در ارتباط است و تغییر قیمت در بخش حمل ونقل و 
کامیون داران تاثیرگذار باشد، تحت نظارت قرار گرفته است.

مدیر برند نفت بهران درخصوص تاثیر حذف ارز 4200 تومانی از الیحه 
بودجه بر صنعت روغن موتور گفت: مواد افزودنی روغن موتور که وارداتی 
اس��ت، جزو گروه کاالیی یک و دو حمایتی قرار ندارد که ش��امل دریافت 
ارز ترجیحی شود. بنابراین ارز 4200 تومانی بر روی واردات ملزومات این 
صنعت هیچ گاه تاثیرگذار نبوده اما تاثیر غیرمستقیم آن ممکن است از این 
باب باشد که حذف این نوع ارز موجب افزایش مطالبات ارز در بازار آزاد و 

در نتیجه رشد نرخ ارز باشد.
کهت��ری در پایان خاطرنش��ان کرد: اعالم نرخ گم��رک در این صنعت 
همواره براس��اس نرخ دالر آزاد بوده اس��ت. بخش اصلی هزینه های تمام 
شده روغن موتور، خوراک ورودی به پاالیشگاه ها است و پیچیدگی مسائل 
قیمت گذاری در این حوزه، توان مدیریتی برای روغن سازان باقی نگذاشته 
که نس��بت به درخواس��ت اختصاص ارز ترجیحی برای این صنعت ورود 

کنند.

پاسخ روغن سازان پیرامون ابهامات تغییر مرجع قیمت گذاری روغن موتور

یک عضو ش��ورای ش��هر تهران گفت طرح ترافیک فعلی شهر را برای 
پولدارها خلوت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، س��ید احمد 
علوی در جریان بررس��ی تعیین نرخ عوارض تردد در طرح ترافیک سال 
1401 گفت: طرح ترافیک فعلی به دور از عدالت اس��ت. در طرح فعلی 
ه��ر کس پول دارد می تواند عوارض ت��ردد پرداخت و در محدوده طرح 
ترافی��ک تردد کند، اما آن نفری که درآمد کمی دارد نمی تواند عوارض 

پرداخ��ت و وارد طرح ش��ود. وی افزود: عمال ط��رح ترافیک در خدمت 
پولدارها بوده و مناطقی از شهر را برای آنها خلوت کرده است.

وی همچنی��ن درخص��وص پرداخت عوارض ت��ردد در محدوده طرح 
ترافی��ک نیز گفت: متاس��فانه خودروهای پالک شهرس��تان به صورت 
آزادان��ه در محدوده طرح ترافیک تردد می کنند و عوارضی هم پرداخت 

نمی کنند.
علوی تاکید کرد: خودروهای پالک شهرس��تان اگر در س��امانه ثبت 

نام نکرده باش��ند، دوربین های شهری نمی توانند برای آنها ثبت عوارض 
را انجام دهند و دس��ت آخر هم می روند در ش��هر خود مفاصا حس��اب 
می گیرن��د و آنجا ب��دون لحاظ هزینه تردد در مح��دوده طرح ترافیک، 

تسویه حساب می کنند.
این عضو شورای شهر تهران در پیشنهادی گفت: بهتر است پالک های 
ای��ن افراد در همکاری ب��ا پلیس در اختیار این مجموع��ه قرار گیرد تا 

حداقل جریمه برای آنها لحاظ شود.

رویداد »ارائه نیازهای فناورانه صنعت زعفران« با هدف پاس��خگویی به 
چالش های فناورانه این صنعت برگزار می شود.

به گزارش ایس��نا، این رویداد به دنبال اس��تفاده از الگ��وی نوآوری باز 
و برق��راری ارتب��اط بین نخب��گان، فن��اوران، ش��رکت های دانش بنیان و 
س��ازمان های صنعتی که دارای چالش های فناوری در این حوزه هستند، 
است. مرکز ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با هدف رفع این چالش ها، اقدام به برگزاری این رویداد 

آنالین در 8 اسفندماه سال 1400 کرده است.

»پاس��خگویی به چالش های فناوران��ه صنعت زعف��ران«، »بهره گیری 
از تخصص نخبگان، دانش��گاه ها و مراکز علمی و پژوهش��ی«، »حمایت از 
اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان و خالق«، »به  هم رسانی عرضه 
و تقاضای فناوری در صنعت زعفران و فرآوری آن« و »برگزاری جلس��ات 
مذاک��ره رودررو پس از ارائه نیازها« مهمترین اهدافی اس��ت که برای این 

رویداد مدنظر است.
به نقل از معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، »فرآوری اولیه زعفران 
)خشک کردن، بسته بندی، سورت کردن و بوجاری و ...(، یکی از محورهای 

تعیین شده برای این رویداد فناورانه است. همچنین فرآوری ثانویه زعفران 
)اس��تخراج اس��انس، عصاره، مواد مؤثره و روغن های گیاهی و ...( که یکی 
از نیازهای اصلی این صنعت است، در رویداد فناورانه مذکور مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
از دیگر محورهای تعیین شده برای این رویداد می توان به »فرآوری نهایی 
)شامل محصوالت بر پایه گیاهی مانند داروهای گیاهی، نوشیدنی گیاهی و 
صنایع آرایشی و بهداشتی و ...(« و »معرفی محصوالت با ارزش افزوده باال 

در صنعت زعفران« اشاره کرد.

طرح ترافیک فعلی شهر را برای پولدارها خلوت کرده است

رویدادی برای پاسخگویی به چالش های فناورانه صنعت زعفران

۵تولید و صنعت دوشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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معمای ایجاد تعادل میان کار و زندگی در 
دنیای کسب و کار

به قلم: مارتین ُروینسکی
Boardsi کارشناس کسب و کار و مدیرعامل موسسه بازنشستگی

ترجمه: علی آل علی

ایجاد تعادل میان کار و زندگی همیش��ه امری چالش برانگیز بوده 
است. بسیاری از کارآفرینان در عمل امکان ایجاد تعادل مناسب در 
این میان را ندارند. درس��ت به همین خاطر مشکالت ش��ان به طور 
م��داوم افزایش پیدا کرده و در نهایت هم از نظر موقعیت ش��غلی و 
هم در زندگی ش��خصی با مشکالت زیادی رو به رو می شوند. هدف 
اصلی در این مقاله بررسی برخی از راهکارها و تکنیک های مناسب 

برای بهبود تعادل میان این دو بخش از زندگی کارآفرینان است. 
بی ش��ک ش��ما هم به عنوان یک کارآفرین یا حت��ی کارمند یک 
ش��رکت بارها با شرایط س��خت انتخاب میان زندگی شخصی یا کار 
مواجه شده اید. نکته مهم اینکه هرگونه تصمیم گیری در این شرایط 
تاثیر بس��یار نامناسبی بر روی آینده کاری ش��ما خواهد داشت. به 
همی��ن خاطر باید با دقت نظر باال در این عرصه دس��ت به انتخاب 
بزنید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای بهبود ش��رایط 
کاری تان پیدا نکنید. در ادامه برخی از نکات مهم در این رابطه برای 

ایجاد تعادلی مناسب میان کار و زندگی را بررسی خواهیم کرد. 
جداسازی 2 بخش کار و زندگی از هم

بسیاری از افراد در محل کار هم به شرایط زندگی شان فکر کرده 
و در ع��وض وقتی به خانه می روند حتی یک لحظه هم فکر و خیال 
کاری را ره��ا نمی کنند. این امر تاثیر بس��یار منفی بر روی وضعیت 
کاری ش��ما خواهد داشت. درست به همین خاطر باید هرچه زودتر 
نس��بت به رهایی از ش��ر چنین افکاری اقدام نمایی��د. نکته جالب 
اینکه چنین کاری بس��یار ساده است، اما به دلیل عادت کارآفرینان 
اغلب اوقات به س��ختی روی می دهد. توصیه ما برای ش��ما در این 
بخش اس��تفاده از ی��ک برنامه دقیق برای جداس��ازی کار و زندگی 
از هم اس��ت. این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی هر دو 
بخش موردنظر کمک می کند. ش��ما تا وقتی که در خانه هس��تید، 
باید به زندگی ش��خصی تان بپردازید. به طور مش��ابه، وقتی هم که 
در مح��ل کار حضور پیدا می کنید، اولی��ن اولویت تان باید کار بهتر 
و تاثیرگذاری بر روی ش��رایط ش��رکت باش��د، در غی��ر این صورت 
مش��کالت زیادی پیش روی تان ق��رار خواهد گرفت. اگر هم در این 
میان به مش��کل خوردید، همیش��ه کمک گرفتن از مدیران ارش��د 
ش��رکت به عنوان افرادی ماهر و باتجربه امر مناس��بی خواهد بود. 
این دس��ته از افراد به طور معم��ول توصیه ها و کمک های کاربردی 

برای تان خواهند داشت. 
مدیریت فقط یک کار در زمان واحد

شما قرار نیست در شرکت یا زندگی شخصی تان همه کارها را به 
طور همزمان و با کیفیت بسیار زیادی انجام دهید. درست به همین 
خاط��ر در زمان واحد باید فقط روی یک کار تمرکز نمایید، در غیر 
این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای بهبود وضعیت کاری تان پیدا 
نکنید. این امر ش��رایط تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را به ش��دت سخت کرده و شاید حتی کیفیت الزم در زندگی تان را 

هم تجربه نکنید. 
اگر ش��ما در مرحله قبل برنامه درس��تی برای روزتان تهیه کنید، 
دیگ��ر نیازی به نگرانی ب��رای انجام کارهای همزم��ان نخواهد بود. 
یادتان باشد انسان هیچ ش��باهتی به ربات ندارد. بنابراین شما باید 
خیلی راحت قید کارهای هم زمان را بزنید. در غیر این صورت شاید 
هرگز فرصتی برای درخشش در دنیای کسب و کار و بهبود زندگی 

شخصی تان پیدا نکنید. 
اندکی استراحت هیچ وقت بد نیست

اس��تراحت در زمان های مناسب همیشه گزینه مناسبی محسوب 
می ش��ود. بس��یاری از کارآفرینان هرگز اقدام به استراحت در طول 
دوره کارش��ان نمی کنند. درست به همین خاطر انواع خستگی های 
مفرط و همچنین کاهش کیفیت کاری به سراغ شان می آید. این امر 
می تواند در مدت زمانی بس��یار اندک کیفیت کاری ش��ما را به طور 
قابل مالحظه ای کاهش داده و در نهایت از کارآفرینی متنفر شوید. 
توصیه ما در این بخش بسیار ساده و کاربردی است. شما فقط باید 
به دنبال استفاده از استراحت های کوتاه در میان کارتان باشید. این 
امر می تواند از استراحت های چند دقیقه ای در طول روز شروع شود 
و در نهایت با اس��تراحت در مناسبت های مهم یا حتی هنگامی که 
احساس خستگی می کنید، تکمیل گردد. شما به این ترتیب فرصت 
بسیار خوبی برای ایجاد تعادل میان زندگی و کارتان خواهید داشت. 
entrepreneur.com :منبع
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به قلم: تام واتلی
کارشناس بازاریابی و فروش

مترجم: امیر آل علی

بازاریابی به قدری در رابطه با هر کسب و کاری مهم است که یک رشته 
دانشگاهی جداگانه به آن اختصاص پیدا کرده و شامل حوزه ها و شاخه های 
متعددی می شود. در این رابطه نگاه کلی، از جمله مواردی است که باعث 
می شود تا بسیاری از برندها، عملکرد خوبی در بازار به شدت رقابتی حال 
حاضر نداشته باشند. در این راستا یکی از چالش های همیشگی، عدم درک 
درس��ت تفاوت های موجود میان بازاریابی برند و بازاریابی محصول است. 
برای مثال در سال 2018، تنها دو سال پس از فعالیت برند  Ansaro در 
حالی که بیش از 3 میلیون دالر هزینه تبلیغاتی نیز انجام ش��ده بود، این 
برند اعالم ورشکستگی کرد که تعجب بسیاری را به همراه داشت. درواقع 
دلیل اصلی این امر به این خاطر بوده که آنها صرفا در زمینه بازاریابی برند 
خود فعالیت کرده اند و توجهی به بازاریابی محصول خود نداشته اند. همین 
امر باعث ش��د تا چنین نتیجه ناامیدکننده ای به دست آید. در این زمینه 
نقطه عکس نیز صادق اس��ت و می توان برن��د Muun’s را نام برد که در 
زمین��ه بازاریابی برند ناامیدکننده ب��ود و بازاریابی محصول را در حد قابل 
قبول انجام داد. این موارد تنها دو نمونه ساده از هزاران موردی است که در 
سراسر جهان می توان نام برد و به خوبی نشان می دهد که میان بازاریابی 
برند و بازاریابی محصول باید هماهنگی الزم وجود داش��ته باشد. در ادامه 
این موضوع به صورت کامل بررس��ی خواهد ش��د تا با نحوه کار، آشنایی 

بهتری را پیدا کنید. 
بازاریابی برند و عناصر اصلی آن

هنگامی که به جای تبلیغ یک محصول، نام برند و یا چشم انداز سازمان 
خ��ود را تبلیغ نمایید، این مورد رخ خواهد داد. در این بخش رعایت چند 
اصل نظیر تصویر، جایگاه سازی، برندشناسی، رفتارها و در نهایت ارتباط با 

مشتری بسیار مهم است. 
بازاریابی محصول و عناصر اصلی آن 

بازاریابی محصول درست نقطه مقابل تعریف فوق بوده و به آنچه که یک 
کس��ب و کار تولید می کند، توجه ویژه دارد. در این زمینه فراموش نکنید 
که محصول یک برند، صرفا یک کاال نبوده و می تواند مواردی نظیر خدمت 
نیز باشد. در این بخش رعایت چند اصل بسیار مهم است که شامل: تعیین 
راهبردها، مکان یابی، تمهیدات مربوط به عرضه، دسترسی به بازار هدف و 

در نهایت فروش بسیار مهم است. 
با توجه به آنکه در موارد قبل نیز اعالم شد که بازاریابی برند و بازاریابی 
محصول، برای رش��د یک کسب و کار ضروری هس��تتد، نکته ای که باید 
به آن توجه داش��ته باشید این اس��ت که در بازاریابی محصول همسویی 
تمامی بخش های شرکت تضمین ش��ده محسوب می شود و الزم است تا 
تحقیقات گسترده ای انجام شود. برای مثال شما باید از وضعیت لحظه ای 
بازار آگاه باش��ید تا بتوانید بهترین استراتژی ها را اتخاذ نمایید. همچنین 
در تحلی��ل رقبا، پیدا کردن روش های خالقانه ف��روش و بهبود روابط در 
زنجیره تامین، همگی از مواردی اس��ت که در این بخش باید به آن توجه 
کافی داش��ته باشید. در این راستا اگرچه تعریف بازاریابی برند با بازاریابی 
محصول متفاوت اس��ت، با این حال این دو مورد با یکدیگر ارتباط بس��یار 
نزدیکی دارند. درواقع بازاریابی برند به دنبال ایجاد پیوند الزم میان کسب 
و کار و مشتری است که این موضوع در نهایت اهداف بازاریابی محصول را 
نیز پوشش می دهد. در این بخش شما باید اقداماتی نظیر ایجاد و تقویت 
هویت برند و ارزش س��ازی را داشته باشید. همچنین شناخت نحوه تفکر 
مشتری نسبت به محصول و بازار، امری بسیار مهم در این زمینه محسوب 
می شود. در نهایت تمامی اقدامات در این دو روش باید به قدرت پاسخ دهی 
به مهمترین سوال را پیدا کنند. که مشتری چرا باید از شما خرید نماید؟ 
در این زمینه بررس��ی م��داوم برندهای مختلف، ش��ما را در درک بهتر و 
به خوب��ی کمک خواهد کرد. همچنین فرام��وش نکنید که دلیلی وجود 
ندارد که مدیریت این دو بخش، تنها توسط یک نفر انجام شود. درواقع با 
تخصصی کردن کارها، بدون ش��ک نتایج به مراتب بهتری را هم به دست 
خواهی��د آورد. ب��رای درک جایگاه برند در بازار، تحلیل س��والت می تواند 
راهنمای عمل بسیار خوبی باشد. درواقع در این بخش تنها کافی است تا 
نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها مش��خص شود و با تعیین وزن، در 
نهایت بتوانید نتیجه گیری الزم را داشته و بهترین سناریو را انتخاب نمایید. 
در این راس��تا س��وال مهم این اس��ت که آیا اقدامی وج��ود دارد که به 
صورت مشترک برای هر دو گزینه مورد بحث، کاربردی و کامال تاثیرگذار 
باشد؟ در این رابطه آمارها حاکی از آن است که تنها تولید محتوا، چنین 
توانایی ای را دارد. در این راس��تا تفاوتی ندارد که شما در چه زمینه ای در 
تالش برای تولید محتوا هستید. درواقع فرمت های مختلفی در این رابطه 
وجود دارد که تنها کافی است تا براساس اولویت اقدام نمایید. برای مثال 
ممکن اس��ت ویدئو و بس��ترهایی نظیر یوتیوب، در منطقه و برای جامعه 
هدف ش��ما باالترین حد جذابیت را داشته باشد. تحت این شرایط تمرکز 
اصلی شما باید معطوف به این بخش باشد. با این حال فراموش نکنید که 
در این رابطه ش��ما می توانید از استراتژی اقیانوس آبی نیز استفاده کنید. 
درواقع به جای آنکه ش��ما زمان خود را در یک حوزه پرطرفدار ولی بسیار 
شلوغ و پررقیب بگذارید، بر روی موارد رو به رشد و دارای پتانسیل، تمرکز 
خواهید کرد. این موضوع باعث خواهد شد تا شانس رشد به مراتب سریع تر 
و تبدیل شده به تک غول رسانه انتخابی را داشته باشید. با توجه به تمامی 
موارد ذکرشده، در ادامه نکاتی را بررسی خواهیم کرد که باعث می شود تا 
محتواهای به مراتب جذاب تری را داشته باشید که شانس کسب مخاطبان 

بسیار زیادی را دارند. 
1-تیتر داشته باشید 

درواقع هیچ محتوایی نباید بدون تیتر باشد. در این رابطه بسیاری از افراد 
تصور می کنند که تیتر، تنها برای محتواهای متنی است. این امر در حالی 

است که تیتر برای تمامی محتواها نظیر فیلم، عکس، پادکست، اینفوگرافی 
و... کامال ضروری بوده و الزم است تا به این مورد توجه ویژه داشته باشید. 
تیتر شما نیز باید دارای ویژگی هایی نظیر جذابیت، درشت بودن، در اختیار 

داشتن فونت مناسب، رعایت اصول روان شناسی رنگ و... باشد. 
2-جامعه سازی را فراموش نکنید 

درواقع امروزه دیگر نمی توان انتظار داشت که مخاطب صرفا بازدیدکننده 
اقدامات تبلیغاتی ش��ما باش��د. از این طریق، مشتریان ثابتی را هم داشته 
باش��ید و بتوانید ب��رای آینده برنامه ری��زی کنید. درواقع عصر مش��اهده 
بیلبوردهای تبلیغاتی گذشته و اکنون باید به دنبال جامعه سازی باشید تا 
مشتریان دائمی داشته باشید و فضا را برای رقبای خود تنگ تر کنید. این 

موضوع نیز تنها زمانی امکان پذیر است که شما به خوبی توانسته باشید تا 
در زمینه جامعه س��ازی، اقدام نمایید. این امر موضوعی بسیار مفصل بوده 
و اقدامات متنوعی را شامل می شود. با این حال گام نخست این است که 
برنامه ای منطقی و پرجزییات داشته باشید تا از همان ابتدا بتوانید مخاطب 
را در یک مس��یر درس��ت قرار دهید که در نهایت منجر به ایجاد مشتری 
دائم و یا به معنای دیگر طرفدارانی خواهد شد که خرید کردن، تنها یکی 

از اقدامات آنها در راستای حمایت از شما خواهد بود. 
3-تنها به یک استراتژی محدود نشوید 

درواقع شما باید راه های مختلفی را برای رسیدن به موفقیت طی کنید و 
این موضوع را همواره به خاطر داشته باشید که حتی بهترین برنامه ریزی ها 
نیز ممکن اس��ت با نتیجه دلخواه همراه نش��ود. در این زمینه تنها آگاهی 
از اس��تراتژی ها مهم نبوده و شما باید به درک باالیی از جامعه هدف خود 
دست پیدا کنید. این موضوع باعث خواهد شد تا در نهایت بتوانید بهترین 
انتخاب ها را داش��ته باش��ید. درواقع این موضوع را همواره به خاطر داشته 
باش��ید که مهمترین دارایی هر فرد، زمان اس��ت و نبای��د آن را به خاطر 

تصمیمات اشتباه، از دست بدهید. 
4-داستان سرایی را کامال جدی بگیرید 

یک��ی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که اقدامات 
بی��ش از حد تجاری، واکنش منفی را به همراه دارد. به همین خاطر الزم 
است تا شیوه های خود را کامال متفاوت نمایید. آمارها در زمینه روش های 
فروش حاکی از آن است که داستان سرایی، باالترین حد نتایج را به همراه 
دارد. درواقع راز اصلی موفقیت یک فیلم، داستانی است که در حال روایت 
آن است. در این راستا بسیاری از برندها به خوبی به ساخت انیمیشن برای 
انتقال داستان های خود روی آورده اند که بدون شک جذابیت کار را چند 
برابر می کند. در این زمینه چند نکته می تواند به جذابیت داستان س��رایی 
ش��ما کمک کند که ش��امل مواردی نظیر اس��تفاده از احساس��ات است. 
همچنی��ن فراموش نکنید که با اقدام��ات عجوالنه، ابدا نتیجه خوبی را به 
دس��ت نخواهید آورد. درواقع بهتر اس��ت هر ماه یک تبلیغ درست و قوی 
داش��ته باش��ید به جای آنکه هر روز موارد سطحی عرضه نمایید. در آخر 
توصیه می ش��ود که به تطابق داس��تان با اهداف کسب و کار و هویت برند 
خود نیز توجه ویژه داش��ته باش��ید. درواقع حتی بهترین سناریوها بدون 

ارتباط الزم، نتیجه ای را به همراه ندارند. 
یکی از اقدامات بس��یار کاربردی ب��رای ترکیب بازاریابی برند و بازاریابی 
محصول این اس��ت که از مدیرانی که تجربه مشابه دارند، استفاده نمایید. 
درواقع در هر منطقه، چالش هایی وجود دارد که مدیران باتجربه در منطقه 
موردنظر ش��ما، بدون ش��ک توصیه های کامال کاربردی خواهند داشت و 

می توانید با استفاده از آنها، با مشکالت به مراتب کمتری مواجه شوید. 
business2community.com :منبع

تفاوت بازاریابی برند و بازاریابی محصول 
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اخبار

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی؛
تاکید بر توسعه فرهنگ صحیح مصرف در بین مشترکین گاز

مشهد- صابر ابراهیم بای: حسن افتخاری مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی در جلسه کمیته مدیریت مصرف این شرکت که با حضور مدیران، روسای 
واحدهای ســتادی و مناطق 10 گانه مشهد در محل سالن تعالی اداره مرکزی 
برگزار شد، با قدردانی از اقدامات کارکنان شاغل در این شرکت و اعضای کمیته 
مدیریت مصرف گفت: بهینه سازی و مدیریت مصرف گازطبیعی باید در درون 
شرکت و بیرون سازمان با جدیت پیگیری و دنبال شود. وی با بیان این مطلب 
که شرکت گاز استان خراسان رضوی در بهینه سازی تاسیسات و ساختمان های 
اداری باید پیشگام دیگر دستگاه های دولتی باشد افزود: با برنامه ریزی منسجم 

می توان نسبت به اجرای طرح های بهینه سازی در سطح سازمان به بهترین شکل ممکن اقدام کرد. افتخاری، موضوع مدیریت مصرف 
را بحث مهم ببین واحدی عنوان کرد و گفت: مطابق بهینه کاوی انجام شده وجود متولی حوزه بهینه سازی در سطح سازمان اقدام بسیار 
خوبی است که موجب نظارت دقیق بر فعالیت ها می شود. وی ادامه داد: مدیریت مصرف مشترکین به ویژه مشترکین پرمصرف گاز از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای بازدهی بیشتر باید ضمن پرهیز از اقدامات پراکنده و بدون هدف، نسبت به اجرای برنامه های منسجم 
با اولویت مشترکین پرمصرف اقدام شود. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی به تشکیل  دبیرخانه کمیته نفت و گاز استان ذیل شورای 
انرژی در شــرکت گاز اســتان هم اشاره کرد و گفت: این مهم فرصت خوبی است تا نسبت به تعریف پروژه های مرتبط با همکاری دیگر 
سازمان های متولی حوزه نفت و گاز با هدف بهینه سازی مصرف اقدام کنیم. افتخاری گفت: کارکنان و خانواده های کارکنان شرکت گاز 
خراسان رضوی باید در موضوع  فرهنگ سازی نیز پیش قدم باشد. امسال در شرکت گاز استان پویش انرژی همدلی آغاز شده و امیدواریم 

این طرح در سال آینده به صورت کشوری برگزار شود.

2 هزار و 220 میلیارد تومان پروژه زیرساختی برق در خوزستان آماده 
افتتاح است
اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
16 پروژه در بخش های پست، خطوط برق و نیروگاه مقیاس کوچک که عمدتٌا 
پروژه های زیرساختی و مهم هستند با ارزش سرمایه گذاری بیش از 2 هزار و 220 
میلیارد تومان، در ایام مبارک دهه فجر در خوزستان آماده افتتاح هستند. محمود 
دشت  بزرگ با اعالم این خبر افزود: در بخش پست ها 8 پروژه به ظرفیت 1202 
مگاولت آمپر، بخش خطــوط 4 پروژه به ظرفیت 60 کیلومتر مدار، 2 پروژه در 
بخش فیبر نوری به ظرفیت 36 کیلومتر، یک بی 132 کیلوولت و یک نیروگاه 
مقیاس کوچک به ظرفیت 25 مگاوات در شهرهای مختلف استان آماده افتتاح 

رسمی هستند. وی بیان کرد: از این تعداد پروژه، سرمایه گذاری 13 پروژه توسط این شرکت و سه پروژه با فراهم نمودن بستر و سیاست گذاری 
مناسب توسط سرمایه گذاران و بخش خصوصی انجام شده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: از جمله شاخص ترین 
این پروژه ها می توان به پست 400 به 132 کیلوولت پیروزان و خطوط آن و پست 230 به 33 کیلوولت صنایع در اهواز، پست 132 به 33 
کیلوولت پیام و نیروگاه مقیاس کوچک میانرود در شهرستان دزفول، پست 132 به 33 کیلوولت سرو در دشت آزادگان و پست 400 کیلوولت 
GIS شهید آبکار و خط دومداره ورودی آن در خرمشهر اشاره کرد. دشت بزرگ با بیان اینکه کالنشهر اهواز به تنهایی با 7 پروژه بیشترین 
پروژه های آماده افتتاح را دارد، تصریح کرد: از جمله این پروژه ها که باعث تقویت رینگ 132 کیلوولت و تکمیل رینگ 400 کیلوولت اهواز 
شده، پست 400 کیلوولت پیروزان با ترانسی به ظرفیت 315 مگاولت آمپر است که با طراحی ابرترانسی به ظرفیت باال و مشخصات جدید 

و مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی مثل دمای باال و پدیده ریزگرد، نقش ویژه ای در تامین برق کالنشهر اهواز و پایداری آن خواهد داشت. 

برگزاری فرآیند ممیزی خارجی سیستم مدیریت انرژی در منطقه 9 
عملیات انتقال گاز

ساری - دهقان : فرآیند ممیزی خارجی سیستم مدیریت انرژی به مدت دو 
روز در منطقه 9 عملیات انتقال گاز برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران به 
نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، مراسم افتتاحیه ممیزی خارجی 
سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO:2018 50001 روز گذشته با 
حضور محی الدین مفخمی سرپرست منطقه، معاونین، روسای واحدها، مراکز 
بهره برداری و تاسیسات و همچنین تیم ممیزی خارجی به صورت حضوری و 
ویدئو کنفرانس در ستاد منطقه برگزار شد. سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال 

گاز در مراسم افتتاحیه با خوش آمدگویی به تیم ممیزی و قدردانی از همکاران منطقه جهت تالش در انتقال پایدار گاز در استان های 
شمالی، منطقه 9 را یکی از مناطق 10 گانه شرکت انتقال گاز ایران برشمرد و در ادامه به تشریح این منطقه از شرایط جغرافیایی، استان 
های تحت پوشش تا وضعیت ایستگاه و مراکز بهره برداری پرداخت. مفخمی خاطرنشان کرد: با بروز سرما و برودت هوا مصرف گاز افزایش 
پیدا کرده اســت که باید مدیریت و بهینه ســازی مصرف انرژی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. وی از افزایش 13 درصدی مصرف 
خانگی گاز در استان های شمالی خبر داد و اظهار کرد: منطقه 9 عملیات انتقال گاز با تالش کارکنان ستادی و عملیاتی به ویژه همکاران 
تاسیسات تقویت فشار و مراکز بهره برداری، این حجم مصرفی افزایش یافته در استان های گیالن، گلستان و مازندران را تامین کرده است 
اما این افزایش مصرف نشان می دهد که باید سرعت و شتاب بیشتری در زمینه انتقال پایدار گاز در منطقه داشته باشیم و این امر مستلزم 
همکاری همه مردم، سازمان ها و نهادها می باشد. سرپرست منطقه 9 به اقدامات این منطقه در ایجاد سامانه خورشیدی، معاینه موتورخانه 
ها، بازرسی تجهیزات و شناسایی کاربری های بارز انرژی در جهت بهبود سیستم مدیریت انرژی اشاره کرد و افزود: منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز به فرآیند ممیزی سیستم مدیریت انرژی نگاهی جدی داشته و برای پیاده سازی و اجرای برنامه های مدیریت انرژی آماده همکاری است. 

هشتاد و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اسالمشهر 
برگزار شد

اسالمشهر- سحرعمروانی : هشــتاد و ششمین جلسه شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان اسالمشهر با حضور حجت االسالم والمسلمین نوروزی امام 
جمعه، حسین حبیبی سرپرست فرمانداری،حسین کشــاورزیان رئیس اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اسالمشهر و ســایر اعضا روز دو شنبه  4 بهمن ماه 
در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر، در ابتدای جلسه کشاورزیان رئیس اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اسالمشهر و دبیر جلســه ضمن عرض خیر مقدم و 

تبریک والدت حضرت فاطمه زهرا )س( بزرگداشت مقام مادر و روز زن، به قرائت دستور جلسه پرداخت و در خصوص چله مهدویت که 
از 17 بهمن لغایت 27 اسفند در نظر گرفته شده است توضیحانی ارائه نمود و از حاضرین خواست تا برنامه ها ،نظرات و پیشنهادات خود 
را پیرامون دستور جلسه ارائه نمایند.   سپس حجت االسالم والمسلمین نوروزی امام جمعه و رئیس جلسه، ضمن تبریک والدت حضرت 
فاطمه زهرا )س( روز زن و تولد حضرت امام خمینی )ره ( با اشاره به آیاتی ازقرآن کریم از شکر نعمت های الهی سخن به میان آورد و اشاره 
کرد که برترین نعمت ها نعمت دین، نعمت عقیده و قرآن کتاب آسمانی است و ایام هلل دهه مبارک فجر،استقالل و آزادی نیز نعمتهایی 
هستند که در نظام مقدس جمهوری اسالمی در اختیار مردم ایران قرار گرفته اند و بر همه اقشار جامعه واجب است تا از آنها پاسداری کنند 
و شکرگزار باشند.  امام جمعه در ادامه افزود: شکر سه نوع است: شکر قلبی، شکر زبانی  و شکر عملی که انسان ها می بایست از آنها در مسیر 
خودش و در مسیر حالل مصرف نمایند.  حسین حبیبی سرپرست فرمانداری اسالمشهر نیز ضمن تبریک والدت باسعادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( و روز زن ، با اشاره به جلسات شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: این جلسات، شورای سیاست گذاری فرهنگی شهرستان 

هستند باید به صورت راهبردی به آنها توجه کرد چرا که ریل گذاری فرهنگی شهرستان بر اساس آن صورت می پذیرد. 

  در دهه ی فجر افتتاح خواهند شد؛
 توسعه و اصالح شبکه برق استان 

با اعتباری بالغ بر یک هزار و 2۵۴ میلیارد ریال
ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایالم از توسعه و اصالح شبکه برق شهرستان های استان با اعتباری بالغ بر 
یک هزار و 254 میلیارد ریال در سال جاری خبر داد. دکتر "هادی شیرخانی" در خصوص اهمیت توسعه و اصالح شبکه برق اظهار کرد: 
توســعه و اصالح شبکه برق عالوه بر حفظ منابع فسیلی و پیش گیری از آلودگی محیط زیست، موجب افزایش راندمان و استفاده بهینه 
از انرژی و حفظ منابع زیرزمینی می شــود در این راستا از ابتدای امسال شبکه برق در سطح استان برای توسعه و اصالح آن برنامه ریزی 
کرد و به صورت همزمان این طرح ها در شهرستان ها در ایام مبارک دهه ی فجر افتتاح خواهند شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان ایالم افزود: توسعه و اصالح شبکه برق در تمامی شهرستان های استان ایالم با نصب 153دستگاه  پست  هوایی، 47 کیلومتر عملیات 
اجرایی فشار متوسط و 202 کیلومتر فشار ضعیف بر روی شبکه برق صورت گرفته است که این اقدام منجر به رفاه مردم و بهره مندی از 
خدمات بهتر شرکت می شود. وی با بیان اینکه این پروژه ها در سطح شهرستان و روستاهای تابعه در حوزه احداث، توسعه، اصالح و بهینه 
سازی شبکه های برق انجام شده است، خاطر نشان کرد: اعتبار این پروژه ها از محل اعتبارات داخلی )بند ج تبصره 6، بند ز تبصره 15 و 
اهدایی( با مبلغی بالغ بر یک هزار و 202 میلیارد ریال بوده است. وی به پروژه ی احداث 26 واحد نیروگاه خورشیدی 5 کیلو واتی اشاره 
و تصریح کرد: اعتبار این پروژه از طریق بخش خصوصی و با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال جهت رفاه حال مددجویان کمیته امداد امام 

)ره( تامین شده است.

آذربایجان شــرقی -  ماهان فالح: رییس سازمان نظام 
پزشــکی تبریز و شــورای هماهنگی آذربایجان شــرقی گفت: 
شــانه خالی کردن ســازمانهای بیمه از پرداخت هزینه ها یکی 
از معضالتی اســت که موجب شده هزینه های درمان در کشور 
افزایش یابد. علیرضا صادقپور اظهار کرد: وقتی مطرح می شــود 
تعرفه های پزشکی واقعی نیست منظور از این موضوع پرداخت 
هزینه ها از جیب بیمار نمی باشــد بلکه باید بیمه ها هزینه ها را 
متقبل شوند ولی متاســفانه در کشور ما سازمان های بیمه گر 
درصد کمتری پرداخت می کنند و هزینه بیشــتر از جیب بیمه 
شونده پرداخت می شــود. وی با بیان اینکه رابطه بین پزشک و 
بیمار رابطه مقدس و مهمی اســت، افزود: اعتماد بین پزشک و 
بیمار بسیار حائز اهمیت است و نباید بگذاریم این اعتماد از بین 
برود. صادقپور با تاکید بر اینکه خدشــه دار شدن اعتماد مردم 
به جامعه پزشــکی بزرگترین چالش سالمت کشور است، ادامه 
داد: متاسفانه در ســال های گذشته شاهد برخی جوسازی ها و 
حاشیه سازی علیه جامعه پزشکی در کشور هستیم که  موجب 
خدشــه دار شدن اعتماد بین مردم و پزشکان شده است. وی با 
بیان اینکه رســانه ها نقش بسیار مهمی در آگاه سازی و اطالع 
رســانی در جامعه ایفا می کنند، تاکید کرد: ضروری اســت با 
استفاده از ظرفیت رسانه ها ذهنیت های منفی را از بین برده و 

اعتماد بین مردم و جامعه پزشکی را افزایش دهیم. رییس سازمان 
نظام پزشکی تبریز با اشاره به دریافتی پزشکان از بیماران، گفت: 
تعرفه های پزشکی مصوبه هیئت دولت است و هرگونه دریافت 
خارج از این مصوبه غیرقانونی می باشــد اگر بیماری به صورت 
کتبی شکایت کند حتما رسیدگی می شود. وی خاطرنشان کرد: 
در بیمارســتان های دولتی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی، 
سازمان تامین اجتماعی، سپاه و ارتش جراحان و پزشکان بسیار 
حاذقی وجود دارند که بر اســاس تعرفه های قانونی فعالیت می 
کنند. دکتر صادقپور گفت: اینکه برخی پزشکان زیرمیزی دریافت 
می کنند غیرقابل انکار است درصد بسیار اندکی از 10 هزار عضو 

جامعه پزشکی عضو این ســازمان تخلف انجام می دهند که در 
صورت شکایت مردمی رسیدگی و به تعزیرات معرفی می شوند. 
رئیس سازمان نظام پزشــکی تبریز و شورای هماهنگی استان 
در خصوص تجویزهای غیرمنطقی دارو و خدمات پاراکلینیکی 
گفت: برای جلوگیری از تجویزهای غیرمنطقی پرونده الکترونیک 
سالمت بسیار حائز اهمیت است که امیدواریم از این طریق جلوی 
این تجویزهای غیرضروری گرفته شــود. وی با اشــاره به اینکه 
ســازمان نظام پزشــکی تبریز 10 هزار و 400 عضو دارد، گفت: 
فعاالن کلیه رشته های پزشــکی به جز پرستاری از شهرستان 
های تبریز، هشترود، هریس، بستان آباد و چاراویماق زیرمجموعه 
سازمان نظام پزشکی تبریز هستند، سایر شهرستان ها نیز نظام 
پزشکی مستقل دارند. معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی تبریز 
نیز در این جلســه گفت: در 9 ماهه امسال 230 پرونده شکایت 
از پزشک به این سازمان رسیده است که از این تعداد برای 145 
پرونده رای صادر شده اســت. فریدون اشرفیان بناب افزود: 30 
درصد از پرونده  ها منجر به محکومیت پزشکان و برای 60 درصد 
نیز رای برائت صادر شده است. وی خاطرنشان کرد: پرونده های 
شکایتی از پزشکان در دادسرا، هیات بدوی و هیئت تجدیدنظر 
بررسی و رای صادر می شود که در صورت اعتراض به رای صادر 

شده در شورای عالی بررسی و رای نهایی صادر می شود.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: میز ارتباطات مردمی حوزه 
صنعت نفت با حضور نماینده تام االختیار وزارت نفت در روزهای 
پنجشــنبه و جمعه )7 و 8 بهمن( در محل ساختمان مرکزی 

شرکت گاز استان گیالن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، همزمان با ســفر ریاست 
جمهوری به اســتان گیالن، مرتضی رضیئی مدیرکل بازرسی و 
رســیدگی به شکایات وزارت نفت و نماینده تام االختیار وزیر به 
همراه وحید ساعدپناه از بازرسی وزارت نفت در گیالن حضور پیدا 
کرده و طی دو روز کاری از ساعت 8 صبح الی 6 عصر به مطالبات، 

درخواست ها و شکایات مردم رسیدگی کردند.
در همین رابطه حســین اکبر مدیرعامل شــرکت گاز استان 
گیــالن بیان کــرد: در این میز ارتباطات مردمــی، مدیران زیر 
مجموعه وزارت نفت در استان گیالن، شامل شرکت گاز، شرکت 

پخش فرآورده های نفتی و شرکت عملیات انتقال گاز و همچنین 
رؤســای خطوط لوله و مخابرات نفت و بهداشت و درمان شمال 
کشــور حضور داشته و به صورت مستقیم به مراجعین خدمات 

الزم را ارائه دادند.
وی بــا بیان این مطلب اظهار داشــت: در طی مدت 2 روز به 
186 درخواست مردم شریف استان گیالن در حوزه های مختلف 
رسیدگی شد و دستورات مقتضی جهت بررسی و پیگیری های 
الزم صادر شد. اکبر در توضیح نحوه ارائه خدمات به مردم گفت: 
مراجعین به میز ارتباطات مردمی پس از پذیرش، کد رهگیری 
دریافت کردند تا پس از رســیدگی و دســتور نهایی، از روند و 

جزئیات اقدامات صورت گرفته مطلع شوند.
مدیرعامل گاز گیالن در خاتمه اظهار داشت: افرادی که به هر 
دلیل موفق به حضور در شرکت گاز و دریافت خدمت نشده اند، 
می توانند با شماره گیری 111 به سامانه الکترونیکی ارتباط مردم 
و دولت متصل شده و درخواست ها، شکایات و پیشنهادات خود 

را مطرح نمایند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم با بیان اینکه سهم 
18 درصدی ناوگان عمومی از سفرهای شهری به زیر 10 درصد 
رسیده است گفت: توسعه خطوط اتوبوس رانی و استفاده بیشتر 
از این ناوگان از الزامات مهم قانون هوای پاک اســت. به گزارش 
شهرنیوز، دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد در جلسه شورای سازمان 

اتوبوس رانی شــهرداری قم در سالن جلسات معاونت هماهنگی 
امور عمرانی استانداری، طی سخنانی با بیان اینکه شهرداری قم 
از نحوه نگهداری و تعمیرات اتوبوس های واگذارشــده به بخش 
خصوصــی نگرانی دارد، اظهار داشــت: در واگذاری، تعمیرات و 
نگهداری ناوگان به خصوصی باید توجه بیشتری شود. وی با بیان 
اینکه قیمت هر دســتگاه اتوبوس نسبت به چند سال گذشته با 
افزایش نجومی همراه شده است، گفت: بازسازی و اورهال کردن 
اتوبوس های درون شهری موردتوجه شهرداری است، حدود 400 
دســتگاه درون شهری در قم وجود دارد 170 دستگاه از آن ها در 
مدار فعالیت هستند. شــهردار قم با اشاره به ضرورت نوسازی و 
ارتقای کمی و کیفی ناوگان عمومی ابراز کرد: سهم 18 درصدی 

این ناوگان از مسافرت های شهری در سال های گذشته، به کمتر از 
10 درصد رسیده است. وی اقدامات شهرداری در راستای نوسازی 
اتوبوس های شهری را موردتوجه قرار داد و خاطرنشان کرد: عمر 
ناوگان اتوبوس رانی قم به 2 ســال رســیده است، درحالی که در 
بسیاری از شهرها عمر این ناوگان کامالً به مرز فرسودگی نزدیک 
شــده است. دکتر سقائیان نژاد خاطرنشان کرد: قبالً بیش از 82 
درصد از هزینه نوســازی و خرید اتوبوس شــهری توسط دولت 
تأمین می شــد که هم اکنون این کمک ها کامالً قطع شده است. 
وی با اشاره به ضرورت حرکت مجموعه مدیریت شهری بر محور 
شهر انسان محور عنوان کرد: توسعه ناوگان عمومی یکی از الزامات 

اجرای صحیح و جامع قانون هوای پاک است

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: جلسه هماهنگی نحوه 
برگزاری برنامه های ایام اهلل دهه فجر با حضور رؤســا و معاونان 

فرهنگی دانشگاه های استان در دانشگاه تبریز برگزار شد.
دکتر صفر نصراله زاده رئیس دانشــگاه تبریز، در آغاز جلسه 
ضمن تبریک فرا رسیدن ایام پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
و تقدیر از مسئولین دانشگاه  ها جهت اشتراک گذاری برنامه ها 
و تبادل تجربیات افزود: ضروری است در راستای عمل به جهاد 
تبیین، عملکرد و دستاورد دانشگاهها در طول 43 سال اخیر به 

اطالع افکار عمومی رسانده شود.
رئیس دانشگاه معین استان با تأکید بر اینکه ما باید عملکرد 
دانشــمندان را بخوبی بیان و اداء نماییم، افزود: هرچند تبیین 

عملکرد و دســتاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه ها بصورت 
مســتمر و دائمی، یکی از وظایف ماست اما انجام برخی از امور 
زمان خاص خود را دارد؛ چنانچه در ایام دهه فجر ضروری است 
جهت تنویر افکار عمومی و آشنایی مردم با دستاوردهای دانشگاه 
ها در ایام بعد از پیروزی انقالب اسالمی، برنامه های شایسته اجراء 
گردد و بیان این دستاوردها در قالب برنامه های متنوع فرهنگی 
و هنری موجب امید آفرینی، گســترش نشــاط و تقویت بنیه 
اجتماعی دانشگاه ها می شود. دکتر نصراله زاده، تبیین فعالیت 
های دانشگاه  ها از طریق صدا و سیما را یکی از راهکارهای مدنظر 
اعالم کرد و افزود: جهت اطالع رسانی فعالیت های دانشگاهیان 
استان و ایجاد نشاط و امید در جامعه، تقویت انگیزه پژوهشگران 
و گسترش ارتباط دانشگاه ها با جامعه، در نظر داریم با هماهنگی 
مسئولین صدا و سیمای استان آذربایجانشرقی، برنامه هفتگی با 
عنوان »سیمای دانشگاه« را تولید نماییم که به انعکاس ظرفیت 
های دانشگاه های استان اختصاص دارد و از ظرفیت همه دانشگاه 

های استان در این طرح استفاده خواهیم کرد.
رییس دانشگاه تبریز همچنین پیشنهاداتی از جمله برگزاری 
نمایشگاه دستاوردهای دانشگاهها بصورت مجازی و تبیین این 
دســتاوردها توسط روسای دانشــگاهها از تریبون نماز جمعه را 
مطرح و از روسای دانشگاهها خواست تا با انجام هماهنگی های 
الزم، به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه به تشریح 
عملکرد دانشــگاهها بپردازند. در ادامه جلســه رؤسا و معاونان 
فرهنگی دانشــگاه های اســتان ضمن اعالم برنامه های متنوع 
فرهنگی و اجتماعی مّدنظر دانشــگاه متبــوع در ایام دهه فجر، 
به بیان پیشنهاداتی در خصوص برنامه هایی که امکان برگزاری 
مشترک مابین همه دانشگاه های استان را دارا باشند، پرداختند 
و مقررگردیــد ضمن اصل  قرار دادن جهــاد تبیین، با مراعات 
دستورالعمل های بهداشتی برحسب نقشه رنگ بندی کرونایی 
شهرها، هماهنگی الزم توسط مسئولین فرهنگی دانشگاه  ها برای 

اجرای برنامه های مشترک بعمل آید.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: بر اساس اطالع رسانی قبلی مبنی بر آغاز 
اجرای طرح ساماندهی دستفروشان، وانت های بارفروش و سبزی فروشان، 
این طرح با همکاری دادستانی، نیروی انتظامی، پلیس راهور و شهرداری 

گرگان از شــنبه نهم بهمن ماه آغاز به کار کرد.در روز نخست اجرای این 
طرح تعدادی از شــهروندان دستفروش و بارفروش به مکان های درنظر 
گرفته شده جهت عرضه محصوالت خود هدایت شدند. بر اساس برنامه 

ریزی صورت گرفته، وانت های بارفروش به محوطه چهارشــنبه بازار در 
سعدآباد، دستفروشان به زمین فوتبال کابرن قدیم در خیابان رازی و سبزی 

فروشان نیز به مقابل درمانگاه سپاه در خیابان پاسداران منتقل می شوند.

شانه خالی کردن بیمه ها از پرداخت هزینه ها؛

دکترصادقپور:هزینهبیشترازجیببیمهشوندهپرداختمیشود

همزمان با سفر ریاست جمهوری به گیالن؛ 

میز ارتباطات مردمی در شرکت گاز گیالن راه اندازی شد

سهم کمتر از ۱0 درصدی اتوبوس از سفرهای شهری قم؛

عمر ناوگان اتوبوسرانی به 2 سال رسید

در جلسه رؤسا و معاونان فرهنگی دانشگاههای استان تاکید شد؛

جهاد تبیین؛ محور اصلی برنامه های دانشگاه ها به 
مناسبت بزرگداشت دهه فجر

طرح ساماندهی دستفروشان و وانت های بارفروش شهر گرگان آغاز شد

اراک - فرناز امیدی: مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
استان مرکزی گفت: 47 میلیون لیتر انواع سوخت در دی ماه سال جاری 
در نقاط مختلف این استان توزیع شد. سعید جمشیدی افزود: با وجود 
آغاز فصل ســرما از ابتدای دی ماه سال جاری به خصوص هفته گذشته 

هیچ وقفه ای در توزیع سوخت در استان ایجاد نشده است.
وی ادامــه داد: از آغــاز دی مــاه تاکنون 47 میلیون لیتــر از انواع 
فرآورده های نفتی شامل بنزین و نفتگاز با کیفیت یورو 4، بنزین سوپر و 
نفت سفید در بین شهرهای استان و چهار ناحیه مرکزی، ساوه، خمین و 

دلیجان ارسال و توزیع شد.
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی به تامین 

سوخت نیرو گاه های کشور از انبار نفت سردار شهید رحیم آنجفی اشاره 
کرد و افزود: در طول یک ماهه گذشته، بیش از 220میلیون لیتر فرآورده 
مورد نیاز نیرو گاه های کشور ارسال شده تا این منابع حیاتی و صنعتی 

بتوانند به تولید و توزیع برق ادامه دهند.
جمشــیدی ادامه داد: پنج هزار و 477 نفتکش دی ماه امسال برای 
تامین ســوخت اســتان و ارسال ســوخت نیروگاهی با شرکت پخش 

فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی همکاری کردند.
وی، به تامین سوخت دیگر استان ها از انبار نفت شهید سردار آنجفی 
نیز اشاره کرد و گفت: در یک ماه گذشته بر اساس سهمیه تعیین شده 
از مدیریت ستادی، این منطقه در تامین سوخت سایر استان های دیگر 

همچون قم، لرســتان، همدان، ایالم، کرمانشاه، تبریز و اردبیل فعالیت 
داشته است.

بیش از 800 خودروی حمل سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه استان مرکزی فعالیت می کنند.

مدیر پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی:

۴7 میلیون لیتر سوخت در استان مرکزی توزیع شد
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صنایعی با بیشترین میزان تحول در طول سال های اخیر

به قلم: برد اندرسون
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

دنی��ای کس��ب و کار در طول دهه های متمادی به طور مداوم تغییر کرده اس��ت. ای��ن امر به برندها برای 
ماندگاری بهینه در بازار کمک کرده و شانس شان را نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. با این حساب 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان باید همیشه به دنبال هماهنگی با تغییرات ارائه نوآوری های مناسب 
باشید، در غیر این صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و باقی ماندن در کورس رقابت میان 
برنده��ای مختل��ف به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند. شناس��ایی و هماهنگی با تغییرات در طول 
س��ال های اخیر اهمیت بیش��تری نیز پیدا کرده اس��ت. این امر می تواند شرایط ش��ما در بازار را به طور قابل 
مالحظه ای ساده سازد. دلیل آن هم بروز همه گیری کرونا در طول سال های اخیر است. چنین امری شرایط 
کاری را برای تمام برندها به طور قابل مالحظه ای سخت کرده است. با این حساب شما نیز باید آماده تغییرات 
قابل مالحظه در حوزه کاری تان برای هماهنگی با تغییرات موردنظر باش��ید، در غیر این صورت وضعیت تان 

به طور مداوم بدتر خواهد شد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از کس��ب و کارها با بیشترین میزان تغییر در طول سال های اخیر 
اس��ت. این امر به ش��ما برای شناسایی مهمترین جریان های تغییر کمک خواهد کرد. همچنین اگر به دنبال 

راه اندازی کسب و کار در حوزه های موردنظر نیز باشید، این نکات به کارتان خواهد آمد. 
عرصه بهداشت و سالمت

دنیای بهداشت و سالمت بیشترین تاثیر را از همه گیری کرونا پذیرفته است. این امر برای بسیاری از برندها 
بسیار سنگین بوده است. تکاپو برای ساخت واکسن در بسیاری از موسسه های بهداشتی به خوبی بیانگر این 

امر است. در کنار این امر داغ شدن ترند خدمات سامت از راه دور نیز در همین راستا قرار می گیرد. 
همه گیری کرونا میزان مراجعه حضوری به مراکز درمان را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده اس��ت. در 
عوض بس��یاری از برندها و موسسات با ارائه خدمات از راه دور فقدان این امر را جبران کرده اند. انواع اپ های 
س��المت که در طول س��ال های اخیر روانه بازار شده است، در جریان کرونا امکان معاینه آنالین برای برندها 
را به همراه داشته است. با این اوصاف بیماران برای دریافت نسخه و راهنمایی های پزشکی مشکالت زیادی 

پیش رو ندارند. 
خدمات صنعت غذایی

صنعت غذا و فس��ت فود در طول ماه های ابتدایی همه گیری ضربه بسیار سنگینی دریافت کردند. این امر 
شرایط را به طور قابل مالحظه ای برای انسان ها دشوار کرد. تعطیلی گسترده فست فودها شرایط تازه ای پیش 
روی برندها قرار داد. با این حساب شما برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف به طور مداوم با مشکالتی 
رو به رو بودید. ش��اید یکی از مهمترین نوآوری ها در زمینه صنعت غذایی مربوط به تقویت کیفیت ارس��ال 
سفارشات بود. این امر تا پیش از همه گیری با مراجعه گسترده مشتریان چندان مهم تلقی نمی شد. با این حال 

همه گیری کرونا شرایط را به طور قابل مالحظه ای تغییر داده است. 
تغییر در فروش خودکار

فناوری اتوماس��یون تا پیش از همه گیری کرونا و تغییرات در راس��تای دیجیتال سازی هرچه بیشتر دنیای 
کس��ب و کار اس��تفاده های محدودی داش��ت. این امر برای بس��یاری از برندها امر بی نهایت مهمی محسوب 
می ش��ود. امروزه ش��مار باالیی از برندها برای فروش آنالین در عمل از فناوری اتوماس��یون سود می برند. این 
امر به کسب و کارها فرصت خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می دهد. با این حساب شما دیگر 

مشکلی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
فرآیند فروش، به ویژه در خرده فروش��ی های آنالین، از طریق اتوماس��یون امکان دسترسی سریع مشتریان 
به خدمات مختلف و پیگیری تمام وضعیت سفارش در لحظه را می دهد. با این حساب دیگر مشکلی از نظر 
ترس و نگرانی مشتریان برای خرید آنالین باقی نمانده است. این امر نکته مهمی در زمینه تحول عرصه فروش 
محس��وب می ش��ود. درست به همین خاطر در طول س��ال های اخیر حتی برندهایی که فقط به طور سنتی 

فعالیت داشتند نیز به دامنه برندهای عالقه مند به حوزه فروش آنالین پیوسته اند.
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به قلم: کلیر بِِوریدج
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

تعام��ل با مش��تریان در بازارهای کنونی یکی از س��خت ترین 
کارهای دنیا محس��وب می شود. امروزه بس��یاری از برندها برای 
تعام��ل با مش��تریان و تاثیرگ��ذاری بر روی آنها مش��کل دارند. 
دلیل این امر نیز کاهش توجه مشتریان به برندها و کمپین های 
بازاریابی شان است. در عوض حرف سایر مشتریان برای خریداران 
مردد اهمیت باالیی خواهد داش��ت. وقتی کسی به دنبال خرید 
یک محصول تازه است، همیشه نظرات دیگران و به ویژه کسانی 
که محصول موردنظر را خریداری کرده اند، برای وی مهم خواهد 
بود. همین امر ایده اصلی استفاده از محتوای تولیدی کاربران در 
عرصه بازاریابی را شکل می دهد. اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری 
حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، باید این نکات را به 

طرز حرفه ای مدنظر قرار دهید. 
محتوای تولیدی کاربران به ش��ما امکان تاثیرگذاری سریع و 
حرفه ای بر روی مخاطب هدف را می دهد. این امر شاید در نگاه 
نخست بسیار عجیب باشد، اما اگر به خوبی اهمیت نظرات دیگران 
برای مشتریان را درک کنید، آن وقت دیگر ماجرا برای شما خیلی 

عجیب نخواهد بود. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی اهمی��ت محتوای تولیدی 
کاربران در عرصه بازاریابی و شیوه تاثیرگذاری آن بر روی عملکرد 
برندهاست. اگر ش��ما هم به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مخاطب هدف تان هستید، استفاده از محتوای تولیدی شان مزیت 
بزرگی محس��وب می شود. ش��ما در این ش��یوه به طور خالصه 
از محتوای تولیدش��ده از سوی برخی از مش��تریان یا طرفداران 
برندتان در ش��بکه های اجتماعی برای تاثیرگذاری بر روی دیگر 
مش��تریان بالقوه برندتان استفاده خواهید کرد. در ادامه برخی از 
نکات شامل اهمیت این شیوه بازاریابی و همچنین نحوه دسترسی 

به محتوای تولیدی کاربران را مرور خواهیم کرد. 
محتوای تولیدی کاربران از کجا به دست می آید؟

محتوای تولیدی کاربران بدون دلیل ش��کل نمی گیرد. امروزه 
بس��یاری از مردم ب��رای برندهای مورد عالقه ش��ان محتوا تولید 
می کنند. این امر باید باعث امیدواری برندها به فعالیت بازاریابی 
شود. دلیل آن هم کامال واضح است. وقتی شما دامنه وسیعی از 
مخاطب عالقه مند به برندتان را دارید، شانس تان برای تاثیرگذاری 
بر روی بقیه مشتریان حاضر در بازار نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
اکنون پیش از بررس��ی اهمیت محتوای تولیدی کاربران باید 
س��ری به منابع اصلی تهیه چنین محتوای��ی برای برندها بزنیم. 
در ادامه این بخش چنین نکته ای را مرور خواهیم کرد. ش��ما به 
این ترتیب نسبت به منبع دسترسی به اغلب محتوای موردنظر 
آگاهی عمده ای پیدا خواهید کرد. چنین امری شانس شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و اس��تفاده درست از محتوای 

تولیدی کاربران را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
مشتریان

مشتریانی که به تازگی با برند شما آشنا شده یا خریدی را از آن 
صورت داده اند، مهمترین منبع دسترسی شما به محتوای تولیدی 
کاربران هستند. چنین مشتریانی به طور معمول تجربه استفاده از 
محصوالت شما را با دیگران به اشتراک خواهند گذاشت. اگر در 
این میان کیفیت محصوالت شما باال باشد، شانس بسیار زیادی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهید داشت. 
شاید اغلب اوقات برندها به دریافت محتوای تولیدی کاربران با 
کیفیت باال عادت داشته باشند، اما گاهی اوقات این امر برخالف 
انتظ��ارات نیز روی می دهد. این امر ش��امل انتقادات از برندها و 
کیفیت محصوالت ش��ان می ش��ود. بنابراین اگر ش��ما محصول 
نامناسبی پیش روی مش��تریان قرار دهید، آنها در زمینه تولید 

محتوا پیرامون برندتان حسابی از خجالت تان درمی آیند. 
مشتریان وفادار برند

هر برندی در بازار تعدادی مشتری وفادار دارد. این امر به کسب 
و کاره��ا امکان تاثیرگذاری بر روی بازار و ادامه فعالیت از طریق 
تضمین میزان مشخصی سود را می دهد. شما به این ترتیب بدون 
نیاز به نگرانی نسبت به نحوه تامین مالی کسب و کارتان امکان 

استفاده از مزایای مالی را خواهید داشت. 
امروزه مشتریان وفادار به طور مداوم درباره برند مورد عالقه شان 
دست به تولید محتوا می زنند. این امر شاید در ابتدا بسیار عجیب 
باشد، اما اگر رابطه طوالنی و عمیق برندها و مشتریان شان را در 

نظر بگیرید دیگر امر تعجب آوری نخواهد بود. 
یادتان باش��د ادامه تولید محتوا از سوی مشتریان وفادار برند 
بس��تگی به میزان موفقیت شما برای ارائه خدمات مناسب دارد. 
بنابراین اگر ش��ما در این راس��تا عملکرد خوبی از خودتان نشان 
ندهید، خیلی زود نظر مشتریان نسبت به کسب و کارتان تغییر 
خواهد کرد. به این ترتیب دیگر خبری از دریافت محتوای تولیدی 

کاربران از سوی افراد موردنظر برای برندتان نخواهد بود. 
کارمندان شرکت

کارمندان ش��رکت نیز در صورت رضایت ش��غلی باال اقدام به 
تولید محتوا درباره شرکت شان می کنند. این امر نقش مهمی برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان به منظور جلب نظرشان برای خرید 
دارد. بسیاری از مشتریان به جای صحبت های دیگر مشتریان به 
فکر میزان رضایت کارمندان یک برند از فعالیت در آن مجموعه 
نیز هس��تند. به هر حال اگر کارمندان یک ش��رکت نس��بت به 
فعالیت در آن رضایت باالیی داشته باشند، به احتمال زیاد سایر 
بخش های ش��رکت موردنظر و به ویژه محصول نهایی نیز دارای 
کیفیت بس��یار زیادی خواهد بود. این امر نکته امیدوارکننده ای 
برای مشتریان به منظور ادامه ارتباط شان با مشتریان خواهد بود. 

چرا محتوای تولیدی کاربران مهم است؟
اکنون با بررس��ی نحوه دسترس��ی برندها به محتوای تولیدی 
کاربران باید چند نکته مهم دیگر را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. 
این امر ش��امل اهمیت چنین محتوایی برای بازاریابی است. اگر 
ش��ما با کلی زحمت محتوای موردنظر را به دس��ت آوردید، در 
نهایت چه استفاده از آن خواهید کرد؟ پاسخگویی به این پرسش 
امر ساده ای نیست. بنابراین ما در ادامه به بررسی اهمیت چنین 
محتوایی در فرآیند بازاریابی خواهیم پرداخت. به این ترتیب شما 
با خیال راحت امکان اس��تفاده از محت��وای موردنظر در بهترین 

حوزه های بازاریابی را خواهید داشت. 
افزایش اعتبار و اصالت برند

مشتریان نسل جدید همیشه به دنبال برندهای اصیل هستند. 
این امر دردس��رهای تازه ای پیش روی کس��ب و کارها قرار داده 
اس��ت. درس��ت به همی��ن خاطر ش��مار باالی��ی از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان به طور مداوم با دردسر 
رو به رو هس��تند. اگر شما مایل به تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان هستید، بهترین راهکار تالش برای جلب نظر مشتریان 
با استفاده از محتوای تولیدی بقیه مشتریان است. این امر میزان 
باالتری از اعتماد در میان مشتریان ایجاد کرده و شانس شما را به 

طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
رقاب��ت می��ان برندها در طول س��ال های اخیر ب��ه طور قابل 
مالحظه ای افزایش پیدا کرده اس��ت. در این میان حضور برخی 
از برندهای تقلبی با ادعاهای نادرس��ت کار را بی نهایت دش��وار 
ساخته اس��ت. بنابراین شما مسیر بسیار سخت و دشواری برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهید داش��ت. این امر 
شرایط شما را بیش از هر زمان دیگری سخت کرده است. بنابراین 
اگر شما در این میان به فکر تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب 
هدف تان نباش��ید، هرگز فرصتی برای جلب نظر آنها به دس��ت 

نمی آورید. 

اس��تفاده از محتوای تولیدی کاربران از سوی مشتریان راضی 
برند امری مهم برای جلب اعتماد نسل جوان محسوب می شود. 
چنین امری برند شما را در قالب یک کسب و کار معتبر و دارای 
اصالت برای برندها مطرح می س��ازد. با این حساب اولین اهمیت 
محتوای تولیدی کاربران در حوزه بازاریابی شامل افزایش اعتبار 
و اصالت برند است. این امر در بلندمدت برند شما را به طور قابل 

مالحظه ای از دیگر رقبا متمایز خواهد ساخت.
جلب مشتریان وفادار

هر برندی مایل به داشتن دامنه ای مشخص از مشتریان وفادار 
است. این امر به کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف امر بسیار مهمی محسوب می شود. درست به همین خاطر 
شما باید همیشه به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
باش��ید، در غیر این صورت شاید هرگز مشتری وفاداری پیرامون 

کسب و کارتان شکل نگیرد. 
وقتی ش��ما مشتریان وفادار برای برندتان پیدا کنید، بخشی از 
سود ساالنه تان برای بلندمدت تضمین خواهد شد. نکته مهم در 
این میان نحوه متقاعد ساختن مشتریان عادی برای تبدیل شدن 
به خریداران وفادار برند است. استفاده از محتوای تولیدی کاربران 
در ای��ن میان نقش مهم��ی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف دارد. با این حساب شما به ساده ترین شکل ممکن فرصت 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را پیدا می کنید. دلیل این امر نیز 
همان نکته قدیمی مربوط به اعتماد مش��تریان به یکدیگر بسیار 

باالتر از اعتماد به برندهاست. 
امروزه شمار باالیی از برندها دارای دامنه مناسبی از مشتریان 
وفادار نیس��تند. ای��ن امر در بلندمدت دردس��رهای زیادی برای 
برندها به همراه دارد. درس��ت به همین خاطر اگر شما از همان 
ابتدای ش��روع به کسب و کارتان به دنبال ترغیب مشتریان برای 
تولید محتوا پیرامون کسب و کارتان و سپس بازنشر حرفه ای آن 
باشید، شانس تان برای افزایش سریع و بی دردسر دامنه مشتریان 

وفادار به طور محسوسی افزایش پیدا می کند. 
تبدیل شدن به برندی مطمئن

یکی از دالیلی که بسیاری از مشتریان نسبت به خرید از برندها 
در بازارهای دیجیتال تردید دارند، مربوط به بحث اطمینان است. 
متاسفانه شمار باالیی از برندها در طول سال های اخیر از اعتماد 
مش��تریان در فضای آنالین استفاده نادرست کرده اند. همین امر 
نوعی تردید در میان مش��تریان به راه انداخته است. اگر شما به 
دنبال حذف چنین برداشت های منفی نسبت به کسب و کارتان 
هستید، چاره اصلی تالش برای استفاده بیشتر از محتوای تولیدی 
کاربران اس��ت. این امر زحمت های ش��ما برای تبدیل ش��دن به 
برندی معتبر و مورد اطمینان مشتریان را به طور قابل مالحظه ای 

کاهش می دهد. 
یادتان باش��د شما برای تبدیل ش��دن به برندی معتبر و مورد 
اطمینان مش��تریان باید زمان قابل مالحظه ای را صرف نمایید. 
بنابراین تالش برای عبور از این مسیر در مدت زمانی کوتاه هیچ 
نتیجه مطلوبی برای تان به همراه نخواهد داشت. امروزه بسیاری 
از برنده��ا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دردس��رهای 
زیادی را تحمل می کنند. با این حساب شما برای بهبود وضعیت 
بازاریاب��ی برندتان باید تجدیدنظر اساس��ی در نحوه فعالیت تان 
صورت دهید. یکی از بهترین راهکارها در این میان اس��تفاده از 

محتوای تولیدی کاربران است. 
محتوای تولیدی کاربران به دلیل نمایش اطمینان بخش��ی از 
مش��تریان بازار به مخاطب هدف همیش��ه امر مهمی محسوب 
می ش��ود. این امر به شما فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان خواهد داد. دلیل این امر نیز مش��اهده 
اعتماد برخی از مش��تریان به برند شما از دیگر خریداران است. 
همین امر احساس مس��اعدی نسبت به شما در ذهن خریداران 

ایجاد خواهد کرد. 
افزایش سطح تعامل و میزان فروش

مشتریان برای خرید یک محصول همیشه نیاز به راهنمایی و 
در صورت امکان تعامل ب��ا برند موردنظر دارند. این امر در طول 
دوران کرونا به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده است. دلیل 
این امر نیز کاهش میزان خرید حضوری و ضرورت خرید آنالین 
است. با این حس��اب اگر شما راهکارهای تعامل میان برندتان و 
مش��تریان را به طور قابل مالحظه ای ساده س��ازی نمایید، دیگر 
مش��کلی در این راستا پیش روی کس��ب و کارتان نخواهد بود. 
این امر برای بس��یاری از برندها امری مهم و تاثیرگذار محسوب 
می ش��ود. درس��ت به همین خاطر شما باید همیش��ه به دنبال 
استفاده از آن در عرصه کسب و کارتان باشید، در غیر این صورت 
همیشه با مشکالت اساسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان 

رو به رو خواهید شد. 
بسیاری از مشتریان پس از مشاهده محتوای تولیدی کاربران 
ع��الوه بر اعتماد باال به یک برند نظرش��ان نس��بت به خرید نیز 
مساعد می شود. معنای این امر امکان فروش باال از سوی شما در 
صورت سرمایه گذاری درست در حوزه محتوای تولیدی کاربران 
اس��ت. چنین امری ش��ما را به طور قابل مالحظه ای در تعامل با 

مشتریان در موقعیت برتر قرار می دهد.
اگر برند ش��ما نی��ز در طول ماه های اخیر نرخ فروش بس��یار 
کمتری را تجربه کرده است، استفاده از تکنیک بازنشر محتوای 
تولیدی کاربران می تواند نکته مهمی باش��د. این امر دس��ت کم 
شرایط ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور 

قابل مالحظه ای بهبود می بخشد. 
یکی از برندهای موفق در زمینه اس��تفاده از محتوای تولیدی 
کاربران برای جلب نظر س��ایر خریداران برند کس��پر است. این 
برند که در زمینه تولید تجهیزات تخت خواب و هرگونه وس��یله 
مرتبطی فعالی��ت دارد، اغلب اوقات با بازنش��ر محتوای تولیدی 
کاربران به هنگام اس��تفاده از محصوالتش نظر س��ایر مشتریان 
را جلب می کند. این ام��ر نقش مهمی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ایفا می کند. شما به این ترتیب به سادگی هرچه 
تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا کرده 

و هیچ مانعی برای تعامل با مشتریان نخواهید داشت. 
امروزه بس��یاری از مشتریان منتظر خرید از یک برند هستند، 
اما پیش از آن نیاز به اطمینان از کیفیت باالی محصوالت دارند. 
محتوای تولیدی کاربران در اغلب موارد این احساس اطمینان را 
در مش��تریان ایجاد می کند. بنابراین ش��ما در صورت استفاده از 
چنی��ن محتوایی برای بازاریابی به طور ویژه ای فرصت جلب نظر 

مشتریان تان را پیدا می کنید. 
انطباق با شرایط تازه

بسیاری از برندها برای انطباق با شرایط تازه در بازار مدت زمان 
زیادی را از دس��ت می دهند. این امر شانس برندها برای بازاریابی 
و تاثیرگذاری بر روی مشتریان را به طور قابل مالحظه ای کاهش 
می دهد. ش��اید ش��ما در برخی از موارد خیلی زود خودتان را با 
شرایط تازه هماهنگ س��ازید، اما شرایط به طور مداوم برای تان 
ثاب��ت باق��ی نمی ماند. اولین چال��ش در این می��ان نحوه اثبات 
س��ازگاری تان با شرایط تازه به مشتریان است. اگر شما برنامه ای 
درست برای این بخش از کسب و کارتان نداشته باشید، به طور 
مداوم با مشکالت اساسی رو به رو خواهید شد. این امر می تواند 
وضعیت شما در بازار را به طور مداوم دشوارتر از هر زمان دیگری 

سازد. 
شما با بازنشر ساده محتوای تولیدی کاربران به بهترین شکل 
ممکن هماهنگی تان با ترندها و رویدادهای تازه در دنیای کسب و 
کار را نشان می دهید. به این ترتیب دیگر خبری از بروز مشکالت 
اساس��ی و ناتوانی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان 
نخواهد بود. درس��ت به همین خاطر شما باید همیشه این نکته 

مهم را مدنظر قرار دهید.
تاثیرگذاری باالتر در مقایسه با اینفلوئنسر مارکتینگ 

اینفلوئنس��ر مارکتینگ در طول سال های اخیر توسعه بسیار 
زیادی پیدا کرده اس��ت. این امر بس��یاری از برندها را به س��وی 
همکاری با اینفلوئنس��رها  هدایت کرده اس��ت. با این حس��اب 
ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف همیش��ه امکان 
استفاده از گزینه اینفلوئنسر مارکتینگ را خواهید داشت. چنین 
امری ش��انس تان برای تعامل بهینه با مش��تریان را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش می دهد. ش��ما به این ترتیب دیگر مش��کل 

خاصی برای تعامل با مشتریان تان نخواهید داشت. 
یکی از چالش های مهم در زمینه استفاده از الگوی اینفلوئنسر 
مارکتینگ مربوط به هزینه بسیار باالی آن است. این امر می تواند 
ه��ر برندی را در مدت زمانی اندک با چالش های مالی گس��ترده 
رو به رو س��ازد. درست به همین خاطر شما باید دنبال راهکاری 
کم هزینه تر از این رویکرد برای بازاریابی بهینه باشید، در غیر این 

صورت شرایط تان به طور مداوم وخیم تر خواهد شد. 
یکی از جایگزین های س��اده و کاربردی برای بازاریابی با کمک 
اینفلوئنسرها مربوط به بازنشر محتوای تولیدی کاربران است. این 
رویکرد هیچ هزینه ای برای برند شما به همراه ندارد. به عالوه، از 
نظر بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیز شرایط شما 
را به طور قابل مالحظه ای بهتر می سازد. امروزه محتوای تولیدی 
کاربران میزان باالتری از تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز 
به همراه دارد. بنابراین شما می توانید از آن به عنوان یک جایگزین 
بسیار موثر در حوزه بازاریابی سود ببرید. این امر شمار مشتریان 
را ب��ه طور قابل مالحظه ای افزایش داده و در عین حال ش��رایط 

مناسب برای صرفه جویی در هزینه ها را نیز فراهم می سازد. 
بی تردید امروزه استفاده از محتوای تولیدی کاربران امر مهمی 
در بازاریابی محس��وب می شود. اگر ش��ما هم به دنبال برخی از 
مزایای این رویکرد در حوزه بازاریابی هستید، نکات مورد بحث در 

این مقاله برای تان کاربردی خواهد بود. 
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