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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

نقطهشروعاصالحاتاقتصادیکجاست؟

 اقتصاد باز
و دشمنان آن

»جامعه باز و دش��منان آن«، نام کتابی از کارل پوپر اس��ت که او در آن، اندیش��ه های افالطون، هگل و مارکس 
را به عنوان دش��منان جامعه باز زیر س��وال می برد. به تأس��ی از عنوان مشهور این کتاب می توان از »اقتصاد باز و 
دش��منان آن« نیز س��خن گفت، به خصوص درباره اقتصاد سیاس��ی ایران که بیش از نیمی از سال های از دست 
رفته دهه 90 را زیر تیغ تیز تحریم ها قرار داشته و در حال حاضر هشتمین دور مذاکرات وین موسوم به احیای...
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محدودیتتجارتخدماتدرسال2021ششبرابرکمترازسال2020بودهاست.براساسگزارشتازه
سـازمانهمکاریوتوسعهاقتصادی)OECD(،شـاخصمحدودیتتجارتخدمات)STRI(تاسال

2022بهبودیافتهواینبدانمعناسـتکهآزادسـازیازمحدودیتهایجدیددرطولسال
گذشتهافزایشیافتهوایجادموانعجدیدبرایتجارتخدماتتقریبادرتمامبخشهای...
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محدودیت های تجاری کمتر شد

یادداشت
تأثیردهگانهتحریمها

برکسبوکارها

افشینکالهی
رئیس کمیسیون 

کسب وکارهای دانش بنیان 
اتاق ایران

از  بین الملل��ی  تحریم ه��ای 
جنبه های مختلف بر اقتصاد کشور 
تأثیر می گذارد، ام��ا برخی تأثیرها 
بالفاصله و مستقیم است که بیشتر 
این اثرات سریع بر بدنه فعالیت های 
اقتص��ادی و کس��ب و کارهاس��ت. 
تحریم تهدید اس��ت و تأثیر آن بر 
فعالیت های اقتصادی و بازار کسب 
و کار قاب��ل چشم پوش��ی نیس��ت. 
البته که از برخی تهدیدها می توان 
فرصت س��ازی کرد، اما بدون شک، 
قطع ارتباط عادی تجارت بین الملل 
برای هر اقتصادی هزینه ساز خواهد 
بود. در این یادداشت، ۱0 اثر تحریم 
بر فعالیت های کسب و کار تشریح 

شده است.
۱-نخستین اثر تحریم، لغو شدن 
بس��یاری از قراردادهای بین المللی 
فع��االن اقتصادی اس��ت ک��ه این 
قراردادها ش��امل تم��ام حوزه های 
تولیدی، پیمانکاری، کارفرمایی و... 
می ش��ود. از بین رفت��ن ارتباطات 
بین المللی، اثر مستقیم تحریم است 
که تمام فعالیت ه��ای اقتصادی را 

مختل می کند.
2-تحری��م بانک��ی، فعالیت های 

مالی  پول��ی-  بین المللی 
2را ممنوع کرد. ارتباطات...

7 رجب ۱443 - س�ال هفتم
شماره   ۱962
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فرصت ام��روز: با روند فزاینده تغییرات اقلیمی و رش��د روزافزون 
جمعیت جهان، حاال کشاورزی بیش از پیش با چالش مواجه شده و 
به نظر می رس��د که دیگر کشاورزی سنتی نمی تواند پاسخگوی نیاز 
جهان باشد. برای تأمین غذای جمعیت 7.9میلیارد نفری حال حاضر 
جهان و صدالبته انبوه جمعیت پیش روی سال ها و دهه های آینده، 
نیاز به راهکارهای ویژه ای احساس می شود تا به موازات افزایش میزان 
تولید محصوالت کش��اورزی از واحد سطح، کاهش هزینه های تولید 
و افزایش س��المت محصوالت غذایی را هم به همراه داش��ته باشد. 
سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است که تا سال 2030 میالدی 
ح��دود 840 میلیون نفر تحت تأثیر بحران گرس��نگی قرار خواهند 
گرفت. در این راس��تا، طرح های خالقانه ای از سوی پژوهشگران ارائه 
ش��ده که در قالب کش��اورزی هوش��مند و ارتقای سالمت و کیفیت 
محص��والت غذایی، عل��م نانو را ب��ا قابلیت های ه��وش مصنوعی و 
یادگیری ماشینی و همچنین فناوری زیستی )بیوتکنولوژی( ترکیب 

می کند و می تواند به کاهش تعداد گرسنگان جهان کمک کند.
همچنین کش��اورزی به روش عمودی، سبک جالب دیگری است 
که این روزها مورد توجه اس��تارت آپ های غذا و کشاورزی قرار گرفته 
اس��ت. در تازه ترین اتفاق، ش��رکت والمارت اعالم ک��رده که در حال 
سرمایه گذاری در شرکت کشاورزی عمودی »Plenty« است و قصد 
دارد تا اواخر س��ال جاری میالدی، سبزیجات برگدار این استارت آپ 
را در تم��ام فروش��گاه های کالیفرنیا عرضه نماید. به نظر می رس��د با 
سرمایه گذاری این غول خرده فروشی بزرگ، محصوالت مزارع به میز 
آشپزخانه مشتریان نزدیک تر از قبل می شود. در طول پاندمی کرونا، 

استارت آپ های غذا و کشاورزی به یک منطقه داغ برای سرمایه گذاری 
خطرپذیر تبدیل شده اند، به ویژه که مصرف کنندگان بیشتر در خانه 
غذا می خورند و خرده فروش��ان با چالش های زنجی��ره تامین مواجه 
هس��تند. کشاورزی مسقف همچنین به راه حلی بالقوه برای الگوهای 
آب و هوایی غیرقابل پیش بینی و بالیای طبیعی ناشی از تغییرات آب 

و هوایی همانند آتش سوزی اخیر کالیفرنیا تبدیل شده است.
کاربردهوشمصنوعیدرکشاورزی

 Grand View( »در گزارش تازه موسس��ه »گراند ویو ریس��رچ
Research(، ان��دازه بازار جهانی کش��اورزی هوش��مند در س��ال 
2020 حدود ۱3.۱5 میلیارد دالر ارزش گذاری ش��ده است و انتظار 
می رود این رقم از س��ال 202۱ تا 2028 با نرخ رش��د مرکب ساالنه 
۱0.6 درص��د )CAGR( افزایش یابد. همین موضوع ش��رکت های 
دانش بنی��ان را بر آن داش��ته تا به س��مت اس��تفاده از فناوری های 

بیوزیستی )بیوتکنولوژی( در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی بروند.
مطالعه موسس��ه »گراند ویو ریس��رچ« همچنین نش��ان می دهد 
کشاورزی دقیق )Precision agriculture( که در آن کشاورزان 
با اس��تفاده از فناوری نانو و هوش مصنوعی )AI( به سرعت و بدون 
اتالف وقت به تغییرات رش��د محصول پاس��خ می دهند، می تواند راه 
حلی عملی ب��رای چالش هایی ارائه دهد که امنیت غذایی جهانی را 
تهدی��د می کند. در این مطالعه، یک تیم بین المللی از پژوهش��گران 
به رهبری دانش��گاه بیرمنگام حضور دارند. ایزولت لینچ، پروفس��ور 
عل��وم بیوتکنولوژی در این باره می گوید: »برآوردهای کنونی نش��ان 
می ده��د ک��ه نزدیک ب��ه 690 میلیون نفر یعنی ح��دود 9درصد از 

جمعیت 7.9میلیارد نفری جهان گرسنه هستند و یافتن راه حل های 
کش��اورزی پایدار، ما را ملزم به اتخاذ رویکردهای جدید جس��ورانه 
و ادغ��ام دانش در زمینه های مختل��ف مانند علم مواد و انفورماتیک 
می کند. کشاورزی دقیق، با استفاده از فناوری نانو و هوش مصنوعی، 
فرصت ه��ای هیجان انگیزی را ب��رای تولید مواد غذای��ی پایدار ارائه 
می دهد.« براساس این گزارش، طیف وسیعی از عوامل از جمله تغییر 
شرایط اقلیمی، کمبود کارگران ماهر و استفاده بی رویه از سموم دفع 
آفات بر کیفیت فرآیند کشاورزی تأثیر دارند و پژوهشگران قصد دارند 
این روند را با استفاده از فناوری های ابری و هوش مصنوعی، کارآمدتر 
و پایدارتر کنند. موسسه ارتباطات از راه دور آلمانی »فراونهوفر« هم با 
شرکت در این مطالعه، پروژه »NaLamKI« را با همکاری شرکای 
خود اجرا کرده تا کشاورزان پس از جمع آوری داده ها، آنها را مبنای 
پیش بینی ه��ای خود قرار دهند. کش��اورزان آلمانی اثرات گس��ترده 
تغیی��رات آب و هوایی را احس��اس می کنن��د و معتقدند که هوش 
مصنوع��ی غیرمتمرکز در فضای اب��ری و همچنین هوش مصنوعی 
متمرکز در مزارع می تواند به افزایش سازگاری با شرایط متغیر کمک 

کند و یک کشاورزی پایدار رقم بزند.
در پ��روژه »NaLamKI«، فعالیت ها بر ایجاد یک پلتفرم خاص 
 )SaaS( متمرکز می شود؛ این پلتفرم درواقع، سرویس مبتنی بر ابر
برای ارائه دهندگان کش��اورزی و صنع��ت و همچنین ارائه دهندگان 
خدمات برنامه های کاربردی ویژه برای کش��اورزی اس��ت. با تجمیع 
داده های حسگرهای خاک و دیتای ماهواره ها، پهپادها و نیز روبات ها 
می توان فرآیندهای کش��اورزی را با اس��تفاده از روش های پیشرفته 

هوش مصنوعی بهینه  کرد. برنامه های کاربردی هوش مصنوعی این 
پلتفرم، از کش��اورزان در تجزیه و تحلیل شرایط محصول و خاک در 
مناطق وسیعی از زمین پشتیبانی می کند و به حفاظت از مواد مغذی 

و محصول مانند آبیاری، کوددهی و کنترل آفات منجر می شود.
ادغامفناورینانوباحسگرهایزیستی

از س��وی دیگر، تشخیص ش��رایط آب و خاک یا آلودگی به آفات 
در مناطق بزرگ کش��اورزی در حال حاضر امکان پذیر نیست. برای 
رفع این مشکل هم از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده های 
سنجش از راه دور استفاده می شود. مدل سازی فرآیندهای کشاورزی 
و اس��تفاده از »G5« در زمین های کشاورزی هم به  عنوان بخشی از 
پروژه این موسسه توسعه می یابد. با تجزیه و تحلیل داده ها، کشاورزان 
بینش��ی جدید نس��بت به ویژگی های مناطق زیر کش��ت به دست 
خواهن��د آورد. به  عنوان مثال، داش��بوردی که مس��احت زمین های 
کش��اورزی و شرایط فعلی خاک را نشان می دهد، روی تبلت نمایش 
داده می شود و کشاورز با کلیک روی مناطق خاص، اطالعاتی درباره 
مشکالتی مانند سطح پایین آب می یابد و همچنین توصیه هایی در 

مورد بهترین روش مقابله با آفات دریافت می کند.
به گفته پژوهش��گران این طرح، فناوری نانو پتانسیل زیادی برای 
تقوی��ت کش��اورزی دارد و راهکارهایی برای بهب��ود بازده محصول، 
افزایش سالمت خاک، بهبود کارایی منابع تغذیه مانند کود و کاهش 
میزان آلودگی و همچنین توسعه حسگرهای زیستی هوشمند ارائه 
می دهد و کشاورزان را از مشکالت و نامالیمات محیطی آگاه می کند. 
ب��ه  عنوان نمونه، کودهای نانو افزایش تولید محصوالت را هدف قرار 

می دهن��د. پنگ ژانگ، یکی دیگر از محقق��ان این مطالعه می گوید: 
»ادغام هوش مصنوعی و فناوری نانو در کشاورزی دقیق، نقش مهمی 
در بررسی پارامترهای طراحی نانومواد برای استفاده در کود و انتقال 
آفت کش ها برای اطمینان از حداقل تأثیر منفی بر سالمت خاک ایفا 

می کند و تضمینی برای کشاورزی ایمن و پایدار است.«
در این میان، نانوبیوسنس��ورها )نانوحسگرهای زیستی( از اهمیت 
باالی��ی برخوردارن��د، چراک��ه می توانن��د طیف وس��یعی از کودها، 
علف کش ها، آفت کش ها، حش��ره کش ها، عوامل بیماری زا، رطوبت و 
»pH« خاک را در میان بسیاری از عوامل شناسایی کنند. استفاده از 
نانوبیوسنسورها به شیوه ای تنظیم شده که منجر به ترویج کشاورزی 
پایدار و افزایش تولید محصول می ش��ود. در حال حاضر، حسگرهای 
زیس��تی مبتن��ی بر نانو مزای��ای جالبی نظیر افزایش حساس��یت و 
ویژگی تشخیص نس��بت به حسگرهای زیس��تی معمولی دارند. به  
عنوان مثال، از نانوبیوسنسورها به  عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت 
خاک اس��تفاده می شود و می تواند بین »میکروارگانیسم های خوب« 
و »میکروارگانیس��م های بد« در گیاهان تمایز قائل ش��ود که کمک 
بزرگی به تشخیص سریع بیماری های گیاهان است. از بیوسنسورها 
همچنین به  عنوان ابزاری برای شناس��ایی آالینده ها، آفات، محتوای 
مواد مغذی و تنش های گیاهی ناشی از خشکی، دما و فشار استفاده 
می ش��ود و به کشاورزان کمک می کنند تا مدیریت نهاده ها را بهبود 
بخشند. نانوبیوسنس��ورها، نقش مهمی نیز در حل مشکالت مربوط 
به عدم تعادل هورمون های گیاهی و پیامدهای آن دارند که این کار 

از آسیب قابل توجه گیاه و کاهش میزان تولید جلوگیری می کند.

»بیکاری و معیشت«، »س��رخوردگی جوانان«، »رکود اقتصادی 
طوالنی مدت«، »بحران منابع طبیعی« و »فروپاش��ی اکوسیستم«، 
پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران در س��ال 2022 است که در گزارش 
تازه مجمع جهانی اقتصاد بدان اشاره شده است. این گزارش دیروز 
در نشست س��ی ویکم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران توسط 
مس��عود خوانساری بررسی ش��د و رئیس اتاق تهران ابراز امیدواری 
کرد که در تدوین برنامه هفتم توسعه به این چالش های جدی توجه 

ویژه ای شود.
خوانس��اری در سی و یکمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران 
که به صورت حضوری و آنالین برگزار شد، صحبت هایش را با نگرانی 
نس��بت به رش��د تورم آغاز کرد و گفت: براب��ر آخرین گزارش های 
رس��می، تورم س��االنه در دی ماه به نرخ 42.2 درصد رس��یده که 
نسبت به س��ال گذش��ته یک واحد درصد کاهش پیدا کرده است. 
البته کماکان این نرخ بسیار باالست، اما امیدواریم که روند کاهشی 
آن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و در ماه های آینده شاهد ارقام 
پایین تری باشیم. به گفته وی، هم اکنون دو نگرانی هم در مورد نرخ 
تورم و احتمال تش��دید آن وجود دارد که یکی فرا رسیدن ماه های 
بهمن و اس��فند اس��ت که معموال دوره پرهزینه ای برای دولت رقم 
می زنند و باید عیدی و مزایای کارکنان دولت و نهادهای حاکمیتی 
پرداخت ش��ود که می تواند بودجه را تح��ت تاثیر قرار دهد و دولت 
بخواهد کسری خودش را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران 
کن��د و دوم موضوع 55 هزار میلیارد تومان تنخواه دولت اس��ت که 

از بانک مرکزی دریافت کرده و باید تا پایان س��ال تسویه کند؛ این 
دو مولف��ه می تواند تورم را از نرخ باالیی که هم اکنون دارد بیش��تر 

افزایش دهد.
رئیس اتاق تهران سپس به رشد تجارت ایران در ۱0 ماهه گذشته 
اشاره کرد و افزود: در ۱0 ماهه ۱400 صادرات غیرنفتی کشور رشد 
خوبی داش��ته و بالغ بر 38 میلیارد دالر بوده که رش��د 38 درصدی 
نس��بت به بازه مشابه س��ال قبل را نشان می دهد. همچنین در این 
مدت واردات به 4۱ میلیارد دالر رس��ید که 34 درصد رش��د داشته 
اس��ت. در مجم��وع در ۱0 ماهه ۱400 تجارت خارجی کش��ور 80 
میلیارد و 236 میلیون دالر بوده که نس��بت به کل س��ال قبل 8.8 
درصد رش��د داشته اس��ت. از دالیل موثر در بهبود تجارت خارجی 
کش��ور می توان به افزایش قیم��ت جهانی نفت اش��اره کرد که در 
حال حاضر به بیش از 90 دالر در هر بش��که رس��یده است و حتی 
پیش بین��ی می ش��ود از قیمت ۱00 دالر هم عب��ور کند. همچنین 
خ��روج اقتصاد جهان و به تبع آن اقتص��اد ایران از رکود با توجه به 
مهار کرونا توانسته است در بهبود میزان صادرات کشور اثرگذار باشد. 
عالوه بر این تا اندازه ای هم کم اثر ش��دن تحریم ها بر رش��د تجارت 

خارجی اثر مثبت داشته است.
او به تغییرات جدی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق اشاره کرد 
و گفت: الیحه بودجه ای که دولت به مجلس ارائه داد، در کمیسیون 
تلفیق مجلس تغییرات جدی داشته است. بودجه پاشنه آشیل دولت 
و اقتصاد کشور است و کم توجهی به آن می تواند آثار زیانباری داشته 

باشد. آنچه تاکنون اتفاق افتاده افزایش 5.5 میلیارد یورویی بند ی 
تبصره یک است که مجموع آن را به ۱0 میلیون یورو رسانده که این 
رقم، مازاد بر بودجه ای بوده که از محل فروش نفت به صورت ریالی 
در بودجه منظور می شود. به گفته خوانساری، این رقم بیشتر مربوط 
به بحث یارانه ها و پرداخت های پیش بینی شده در بند ی تبصره یک 
اس��ت که رقم بسیار باالیی است. عالوه بر این شاهد افزایش حقوق 
کارکنان دولت از 4.5 میلیون تومان به 5.6 میلیون تومان هس��تیم 
و قیمت خرید تضمینی گندم هم از 7 هزار و 500 تومان به 9هزار 
و 500 تومان افزایش پیدا کرده اس��ت. در کنار اینها ش��اهد پایدار 
ماندن ارز 4200 تومانی در بودجه هستیم که 9 میلیارد دالر به آن 
تخصیص داده ش��ده و همین تغییر باعث تفاوت ۱60 هزار میلیارد 
تومانی با الیحه بودجه دولت شده است. طبق الیحه دولت، کسری 
تراز عملیاتی بودجه نزدیک 30۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
ب��ود که با توجه به تغییرات صورت گرفت��ه و افزایش هایی که داده 
شده و همچنین باقی ماندن ارز 4200 تومانی به احتمال زیاد شاهد 
کسری بسیار بیشتر بودجه خواهیم بود که احتمال افزایش تورم در 

سال آینده را بیشتر می کند.
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت هایش به پن��ج چالش اقتصاد 
ایران در س��ال 2022 از دید مجمع جهانی اقتصاد پرداخت و گفت: 
چالش بزرگ اول، مس��ئله »اش��تغال و معیش��ت« است که در این 
گزارش پیش بینی ش��ده در سال 2022 ریس��ک اول اقتصاد ایران 
باش��د. چال��ش دوم »س��رخوردگی جوانان«؛ چالش س��وم »رکود 

اقتص��ادی طوالنی مدت«، چهارم »بح��ران منابع طبیعی« و پنجم 
»فروپاشی اکوسیستم« است. متاسفانه چالش »اشتغال و معیشت« 
با تصمیماتی که این روزها گرفته می ش��ود، ممکن است عمیق تر و 
جدی تر شود؛ قوانینی که درباره مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر 
خانه های خالی و مالیات بر خودرو تصویب و به مرحله اجرا می رسد، 
همه باعث می شود سرمایه گذاری در داخل کشور بیشتر دچار بحران 

شود.
خوانس��اری ادام��ه داد: حداق��ل در این زمان نیاز اس��ت با دقت 
بیشتری موضوع دیده شود و در نظر گرفت که چه زمانی برای اجرای 
این مصوبات بهترین زمان است؟ زیرا متاسفانه این مصوبات خروج 
سرمایه را افزایش خواهد داد و خروج سرمایه یعنی کم شدن اشتغال 
و به وجود آمدن مشکالت بیشتر برای معیشت مردم. »سرخوردگی 
جوانان« هم با توجه به نبودن ش��غل برای آنه��ا به وجود می آید و 
تنگناها و محدودیت هایی که برای جوانان فعال به خصوص در حوزه 
استارت آپی پیش می آید، چالش ها را بدتر و جدی تر می کند. درباره 
»بحران منابع طبیعی« هم که بحث های بسیاری شده و مهمترین 
آن، بحران آب است که باید برای حل آن برنامه ریزی و چاره اندیشی 
شود. به گفته او، برنامه هفتم توسعه قرار بود سال جاری تدوین شود 
که یک س��ال عقب افتاده اس��ت. امیدوارم این پنج چالش مهم که 
در گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد اش��اره قرار گرفته، به عنوان 
مس��ائل اصلی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاس��ی کشور دیده ش��ود و مورد توجه برنامه نویسان قرار گیرد. 

رئیس ات��اق بازرگانی تهران همچنین اش��اره ای به آخرین گزارش 
س��ازمان ش��فافیت بین المللی داش��ت و گفت: گزارش ارائه شده از 
سوی سازمان شفافیت بین المللی درباره شاخص ادراک فساد است. 
در س��ال 20۱7 ایران در بین ۱80 کش��ور رتبه ۱30 را داشت، اما 
متاسفانه امسال با 30 پله نزول به رتبه ۱50 رسیده ایم که این جای 
تأمل و تفکر دارد و امیدواریم با اتفاقاتی که در اقتصاد کشور خواهد 
افتاد، وضعیت فساد بهبود پیدا کند و شاهد کاهش آن باشیم. او با 
بیان اینکه خبرهای خوبی از مذاکرات هس��ته ای به گوش می رسد، 
افزود: امیدواریم مذاکرات به زودی به توافق منجر شود. اگر این اتفاق 
رخ دهد حتما شاهد تاثیرات مثبت آن در اقتصاد کشور خواهیم بود؛ 
هم فروش نفت بهتر خواهد شد و هم صادرات رشد می کند و البته 
هزینه های س��رباری که به دلیل تحریم بر اقتصاد تحمیل شده، کم 
خواهد شد. در حال حاضر پیش بینی شده است که تحریم ها در سال 
آینده 20 درصد هزینه های مبادله را افزایش خواهد داد که با توافق 

این هزینه ها کنترل می شود.
خوانس��اری در پایان س��خنانش همچنین به برگزاری ششمین 
دوره جشنواره امین الضرب اشاره کرد و گفت: خوشبختانه جشنواره 
کارآفرینی امین الضرب برای شش��مین س��ال متوالی در دوم اسفند 
امسال برگزار خواهد شد و تعدادی از کارآفرینان برتر و پیشکسوت 
کش��ورمان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت؛ این اقدام اتاق در جهت 
تشویق و بزرگداشت کارآفرینانی است که حق زیادی بر گردن کشور 

دارند.

درنشستهیأتنمایندگاناتاقبازرگانیتهرانمطرحشد
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هوشمصنوعیبهیاریکشاورزانمیآید

کشاورزیبهسبکعمودی

بهینهسازیتبلیغاتگوگلادز:راهنمایقدمبهقدمبرایبازاریابها
در دنیایی که حتی کوچکترین بخش های آن هم روز به روز در حال توسعه و بهترشدن است، بازاریاب ها چاره ای به غیر از بهینه سازی 
تبلیغات شان برای موفقیت در ماراتن نفسگیر جلب نظر مشتریان ندارند. وگرنه حال و روز خواننده جوانی را خواهند داشت که در اولین 
شب کنسرتش حتی یک نفر هم در سالن حاضر نشده و همه صندلی ها خالی است. بی شک با این دست فرمان خواننده قصه ما حتی برای 
جور کردن هزینه برگزاری کنسرتش هم با مشکل رو به رو می شود و در آخر هم سر و کارش با یک عالمه طلبکار عصبانی خواهد بود.

خیلی از بازاریاب ها تا حرف از بهینه سازی کمپین و تبلیغات می شود، فورا یک خط قرمز پررنگ دور برندشان می کشند. انگار که همه 
چالش ها و اش��تباهات دنیای تبلیغات فقط مخصوص بقیه اس��ت و برند آنها همیش��ه عزیز دل مشتریان باقی خواهد ماند. اگر نظر ما را 
بخواهید، چنین رویکردی به سادگی آب خوردن شما را سه هیچ از رقبای تان عقب می اندازد؛ به ویژه اگر پای تبلیغات در گوگل ادز هم 
در میان باشد. آن وقت خود گوگل تبدیل به اولین دردسر شما می شود و طوری کمپین تان را کنار می زند که انگار از اول هم برندتان...
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»جامعه باز و دش��منان آن«، نام کتابی از کارل پوپر است که او در آن، 
اندیش��ه های افالطون، هگل و مارکس را به عنوان دشمنان جامعه باز زیر 
سوال می برد. به تأسی از عنوان مشهور این کتاب می توان از »اقتصاد باز و 
دشمنان آن« نیز سخن گفت، به خصوص درباره اقتصاد سیاسی ایران که 
بیش از نیمی از س��ال های از دست رفته دهه 90 را زیر تیغ تیز تحریم ها 
قرار داشته و در حال حاضر هشتمین دور مذاکرات وین موسوم به احیای 
برجام در هتل کوبورگ پایتخت اتریش در جریان است، تا بلکه دیوار بلند 

تحریم ها بار دیگر از پیش پای اقتصاد ایران برداشته شود.
با توجه به چالش های متعدد اقتصاد ایران، مهمترین پرس��ش این است 
که نقطه ش��روع اصالحات اقتصادی کجاس��ت؟ فارغ از س��مت و س��وی 
سیاست گذاری ها، به نظر می رسد در وهله نخست با رفع تحریم ها می توان 
قط��ار اصالحات تج��اری را حرکت داد. هرچند برخ��ی از اقتصاددانان در 
تحلیل چرایی ش��رایط وخیم اقتصادی، سهم ناکارآمدی داخلی را بیش از 
تحریم ه��ا می دانند، اما به نظر می آید امکان اصالحات اقتصادی منوط به 
تامین شرایط و زیرساخت هایی است که در صورت نبود و فقدان آنها امکان 
شروع اصالحات وجود ندارد. کما اینکه در مسیر گذار به تجارت آزاد، اولین 
پیش   نی��از اجرای اصالحات تجاری، رفع تحریم   های خارجی اس��ت. طبق 
گفته بانک جهانی، رفع تحریم ها، پیش شرط نخست پیاده سازی اصالحات 
تجاری اس��ت و اتفاقا یکی از اهداف اصلی تحریم ها، ایجاد مانع بر سر راه 
تجارت بین المللی و جذب س��رمایه گذاری خارجی است. بنابراین با وجود 
دیوار بلند تحریم ها، اجرای اصالحات تجاری که حتما با آزادسازی وسیع 

تجاری و مالی همراه خواهد بود، محلی از اعراب ندارد.
اصالحاتتجاریبهشرطرفعتحریم

ب��ا وجود اینکه اصالحات تجاری، منافع بس��یاری را به ش��کل افزایش 
رش��د اقتصادی و اش��تغال زایی به همراه دارد، اما این منافع ش��وربختانه 
به صورت یکنواخت و همگون در س��طح جامعه توزیع نمی شود و چه بسا 
ممکن اس��ت برخی از مناطق، صنایع، بنگاه ها و کارگران نس��بت به دوره 
قب��ل از اصالحات، وضعیت بدتری نیز پیدا کنند. حال س��وال این اس��ت 
که دولت ها چگونه می توانند این نقیصه را برطرف کنند؟ سیاست گذاران 
چط��ور می توانند از آثار منفی تجارت آزاد بر صنایع و مش��اغل بکاهند و 

چالش های گذار به تجارت آزاد را به حداقل برسانند؟
در پاس��خ به این س��وال، بانک جهانی با تاکید بر اثرات مثبت و منفی 
اصالحات تجارت آزاد بر صنایع، دولت   ها را به دلیل فواید زیاد تجارت آزاد، 
به حرکت در مسیر اصالحات تجاری ترغیب کرده است. از آنجا که صنایع 
در مسیر  گذار به تجارت آزاد مطمئنا با چالش های متعددی مواجه خواهند 
شد، بانک جهانی برای رفع این چالش ها، یک بسته سیاستی ارائه کرده که 
ش��امل سه گام »کاهش تعرفه   ها و تقویت عملکرد بازار«، »تسریع تعدیل 
بازار کار« و »کاهش هزینه   های تجارت« می شود. نسخه پیشنهادی بانک 
جهانی که با توصیه های تکمیلی از سوی موسسه مطالعات و پژوهش   های 
بازرگانی همراه شده است، راه نجات اصالحات اقتصادی از ورطه اعتراض، 
شکست و سقوط را نش��ان می دهد. در این گزارش که ترجمه ای از فصل 
چهارم کتاب »تأثیرات توزیعی تجارت« )منتشر شده از سوی بانک جهانی 
در س��ال 202۱( اس��ت، بازوی پژوهش��ی وزارت صمت نی��ز توصیه های 
تکمیلی را چاش��نی کار کرده است تا نقشه راه اصالحات تجاری در ایران 

ترسیم شود.
این گزارش می گوید که انتخاب سیاس��ت ها از س��وی دولت ها می تواند 
تأثیرات اقتصادی و سیاس��ی اصالحات تجاری را به شدت تحت تأثیر قرار 
ده��د. بنابراین جدای از رفع تحریم ها به عنوان پیش ش��رط پیاده س��ازی 
اصالحات تجاری، تا زمانی که در س��طح سیاس��ت گذاری در یک کش��ور 
اجماع ایجاد نش��ود و بازیگران اجتماعی نیز در روند اصالحات مش��ارکت 
نکنند، توفیق چندانی در نتیجه آزادس��ازی تجاری به بار نمی   آید. در این 
راستا، ایجاد یک نهاد حکومتی برای هماهنگی در سیاست گذاری اصالحات 
تجاری الزم است. این کار تضمین می کند که برخورداری از منافع حاصل 
از اصالحات تجاری از منظر اندازه و توزیع، در بهترین حالت ممکن باشد 
و در ضمن، انحراف در بازارها و لطمات محیط زیستی نیز به حداقل برسد.

الزام مهم ورود یک کش��ور به فضای تجارت آزاد جهانی، برخورداری از 
زیرساخت   های به روز و مدرن است و بنادر و جاده   ها، اینترنت، سامانه   های 
تجارت و مجاری تبادالت بانکی اهمیت بسیاری دارند. فناوری ارتباطات، 
پل��ی بین بخ��ش خدمات با صنع��ت و همینطور ابزار جمع   آوری و نش��ر 
اطالع��ات الزم ب��رای تجارت اس��ت. بنابراین هر چق��در کیفیت فناوری 
اطالعات باالتر باشد، پیاده سازی اصالحات تجاری موثرتر خواهد بود. طبق 
آمارها، 90 درصد تجارت جهانی از طریق بنادر صورت می گیرد، حال آنکه 
هیچ ی��ک از بنادر ایران در بین 50 بندر مهم جهان قرار ندارند. همچنین 
ایران به لحاظ سرعت اینترنت در سال 202۱ از بین ۱80 کشور جهان در 

رتبه ۱34 ایستاد که بیانگر فاصله زیاد از متوسط جهانی است.
نقشهراهادامهاصالحاتتجاری

تعیین تکلیف شرکت های تولیدی غیرکارآی تحت حمایت دولت، نکته 
دیگری اس��ت که مورد تاکید این گزارش قرار گرفته اس��ت. به رغم منافع 
چشمگیر سیاست   های اصالح تجاری، شرکت های محفوظ از رقابت خارجی 
ک��ه محصوالت با کیفیت پایین   تر و با قیمت باالتر از س��طح جهانی را به 
مصرف کنندگان داخلی عرضه می کنند، خود به خود در پی این اصالحات 
حذف خواهند شد. الزم اس��ت برای کاهش عارضه   های جانبی اصالحات 
تجاری، قبل از اصالح تجاری، این شرکت ها برای محیط رقابتی از طریق 
مشارکت با سرمایه گذاران خارجی برای بهره   برداری از صرفه   های ناشی از 
مقیاس و فناوری خارجی، تعدیل هزینه   های جاری و چابک س��ازی آماده 
شوند. این امر مستلزم تصویب قوانین الزم در مجلس بدون تاثیرپذیری از 

فشارهای سیاسی ذی نفعان برای حفظ حمایت   گرایی است.
ل��زوم آموزش کارگران ب��رای تطبیق با فعالیت   ه��ای جدید هم بخش 
دیگ��ری از برنامه اصالحات اقتصادی اس��ت که می   توان��د  گذار صنایع به 
عص��ر تجارت آزاد را با کمترین هزینه ممکن س��ازد. با اصالحات تجاری، 
فعالیت   های ناکارآ حذف و فعالیت   های کارآ و منطبق با نیاز جهانی حفظ یا 
ایجاد خواهد شد. برای اشتغال مجدد بیکاران در پی اصالحات تجاری نیز 
الزم است بیکاران آموزش   های حرفه   ای را ببینند. از این رو باید تمهیدات 
الزم برای تطبیق اجرای فصل پنجم قانون کار با نیازهای آموزشی جدید 

اندیشیده شود.
براس��اس این گزارش، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از باز شدن 
تجارت، منافع بسیاری کسب کرده   اند. گسترش تجارت، منبع اصلی رشد 
سریع تر و اشتغال است. اقتصادهایی که بازترند، هم سطح اشتغال بیشتر و 
هم مشاغل باکیفیت   تری دارند. تاثیرات باز بودن اقتصاد در درون کشورها 
تا حدودی به طور مساوی توزیع نمی شود، اما یافته   های تازه نشان می دهد 
ک��ه موج اصالح��ات تجاری در دهه ه��ای ۱980 و ۱990 تاثیر مثبتی بر 
رشد اقتصادی جهان داشته است. منافع حاصل از تجارت به    ندرت به    طور 

مساوی در درون یک اقتصاد توزیع می شود، ضمن اینکه در پی اصالحات 
تجاری به  ویژه در کش��ورهای توسعه یافته، برخی مناطق، صنایع، بنگاه   ها 
و کارگران وضعیت بدتری نیز پیدا کرده   اند؛ به عنوان مثال، وقتی منابع از 
فعالیت   های با بهره   وری کم به سوی بهره   وری باال می رود، به لطف حفاظت 
از رقاب��ت خارجی از طریق عوارض ممکن اس��ت موجب نابودی صنایعی 
ش��ود که قبال س��ودآور بودند. حمایت دولت، خرید محصوالت تولیدی را 
برای مصرف کنندگان گران   تر می   کرد. در بس��یاری از کش��ورهای در حال 
توس��عه، تحریف در اقتصاد و بازارهای کار صرفا می تواند به این معنا باشد 
که تخصیص های مجدد منابع در پی آزادسازی تجارت به  آهستگی اتفاق 
خواهد افتاد. چون کسب وکارها بارها با موانع ورود و خروج روبه رو بوده   اند، 
س��رمایه گذاران در پی اصالحات تمایلی به ریسک   پذیری نخواهند داشت. 
این وضعیت با ش��بکه ناکافی حمایت از تس��هیل تعدیل در بس��یاری از 
کشورها ترکیب و باعث شده است برای کارگران کسب مهارت   های جدید 

و حرکت به صنایع صادراتی دشوار شود. 
اصالحاتسهگانهازنگاهبانکجهانی

بانک جهانی برای حل و فصل این مش��کالت، س��ه رش��ته اصالحات را 
پیش��نهاد می دهد: اصالح��ات در بازار کار، اصالح��ات در تعرفه   گذاری با 
ه��دف باز کردن درهای تج��ارت و اصالحات در تولی��د صنعتی با هدف 
افزایش رقابت. اولین گام اصالحات این اس��ت ک��ه باید تحریفات بازارها 
را کاهش داد. یک دلیل قوی برای پرداختن به رفتار ضدرقابتی در زمینه 
اصالحات تجاری وجود دارد و آن، افزایش منافع حاصل از تجارت اس��ت. 
گزارش اخیر بانک جهانی در مورد تقویت ادغام جهانی آرژانتین، وابستگی 
متقابل بین تجارت، رقابت و سرمایه گذاری را آشکار می   سازد. این گزارش، 
دستورالعملی را پیشنهاد می کند که اصالحات سیاستی را در هر سه حیطه 
تجارت، رقابت و س��رمایه گذاری در سطح ملی و محلی تحت پوشش قرار 
می دهد تا از طریق آن، اثرات تقویت   کننده متقابلی مانند افزایش س��رریز 
)Spillover( سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کاهش قدرت انحصاری در 
بازار و بهبود بهره   وری ایجاد ش��ود. تقویت سطح یادگیری بنگاه   ها، بهبود 
توان نهادها برای اعمال قانون و بهبود فضای کس��ب وکار از اقداماتی است 
که در این بخش توصیه ش��ده اس��ت. این گزارش که ب��ا عنوان »تقویت 
تجارت فراگیر: دستور کار سیاس��تی دولت« از سوی موسسه مطالعات و 
پژوهش   های بازرگانی منتشر شده، می گوید که منافع حاصل از تجارت آزاد 
باید به شکل افزایش مصرف در سطح به افراد و خانوارها منتقل شود. اقدام 
مهم دیگر این است که هزینه   های تجارت کاهش یابد. کاهش هزینه   های 
تجارت از طریق زیرساخت   های بهتر، به خانوارهای فقیر امکان دسترسی به 
بازارها و انتقال را می دهد؛ ضمن اینکه بنگاه   های کوچک و متوسط را قادر 
می   سازد به نهاده   ها با قیمت رقابتی در سطح جهانی و فناوری بین المللی 

دسترسی پیدا کنند.
توصیه سوم بانک جهانی این است که سیاست گذار باید به تعدیل بازار 
کار سرعت ببخشد تا س��رعت جابه جایی و تحرک کارگران بین صنایع و 
بنگاه   ها س��رعت گیرد. سیاس��ت   هایی که به کارگران کمک می کند تا به 
صنایع و مناطق صادراتی در حال رشد مهاجرت کنند، برای افزایش منافع 
حاص��ل از تجارت ضروری اس��ت. به طور کلی، برخی از زیان   های ناش��ی 
از تعدیالت مرتبط با تجارت اجتناب   ناپذیر اس��ت. یکی از درس   های مهم 
تجربیات گذشته در مورد اصالحات تجاری، اهمیت اطمینان از این است 
که کارگران بتوانند با س��رعت به س��راغ مش��اغل جدید بروند، چراکه در 
صورت عدم حمایت، بسیاری از کارگران شغل از دست داده، سر از اقتصاد 

غیررسمی درمی   آورند.

نقطهشروعاصالحاتاقتصادیکجاست؟

اقتصاد باز و دشمنان آن

محدودیت تجارت خدمات در س��ال 202۱ ش��ش برابر کمتر از س��ال 
2020 بوده است. براساس گزارش تازه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
)OECD(، ش��اخص محدودیت تجارت خدمات )STRI( تا سال 2022 
بهبود یافته و این بدان معناس��ت که آزادس��ازی از محدودیت های جدید 
در طول س��ال گذش��ته افزایش یافته و ایجاد موان��ع جدید برای تجارت 
خدم��ات تقریب��ا در تمام بخش های اصلی با کندی مواجه ش��ده اس��ت. 
بیشترین آزادسازی تجاری در خدمات حمل ونقل هوایی، بانکداری تجاری 
و خدمات رایانه ای به وقوع پیوس��ته و میانگین افزایش تجمعی موانع در 
بین بخش های تحت پوشش این شاخص در سال 202۱ شش برابر کمتر 
از س��ال 2020 بوده که نش��ان دهنده کاهش قابل توجه در حجم و تأثیر 

محدودیت های تجاری جدید است.
این گزارش ساالنه که مقررات تجارت خدمات در 50 کشور و 22 بخش 
خدمات و بیش از 80 درصد صادرات خدمات جهانی را پوش��ش می دهد، 
بهترین عملکردها را از نظر ش��یوه های نظارتی و آزادسازی در کشورهای 

جهان نظیر جمهوری چک، ش��یلی و ژاپن شناسایی کرده است. گزارش 
س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی همچنین به موانع جدید بر سر راه 
تجارت خدمات به  ویژه ش��رایط س��خت گیرانه غربالگری س��رمایه گذاری 
خارجی که قبال در سال 2020 در حال افزایش بود و در سال 202۱ ادامه 
داشت نیز پرداخته است. در این رابطه تغییرات نظارتی دیگری در پاسخ به 
شیوع کووید -۱9 نیز اعمال شده است. از جمله اینکه دولت ها اقداماتی را 
برای محافظت از سالمت عمومی و کاهش پیامدهای اقتصادی همه گیری 
انجام دادند. با این حال، بیشتر اقدامات درخصوص همه گیری کرونا، تأثیر 
اندکی بر پایگاه داده این شاخص دارند، چراکه این تمهیدات عمدتا موقتی 
بوده و یا شامل بخش هایی مانند بهداشت، تجهیزات حفاظتی و کاالهای 
ضروری بوده که تحت پوشش STRI نیستند. به گفته سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی )OECD(، تالش های بلندپروازانه برای کاهش موانع 
تجارت خدمات می تواند مزایای قابل توجهی در کاهش هزینه های تجاری 
ش��رکت هایی که خدمات را فرامرزی ارائه می کنند، به همراه داشته باشد؛ 

به ویژه اگر روند س��ال 202۱ در س��ال های آینده ادامه یابد. اگر کشورها 
بتوانند نیمی از ش��کاف های نظارتی را با راهکارهای بهینه برطرف کنند، 
به  طور متوسط و در بین بخش های گوناگون، هزینه های تجارت خدمات 
می توان��د در میان م��دت بی��ن 6 تا ۱6 درص��د کاهش یابد. دس��تور کار 
بلندپروازانه تجارت خدمات، از جمله تعهد دسترس��ی به بازارهای جدید 
خدمات در چارچوب توافق نامه های تجاری و سرمایه گذاری جامع، می تواند 
این امر را محقق کند. گرایش به س��مت بازار آزاد تجارت خدمات که در 
نظارت های ساالنه OECD مورد توجه قرار گرفته است، همراه با تصویب 
س��ند مرجع سازمان تجارت جهانی )WTO( درخصوص مقررات داخلی 
خدمات در پایان س��ال 202۱ نش��ان دهنده اراده جمعی برای آزادسازی 
تجارت خدمات اس��ت. تجزیه وتحلیل OECD نشان می دهد که اجرای 
کامل برنامه های جدید سازمان تجارت جهانی می تواند کاهش هزینه های 
تجارت خدمات را تا ۱50 میلیارد دالر در بخش های خدمات مالی، تجاری، 

ارتباطات و حمل ونقل به دنبال داشته باشد.

طبقگزارشسازمانهمکاریوتوسعهاقتصادی

محدودیتهایتجاریکمترشد

یادداشت

تأثیردهگانهتحریمهابرکسبوکارها

افشینکالهی
رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران

تحریم های بین المللی از جنبه های مختلف بر اقتصاد کشور تأثیر می گذارد، 
اما برخی تأثیرها بالفاصله و مستقیم است که بیشتر این اثرات سریع بر بدنه 
فعالیت های اقتصادی و کسب و کارهاست. تحریم تهدید است و تأثیر آن بر 
فعالیت های اقتصادی و بازار کسب و کار قابل چشم پوشی نیست. البته که از 
برخی تهدیدها می توان فرصت سازی کرد، اما بدون شک، قطع ارتباط عادی 
تجارت بین الملل برای هر اقتصادی هزینه س��از خواهد بود. در این یادداشت، 

۱0 اثر تحریم بر فعالیت های کسب و کار تشریح شده است.
۱-نخستین اثر تحریم، لغو شدن بسیاری از قراردادهای بین المللی فعاالن 
اقتصادی اس��ت که این قراردادها شامل تمام حوزه های تولیدی، پیمانکاری، 
کارفرمایی و... می شود. از بین رفتن ارتباطات بین المللی، اثر مستقیم تحریم 

است که تمام فعالیت های اقتصادی را مختل می کند.
2-تحری��م بانک��ی، فعالیت های بین الملل��ی پولی- مال��ی را ممنوع کرد. 
ارتباطات بانکی ش��رکت های ایرانی با خارج محدود ش��ده است. افراد ایرانی 
امکان افتتاح حساب و انتقال پول به  صورت بانکی و سالم را از دست داده اند. 
البته عالوه بر تحریم های بانکی، تصویب نش��دن اف ای تی اف هم بر مبادالت 

بانکی اثر مخرب دارد.
3-تحریم باعث ش��ده اس��ت که ایران از دریافت بس��یاری از تس��هیالت 
بین المللی محروم شود. بسیاری از اقدامات با فاینانس بین المللی پیش می رود 

که اکنون در ایران به  خاطر تحریم فاینانس امکان اجرایی شدن ندارد.
4-اثر مخرب و مهم دیگر تحریم ها، از دس��ت دادن سرمایه گذاری خارجی 
اس��ت. یک��ی از موثرترین نیازه��ا در بازار کس��ب و کار و فعالی��ت و تولید، 
سرمایه گذاری اس��ت. سرمایه های داخلی محدود و در حوزه تولید کمتر هم 

هست، اما به  خاطر تحریم ما نمی توانیم سرمایه خارجی جذب کنیم.
5-اثر دیگر تحریم بر نیروی انس��انی و نیروهای جوان و مدیریتی اس��ت. 
وقتی ارتباط با ش��رکت ها و دنیای خارج قطع می ش��ود، خود به خود سطح 
مهارت و آموزش نیروی انس��انی شرکت ها کم می شود. ارتباط با شرکت های 
خارجی، مهارت نیروی کار و مهارت مدیریتی مدیران را ارتقا می دهد و آنان 
را با فعالیت های بین المللی آشنا می کند. کار کردن به  صورت جزیره ای بدون 
اط��الع از تازه های مدیریتی و رفتارهای س��ازمانی بر موفقیت کس��ب و کار 

شرکت ها تأثیر معکوس دارد.
6-اثر دیگر تحریم، مختل ش��دن صادرات است. درست است که صادرات 
کال قطع نشده و ما صادرات اندکی داریم، اما صادرات سخت شده و تحریم ها 
هزینه های صادراتی را بس��یار باال برده اس��ت. به خاطر قطع تبادالت بانکی، 
مبادالت به  صورت غیرمس��تقیم و از طریق واس��طه انجام می گیرد. بنابراین 

هزینه جابه جایی پول افزایش یافته است.
7-به خاطر تحریم، بس��یاری از کس��ب و کارها امکان حضور در بازارهای 
بین المللی را از دس��ت داده اند. در دنیای امروز اس��تارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان به  س��رعت در حال پیشرفت هس��تند. این امکان از شرکت های 
استارت آپی ما به  خاطر تحریم سلب شده و سطح ارتقا در بازارهای ما محدود 
اس��ت. ش��رکت ها نمی توانند فقط با حضور در بازارهای داخلی به رش��د باال 
برس��ند. شرکت ها فقط به سطحی از رشد می رسند و برای ادامه رشد نیاز به 

حضور در بازارهای بین المللی و بازار کشورهای همسایه دارند.
8-اث��ر دیگر تحریم ها بر تبادالت فناوری اس��ت. نمی توانیم بگوییم که در 
تمام زمینه ها و تولیدات باید خودکفا باشیم. مزیت تولید در رقابت بین المللی 
و جذب سرمایه است. تبادل فناوری و تبادل مهارت، الزمه رشد تولید است. 
ما نمی توانیم همه نیازها را در داخل تولید کنیم و به س��ود باال هم برس��یم. 
بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا، بخش تولید خود را به خارج از کشور منتقل 

کرده اند و با این اقدام سوددهی خود را چند برابر کرده اند.
9-محدودیت در تأمین مواد اولیه، اثر دیگر تحریم است. نمی توانیم تولید 
را افزایش دهیم، چون نمی توانیم مواد اولیه را مستقیم وارد کنیم. مواد اولیه 
موردنیاز ما چند دست می چرخد و سپس وارد می شود. به همین دلیل، هزینه 

واردات مواد اولیه هم باال رفته است.
۱0-ش��روع به کار و فعالیت تحت تأثیر تحریم ها س��خت شده است. برای 
ورود جدی به بازار کار، نیاز به س��رمایه، مواد اولیه و ارتباطات خارجی است، 
اما مشکالت تحریم، کسب و کارها را کوچک و نیروی کاری مورد استفاده در 

شرکت ها را تقلیل داده است.

یکتنگوشیبهارزش455هزاردالرواردشد
تجارت83میلیوندالریایرانوآمریکا

ایران و آمریکا در ۱0 ماهه امس��ال ح��دود 83 میلیون دالر تبادل تجارت 
داشته اند که سهم واردات از این کشور بسیار بیشتر از صادرات بوده، هرچند 
تج��ارت صورت گرفت��ه در مقابل حجم تج��ارت خارجی ای��ران قابل توجه 
نیس��ت. وضعیت تجارت خارجی کش��ور در آمارهای گمرک نشان می دهد 
که در ۱0ماهه امس��ال در مجموع حدود ۱33.6 میلی��ون تن کاال به ارزش 
80 میلیارد و 236 میلیون دالری برای تبادل تجاری ایران و س��ایر کشورها 
ثبت ش��ده و گمرک ایران اینطور پیش بینی کرده ب��ود که این رقم تا پایان 
س��ال به حدود 98 میلیارد دالر برس��د. از مجموع تج��ارت صورت گرفته در 
ای��ن مدت حدود 38.8 میلیارد دالر به صادرات و بیش از 4۱.4 میلیارد دالر 
به واردات اختصاص داش��ته است. آنطور که سید روح اهلل لطیفی، سخنگوی 
گمرک توضیح داده اس��ت، در ۱0 ماهه سال ۱400، مجموع تجارت ایران و 
آمریکا حدود 83 میلیون دالر به وزن نزدیک به ۱5 هزار تن بوده است. در این 
دوره زمانی، 2۱5 تن به ارزش 25۱.۱ هزار دالر کاال از ایران به آمریکا صادر 
شده است، در حالی که در ۱0 ماهه پارسال حجم صادرات ۱7.3 تن به ارزش 
85.3 هزار دالر بوده و بیانگر رش��د حدود سه برابری است. از اقالم صادراتی 
ایران به آمریکا می توان به لبنیاتی مانند دوغ، خامه و پنیر و یا در سایر اقالم به 
زعفران، مربا، عرقیات سنتی، صنایع خاتم کاری، کتاب، کفپوش، چادر و برخی 
آالت موسیقی اشاره کرد. در این بین، یک تن گوشی به ارزش 455 هزار دالر 
از آمریکا به ایران وارد شد. در مجموع در بخش واردات تا پایان دی ماه امسال 
حدود ۱4.5 هزار تن به ارزش 82.6 میلیون دالر انجام شده است که این رقم 
در ۱0 ماهه س��ال گذشته حدود ۱4.4 هزار تن به ارزش 64.7 میلیون دالر 

بوده که نشان دهنده رشد حدود 23 درصدی ارزش واردات از آمریکا است.
در بی��ن اقالم وارداتی ایران از آمریکا نیز می ت��وان به ورود حدود یک تن 
گوشی به ارزش بیش از 455 هزار دالر اشاره کرد که مستقیما از این کشور 
وارد ایران ش��ده است، این در حالی اس��ت که گوشی های آمریکایی از سایر 
کش��ورها نیز به ایران وارد می ش��ود. س��ایر کاالهای وارداتی نیز عمدتا اقالم 
پزش��کی و تجهیزات مربوطه بوده و یا در م��واردی گاو نر مولد، قزل آال برای 

پرورش و بذر سبزیجات نیز ثبت شده است.
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فرصت امروز: فاصله بین پردرآمدترین و کم درآمدترین استان هاي کشور 
به 6۱.2 میلیون تومان رس��یده اس��ت. گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان 
می دهد خانواده هاي ش��هري استان تهران در س��ال گذشته درآمد ۱09 
میلیون توماني داشتند که در مقایسه با خانواده هاي شهري استان سیستان 
و بلوچس��تان، 6۱.2 میلیون تومان درآمد بیش��تري کسب کرده اند. بدین 
ترتی��ب، در حالي فاصله میان پردرآمدترین و کم درآمدترین اس��تان هاي 
کشور 6۱.2 میلیون تومان است که متوسط درآمد ساالنه کل کشور 74.6 
میلیون تومان اعالم شده بود. یعنی خانوارهاي شهري 28 استان، درآمدی 
کمتر از متوس��ط درآمدي کشور داش��ته اند و به جز پایتخت، استان هاي 
البرز و مازندران متوسط درآمد باالتر از میانگین کشوري را تجربه کرده اند.

در سال گذشته همچنین با شدت گرفتن روند تورم و همینطور آشکار 
ش��دن پیامدهاي اقتصادي ش��یوع کرونا، ضریب جیني بر مدار افزایشي 
)نابراب��ري بیش��تر( حرکت کرد و به رقم 0.383 رس��ید. بر این اس��اس، 
خانوارهاي شهرنشین در استان هاي سیستان و بلوچستان، همدان و تهران 
بیشترین نابرابري را در این سال متحمل شدند. از سوي دیگر، استان هاي 
چهارمح��ال بختیاري، همدان و البرز نیز نابرابرترین اس��تان ها در س��طح 
خانوار روستایي بوده اند. جالب اینکه برآیند اعداد و ارقام نابرابري در شهرها 
و روستاها نشان مي دهد خانوارهاي استان همدان چه در شهر زندگي کرده 

باشند و چه در روستا، نابرابري بیشتري را در سال 99 تجربه کرده اند. 
فاصله61میلیونیدرآمددراستانها

مرکز آمار ایران در گزارش تازه خود به بررسی جایگاه اقتصادی استان ها 
بین س��ال های ۱395 تا ۱399 پرداخت. با استناد به این داده های آماری، 
متوسط هزینه کاالهاي غیرخوراکي خانواده هاي شهري در این دوره زمانی 
با رش��د ۱۱9 درصدی به 46 میلیون تومان و براي خانواده هاي روستایي 
با جهش ۱22 درصدي به 20 میلیون تومان رسیده است. افزایش هزینه 
درخصوص کاالهاي خوراکي و آش��امیدني نیز بسیار محسوس بود و نرخ 
رشد سبد معیشتي خانواده هاي شهري و روستایي به ترتیب با رشد ۱66 
درصدی و ۱۱6 درصدي به ۱6 میلیون تومان و ۱3 میلیون تومان رسید. 
جهش هاي باالي ۱00 درصدي در س��بد مصرفي خانواده هاي کل کشور 
عالوه بر کاهش رفاه، مش��کالت و بیماري هاي جسمي فراواني براي افراد 
ایجاد کرده که نمونه آن را مي توان در آینده اي نه چندان دور و با بروز انواع 

مشکالت جسماني مشاهده کرد.
در همی��ن ب��ازه زماني، درآمده��اي خانوارهاي ش��هري ۱45 درصد و 
خانوارهاي روس��تایي ۱36 درص��د افزایش یافت. اگرچه ک��ه این میزان 
افزایش بیشتر از جهش قیمت کاالهاي غیرخوراکي بود، اما جهش قیمتي 
در کاالهاي خوراکي به خصوص براي خانواده هاي شهري به مراتب باالتر 
از درآمدهاي شان گزارش شد و انتظار مي رود جهش قیمتي در این گروه 

از کاالها در سال ۱400 به مراتب بیشتر باشد.
در س��ال 99 با ش��دت گرفتن تورم و بروز پیامده��اي اقتصادي کرونا، 
ضریب جیني بر مدار افزایشي )نابرابري بیشتر( قرار گرفت و به رقم 0.383 
رسید. خانوارهاي شهرنشین در استان هاي سیستان و بلوچستان، همدان 
و تهران نابرابري بیشتري را در این سال تجربه کردند. همچنین خانواده ها 
در اس��تان هاي چهارمحال و بختیاري، همدان و الب��رز نیز نابرابرترین در 
سطح روستایي بودند. برآیند اعداد و ارقام نابرابري در شهرها و روستا نشان 
مي دهد که خانوارهاي استان همدان چه در شهر زندگي کرده باشند و چه 

در روستا، نابرابري بیشتري را تجربه کردند.
براساس آمارها، متوسط هزینه کاالهاي غیرخوراکي خانوار هاي شهري 
کش��ور در این بازه پنج س��اله از 2۱ میلیون تومان به بیش از 46 میلیون 
تومان رسید. در این سال ها به دلیل تبعات خروج آمریکا از برجام و بازگشت 
تحریم هاي نفتي و همچنین ش��یوع کرونا، تورم کاالهاي غیرخوراکي نیز 
افزایش قابل توجهی پیدا کرد که ش��اهد مثال آن، متوسط قیمت مسکن 
در تهران و شهرهای دیگر بود. در سال گذشته رتبه نخست هزینه کاالهاي 
غیرخوراکي از آن پایتخت با 76 میلیون 800 هزار تومان بود. البرز با 55.4 
میلی��ون تومان و مازندران با حدود 50 میلیون تومان در رتبه هاي دوم تا 

سوم گران ترین استان هاي کشور قرار داشتند.
هزینهخوراکيباالدراستانخوزستان

نکته دیگر درخص��وص هزینه هاي غیرخوراکي، فاصل��ه 53.5 میلیون 
توماني میان گران ترین و ارزان ترین )خراسان شمالي( استان کشور است. 
در سال 96 فاصله میان گران ترین و ارزان ترین استان ها حدود 26 میلیون 
تومان بود و افزایش 27 میلیون تومانی این شکاف استانی نشان مي دهد که 
با هر تکانه ارزي و بروز مشکالت اقتصادي سرعت »گران شدن« کاالهاي 
غیرخوراکي در اس��تان ها نیز تغییر کرده، به طوری که خانه دار ش��دن در 
برخي از استان ها به آرزو تبدیل شده است. به عنوان مثال، مقایسه هزینه 
کاالهاي غیرخوراکي نش��ان مي دهد که پایتخت در س��ال گذشته چقدر 
گران شده و چرا پدیده مهاجرت به حاشیه شهرها، اجاره نشیني در کانکس 
و اتوبوس خوابی پدید آمده اس��ت. در واقع افراد در این ش��رایط مجبورند 

راهي براي غلبه بر افزایش هزینه کاالهاي غیرخوراکي پیدا کنند.
وضعی��ت تفاوت هزین��ه اي در خانواده هاي روس��تایي نی��ز به وخامت 
خانواده هاي ش��هري است؛ خانواده هاي روستانشین استان البرز بیشترین 
هزین��ه براي کاالهاي غیرخوراکي )حدود 40 میلیون تومان( را در س��ال 
گذشته پرداخت کردند و در سوی مقابل نیز روستانشینان استان سیستان 
و بلوچس��تان، ارزان ترین اس��تان کش��ور )با 8 میلیون تومان هزینه( نام 
گرفتن��د. تفاوت میان گران ترین و ارزان ترین روس��تاهاي کش��ور نیز 32 

میلیون تومان بوده است.

هزینه سبد کاالي خوراکي براي خانواده هاي شهري در استان خوزستان 
حدود 20 میلیون تومان تعیین ش��ده است و این رقم باعث شده که این 
اس��تان در سال 99 به عنوان گران ترین اس��تان کشور از نظر هزینه هاي 
خوراکي شناخته شود. نکته مهم اینکه خانوارهاي شهري پایتخت با هزینه 
ساالنه ۱8.8 میلیون تومان در این سال در رتبه چهارم کشور قرار گرفتند. 
خانوارهاي شهري استان سمنان نیز با هزینه ۱۱.5 میلیون تومان در رده 
آخر یا همان ارزان ترین استان کشور ایستادند. مقایسه قیمت سبد خوراکي 
خانوارهاي شهري نشان مي دهد که تفاوتي کمتر از 9 میلیون تومان بین 
گران ترین و ارزان ترین اس��تان کش��ور وجود دارد و این مهم مي تواند به 
کاهش رفاه در س��طح جامعه و همچنین مصرف خوراکي ها منجر ش��ود، 
چراکه افراد فارغ از اینکه در کدام اس��تان زندگي مي کنند، تجربه تقریبا 
یکس��اني از تورم کااله��اي خوراکي دارن��د. البته هزین��ه خوراکي براي 
خانواده هاي روستایي بیشتر از شهري است و براساس آمارها، روستانشینان 
استان مرکزي در سال 99 حدود ۱9.2 میلیون تومان براي خرید کاالهاي 
خوراکي هزینه کرده اند. از این حیث گران ترین سبد خوراکي متعلق به این 
استان بود. روستانشینان استان کرمان نیز با 9.8 میلیون تومان هزینه براي 

این گروه از کاالها، ارزان ترین سبد خوراکي را خریداري کردند.
رنکینگدرآمدیاستانهادرشهروروستا

مرکز آمار در بخش دیگري از این گزارش، وضعیت درآمدي اس��تان ها 
را بررس��ی کرد. بر این اساس، خانواده هاي ش��هري استان تهران در سال 
گذش��ته درآمد ۱09 میلیون توماني داشتند که در مقایسه با خانواده هاي 
شهري استان سیستان و بلوچستان، 6۱.2 میلیون تومان درآمد بیشتري 
کسب کردند. در حالي فاصله میان پردرآمدترین و کم درآمدترین استان ها 
6۱.2 میلیون تومان اس��ت که متوس��ط درآمد س��االنه کل کشور 74.6 
میلیون تومان اعالم شده بود. خانوارهاي شهري 28 استان کمتر از متوسط 
درآمدي کشور درآمد داشتند و به جز پایتخت، استان هاي البرز و مازندران 
متوسط درآمد باالتر از میانگین کشوري داشتند. در بخش متوسط درآمد 
خانواده هاي روس��تایي نیز اس��تان البرز با متوس��ط درآمد 67.6 میلیون 
تومان در رتبه نخس��ت و استان سیس��تان و بلوچستان با متوسط درآمد 
۱۱.9 میلی��ون تومان در رتبه 3۱ ق��رار گرفت. بدین ترتیب، فاصله میان 
پردرآمدترین و کم درآمدترین خانوارهاي روس��تایي استان هاي کشور به 
55.7 میلیون تومان در سال گذشته رسیده بود. متوسط درآمد خانوارهاي 
روستایي کشور در این سال نیز حدود 42 میلیون تومان بود که ۱5 استان 
متوسط درآمدي باالتر از میانگین کشوري داشتند. مقایسه درآمد و هزینه 
نشان مي دهد که در برخي استان ها شتاب قیمت ها و در برخي دیگر روند 
شتاب درآمدي بیشتر بوده و نهایتا این امر به نابرابري بیشتر و تمرکز مراکز 

رفاهي، تفریحي و آموزشي در مناطق خاص منجر مي شود.

شکافدرآمدیاستانهابه61میلیونتومانرسید

جغرافیای استانی درآمد و هزینه

وزیر اقتصاد از فراهم ش��دن امکان خرید س��فته به ص��ورت اینترنتی و 
غیرحضوری از امروز و به صورت 24 ساعته خبر داد.

س��امانه های کاربردی وزارت اقتصاد دیروز )سه شنبه( با حضور احسان 
خاندوزی در محل این وزارتخانه به بهره برداری رس��ید. س��امانه مدیریت 
بدهی ها و اوراق بازار پول و س��رمایه، س��امانه س��فته و برات الکترونیکی 
)به صورت آزمایش��ی(، س��امانه رصد تس��هیالت تبصره ۱8 قانون بودجه 
س��ال ۱400 و س��امانه خزانه داری و نظارت مالی تحت عنوان اپلیکیشن 
سخن، چهار سامانه ای است که در بخش های معاونت خزانه داری، معاونت 
اقتصادی و مرکز فناوری اطالعات وزارت اقتصاد به کار گرفته خواهد شد. 
از جمله این س��امانه ها، آغاز آزمایشی سامانه س��فته و برات الکترونیکی 
اس��ت که یکی از اهداف آن، دسترس��ی آس��ان مردم و کسب و کارها به 
سفته و برات برای دریافت خدمات غیرحضوری اعالم شده است. همچنین 
هوشمندس��ازی، توس��عه ظرفیتهای اقتصادی، تحقق دولت الکترونیک، 
کاهش هزینه چاپ و توزیع اوراق تجاری، پیشگیری از جعل و پولشویی و 

افزایش سالمت فعالیت اقتصادی از دیگر اهداف این سامانه است.
س��امانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه نیز سامانه دیگری 
اس��ت که در راس��تای قانون رفع موانع تولید و ظرفیت انتشار اوراق مالی 

اسالمی و اسناد تسویه خزانه در قوانین بودجه سنواتی طراحی شده است. 
هدف این سامانه همانا شناسایی ثبت، پایش، گزارشگری بدهیها و تسهیل 
تأمی��ن مالی دولت و تس��ویه و تهاتر بدهی و مدیریت اوراق مالی اس��ت. 
براس��اس آمارها تا تاریخ ۱6 بهمن ماه امسال بالغ بر ۱448 سند به مبلغ 
27 هزار و 948 میلیارد ریال اوراق و اسناد مالی تسویه شده است. در آیین 
بهره برداری از این سامانه تاکید شد که تمام دستگاه های کشور به سامانه 
مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت، دسترس��ی دارند تا 

بتوانند از این طریق اقدام کنند.
وزیر اقتصاد در این مراسم با اشاره به اینکه امروز همزمان با سایر اقدامات 
وزارت اقتصاد، از چهار س��امانه جدید این وزارتخانه در حوزه های مختلف 
رونمایی شد، گفت: این سامانه ها با هدف کاربری با دستگاه های استانی و 
ملی طراحی و عملیاتی ش��ده اند. به گفته خاندوزی، یکی از این سامانه ها 
در حوزه خزانه داری کش��ور و س��امانه های دیگر در حوزه رصد بدهی های 
دول��ت و اوراق دولتی بوده و به دولت این جازه را می دهد که صفر تا صد 
بدهی ه��ای دول��ت و اوراق دولتی را رصد و پیگی��ری کند. همچنین این 
س��امانه ها موضوع ارائه تس��هیالت به بخش اشتغال را رصد می کنند و به 
دولت این امکان را می دهند که نظارت دقیقی در این حوزه ها داشته باشند. 

او با بیان اینکه از طریق این س��امانه های جدید، نظارت برخط و آنالین را 
برای دس��تگاه های مختلف ایجاد کرده ایم، ادامه داد: با رونمایی های امروز 
از سامانه های جدید، خبر خوش ما این است که مردم از فردا )چهارشنبه( 
می توانند به صورت اینترنتی و غیرحضوری و به صورت 24 ساعته نسبت 

به خرید سفته اقدام کنند.
خاندوزی درباره خرید غیرحضوری سفته و برات افزود: کاربران عمومی 
از هر کجایی که هستند و از منزل و محل کار خود بدون مراجعه به شعب 
یا واحدهای فروش سفته، امکان خرید سفته را خواهند داشت. همچنین 
امکان صدور هر پنج مرحله پس از فروش سفته هم بدون حضور به شعب 
بانکی به صورت الکترونیکی انجام می شود، یعنی افراد می توانند به صورت 

24 ساعته و آنالین ظهرنویسی سفته را هم انجام دهند.
وزی��ر اقتص��اد در پایان با بی��ان اینکه در حال حاضر س��ه بانک دولتی 
خصوصی و قرض الحس��نه این خدمات اینترنت��ی را ارائه می دهند، گفت:  
بانک ملی، بانک قرض  الحسنه رسالت و بانک آینده از فردا )چهارشنبه( به 
صورت برخط و 24 ساعته سفته صادر می کنند. با صدور سفته الکترونیکی 
امکان جعل اس��ناد به صفر می رس��د که این باعث گره گش��ایی بخشی از 

مسائل اقتصادی خواهد شد.

آغازخریدالکترونیکیسفتهازامروز

سفتهالکترونیکیشد

بانکنـــامه

سیرنزولیدالردرصرافیهایبانکی
سکه130هزارتومانارزانشد

س��یر نزولی قیمت دالر در صرافی ه��ای بانکی ادامه یافت و نرخ دالر در 
ای��ن صرافی ها با 272 تومان کاهش در روز سه ش��نبه با قیمت 24 هزار و 
345 تومان معامله شد. قیمت فروش یورو نیز با کاهش 605 تومانی نسبت 
به روز قبل به 28 هزار و ۱58 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 24 هزار و 
۱03 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 27 هزار و 878 هزار تومان اعالم شد.

قیمت سکه نیز دیروز ۱30 هزار تومان پایین آمد و به رقم ۱۱ میلیون و 
590 هزار تومان رس��ید تا نوسان سکه در کانال ۱۱ میلیونی کماکان ادامه 
یابد. بر این اس��اس، ارزش هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید با 
۱30 ه��زار تومان کاهش قیمت به ۱۱ میلیون و 590 هزار تومان رس��ید 
و س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ب��ا قیمت ۱۱ میلیون و 450 هزار 
تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که به��ار آزادی 6 میلیون و 600 هزار 
تومان، ربع س��که 3میلیون و 630 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون 
و 270 ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار ط��ال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 
عیار به یک میلیون و ۱59 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز 5  
میلیون و 23 هزار تومان شد. اُنس جهانی طال هم با قیمت یک هزار و 8۱9 

دالر و 94 سنت معامله شد.

رشد40برابریوامازدواجازابتداتاکنون
سرگذشت12سالهوامازدواج

وام ازدواج به صورت رس��می از س��ال ۱388 وارد ش��بکه بانکی کش��ور 
و پرداخت این وام برای بانک ها واجب ش��د؛ بررس��ی  سرگذش��ت رقم این 
تس��هیالت از آن زمان تا رقم ۱20 میلیونی تصویب شده برای سال آینده، 

از رشد 40 برابری وام ازدواج حکایت دارد.
 به گزارش ایس��نا، وام ازدواج یکی از وام های پرتقاضا در سیس��تم بانکی 
کشور است که از سال ۱388 رسما وارد شبکه بانکی شد. اکنون با گذشت 
۱2 سال از ورود وام ازدواج به خانواده تسهیالت بانک ها، کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱40۱ برای س��ال آینده تصویب کرده تا بانک ها به هر یک زوجین 
که تاریخ عقد آنها از اول فروردین ماه س��ال ۱397 تا ۱40۱ باش��د، ۱20 
میلی��ون تومان وام ازدواج دهند و مبل��غ وام ازدواج برای زوج های زیر 25 

سال و زوجه های زیر 23 سال را ۱50 میلیون تومان تعیین کرده است.
این در حالی اس��ت ک��ه دولت در الیحه بودجه س��ال آینده بند مربوط 
ب��ه وام ازدواج را ح��ذف ک��رده و تصمیم گیری درب��اره چگونگی پرداخت 
تسهیالت تکلیفی از جمله وام ازدواج را به عهده هیأت وزیران گذاشته بود. 
در شرایطی تصویب وام ازدواج به مبلغ ۱20 میلیون تومان برای سال آینده 
صورت گرفته اس��ت که رقم این وام از س��ال ۱388 تا پایان سال ۱394 و 
حتی تا س��ه ماه ابتدایی سال ۱395 با وجود نوساناتی که در اقتصاد ایران 
رخ داده و حت��ی ت��ورم تا 45 درصد نیز رفته بود، تغییری نداش��ت و تا 3 

میلیون تومان باقی ماند.
اما در بودجه سال ۱395 بود که با پیشنهاد مجلس و البته مخالفت هایی 
که در ابتدا از س��وی دول��ت صورت گرفت، در نهایت مبل��غ وام ازدواج به 
یکباره با رشد سه برابری همراه شده و به ۱0 میلیون تومان رسید. در سال 
۱396 نی��ز مبل��غ وام ازدواج ۱0 میلیون تومان باقی ماند تا در نهایت، رقم 
وام ازدواج در سال ۱397 به ۱5 میلیون تومان رسید. در ادامه روند ساالنه 
افزایش مبلغ وام ازدواج، با دو برابر شدن رقم تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
در س��ال ۱398، رقم این وام به 30 میلیون تومان رس��ید و در س��ال های 
۱399 و ۱400 نی��ز مبلغ وام ازدواج به ترتیب به 50 و 70 میلیون تومان 
افزایش یافت . البته برای کاهش س��ن ازدواج جوانان، بانک مرکزی در سال 
جاری مکلف ش��د که تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر 25 
س��ال و زوج های زیر 23 سال واجد ش��رایط دریافت تسهیالت ازدواج را تا 
سقف ۱00 میلیون تومان افزایش دهد. بنابراین بررسی سرگذشت رقم وام 
ازدواج از سال ۱388 تا ۱40۱ حاکی از آن است که این وام از 3 میلیون به 

۱20 میلیون تومان رسیده و با رشد 40 برابری مواجه شده است.

واِمنصِفقیمتمسکنتاپایانبهمنتمدیدشد
پروازقیمتاوراقمسکن

طرح دریافت تس��هیالت اوراق مسکن با نصف شدن هزینه خرید 
اوراق که از اواخر آذرماه امس��ال به اجرا درآمده تا پایان بهمن ماه 
تمدید ش��ده و این در حالی اس��ت که قیمت هر برگ اوراق تسه از 
اوایل دی ماه تاکنون حدود 64 درصد افزایش داش��ته است؛ بر این 
اساس مشوق بانک مسکن مبنی بر معافیت از پرداخت بهای نیمی 

از اوراق تقریبا بی اثر شد.
بانک مسکن در 23 آذرماه اعالم کرد که به مناسبت هشتاد و سومین 
سالگرد تاسیس این بانک، هزینه دریافت تسهیالت مسکن از محل اوراق 
گواه��ی حق تقدم 50 درصد کاهش یافته اس��ت. مدت زمان اس��تفاده 
از ای��ن مش��وق تا یک ماه اعالم و البته س��پس ت��ا ۱5 بهمن ماه تمدید 
ش��د. اخیرا نیز طی نامه ای که اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک 
مس��کن خطاب به معاون نظارت بازار فرابورس نوشته، تمامی متقاضیان 
تس��هیالت خرید مس��کن از مح��ل اوراق ممتاز تا تاری��خ 30 بهمن ماه 
۱400 صرفا نس��بت به خرید اوراق ممتاز به میزان 50 درصد تسهیالت 
درخواس��تی اقدام کنند. این موضوع مشمول متقاضیان تسهیالت جعاله 
تعمیر واحد مس��کونی )به صورت همزمان با خرید( نیز هس��ت. با توجه 
به این نامه، مهلت اس��تفاده از این نوع تس��هیالت ت��ا 30 بهمن تمدید 

شده است.
اگرچه بانک مس��کن با مشوق جدید در آذرماه تالش کرده توان خرید 
متقاضی��ان را افزایش ده��د، میانگین قیمت هر برگ اوراق تس��هیالت 
مس��کن )تس��ه( که تا اوایل دی ماه حدود 87 هزار تومان بود، روز ۱9 
بهمن ماه به متوسط ۱43 هزار و 600 تومان رسید. با این جهش قیمت 
وام اوراق مس��کن، مش��وق بانک مس��کن مبنی بر عدم الزام متقاضیان 
ب��رای خرید نیمی از اوراق تقریبا بی اثر ش��ده اس��ت. متقاضیان دریافت 
تس��هیالت 400 میلیون تومانی از محل اوراق در شهر تهران که پیش از 
این برای دریافت این تسهیالت باید 800 فقره اوراق خریداری و به بانک 
ارائ��ه می کردند هم اکنون تنها با خرید و ارائه 400 فقره اوراق می توانند 
تس��هیالت 400 میلیون تومان��ی را دریافت کنند. 80 میلیون تومان نیز 
تسهیالت جعاله است که در سراسر کشور پرداخت می شود که هم اکنون 
متقاضی��ان با خرید و ارائه 50 درص��د از این تعداد یعنی 80 فقره اوراق 
می توانند اقدام به دریافت تسهیالت جعاله کنند. بدین ترتیب زوجین در 
تهران می توانند تا س��قف 480 میلیون تومان از تسهیالت اوراق استفاده 
کنند. به مجرده��ای تهرانی نیز از این طریق 200 میلیون تومان وام به 

اضافه 80 میلیون تومان تسهیالت جعاله پرداخت می شود.
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سعیدلیالزبررسیکرد
ارزندگی48مگاپروژهصنعتی

روز یکش��نبه بود که عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی کشور با 
اعتباری معادل ۱7 میلیارد دالر سرمایه گذاری با حضور رئیس جمهور آغاز 
شد. سعید لیالز« کارشناس اقتصادی درباره آغاز عملیات این 48 مگاپروژه 
صنعتی به ایرنا می گوید: این طرح، یکی از پیشران های اقتصادی است و با 
توجه به عقب ماندگی هایی که از گذشته وارث آن هستیم، می تواند بخشی 

از مشکالت کشور را حل کند.
او آغاز عملیات اجرایی 48 مگاپروژه صنعتی را بسیار ارزنده و جسورانه 
دانس��ت و افزود: دول��ت برای عملیاتی کردن کارهای بزرگ، بس��یار باید 
تش��ویق شود، البته هدایت اقتصادی دولت بس��یار مهم است و باید ادامه 
داشته باش��د و آغاز عملیات مگاپروژه های صنعتی نیازمند سرمایه گذاری 
الزم و ارتقای بهره وری است تا بتوانیم مشکالت کشور را حل کنیم. حتی 
اگر تعداد طرح ها را از 48 طرح به ۱00 و حتی 300 طرح افزایش دهیم، 
آن هم نه 500 هزار میلیارد تومان که به هزار تریلیون تومان برسانیم، یعنی 
پروژه را دو برابر کنیم باز نمی توانیم عقب ماندگی های اقتصادی کشور که 

وارث آن هستیم، را جبران کنیم.
لیالز توضیح داد: س��هم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص داخلی ایران 
نسبت به نیمه دهه ۱380 رسیده و اگر فرض کنیم تولید ناخالص داخلی 
امس��ال حدود 7 هزار میلیارد تومان اس��ت، چیزی ح��دود هزار تریلیون 
تومان اقتصاد ایران کسری سرمایه نسبت به نیمه دهه ۱380 دارد به این 
معنا که این پروژه هایی که رئیس جمهوری تعریف کردند و قرار اس��ت در 
مدت پنج س��ال اجرایی شود، تنها یک دهم مشکالت و ۱0 درصد کسری 
س��رمایه گذاری داخلی کشور را حل می کند آن هم نسبت به سال ۱385 
نه نس��بت به آنچه نیاز فعلی ماس��ت درنتیجه نباید این اعداد بزرگ ما را 
نسبت به عقب ماندگی های اقتصادی گمراه کند و یک رضایت کاذب نسبی 

به ما بدهد.
این کارش��ناس اقتصادی یادآور شد: دولت برای عملیاتی کردن کارهای 
بزرگ، بسیار باید تشویق شود، اما باید توجه داشت که االن در مقایسه با 
نیمه دهه ۱380، حدود هزار تریلیون تومان سرمایه گذاری ساالنه کسری 
داری��م و آغاز عملیات مگاپروژه های صنعتی نیازمند س��رمایه گذاری الزم 
و ارتقای بهره وری اس��ت تا بتوانیم درصد بیش��تری از مشکالت کشور را 
حل کنیم. به گفته لیالز، س��رمایه گذاری که برای حل درصد بیشتری از 
مش��کالت کشور نیاز داریم، به مراتب فراتر از میزان سود انباشته ای است 
که شرکت های بزرگ بخواهند به اقتصاد تزریق کنند؛ در واقع سود انباشته 
این ش��رکت ها آنقدر نیس��ت که به صرف این مبالغ در 48 پروژه بتوانیم 
به رش��د اقتصاد 8 درصد برس��یم بلکه برای هدف گذاری رشد 8 درصدی 
عالوه بر س��رمایه گذاری های بخش خصوصی، به تحقق بودجه دولت هم 
نیاز داریم، چراکه از نظر علم اقتصاد، رش��د اقتصادی دو بال دارد، یعنی از 
دو طریق می توان به رش��د اقتصادی رسید؛ یکی تشکیل سرمایه یا همان 

سرمایه گذاری و دیگری رشد بهره وری است.
وی ادامه داد: براساس مطالعات سازمان ملل، از هر مقدار رشد اقتصادی 
ایاالت متحده در 50 س��ال اخیر، 3۱ درصد آن، از محل اقتصاد بهره وری 
صورت گرفته نه از محل رش��د س��رمایه گذاری و یک سوم رشد اقتصادی 
آمریکا در نیم قرن اخیر از طریق بهبود بهره وری بوده یعنی بهره وری همین 
س��رمایه موجود که داریم و کل رش��د اقتصادی چین نیز در قرن اخیر از 
طریق بهبود بهره وری صورت گرفته است. در قوانین برنامه کشور نیز برای 
رشد اقتصادی قرار بوده ارتقای رشد بهره وری را داشته باشیم که یک بخش 
تحقق رش��د بهره وری به توسعه فضای عمومی کسب وکار و بخش دوم به 

کاهش تصدیگری دولت بستگی دارد.
 این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: البته هدایت اقتصادی دولت بسیار 
مهم است و باید ادامه داشته باشد، اما تصدی دولت کار را مشکل می کند. 
ضمن اینکه تحقق رشد اقتصادی 8 درصد نیز باید دو اقدام اساسی انجام 
ش��ود؛ یکی اینکه بخ��ش خصوصی پای کار بیاید و س��رمایه گذاری کند 
دوم به��ره وری طوری ارتقا پیدا کند ک��ه بخش خصوصی را عالقه مند به 
س��رمایه گذاری کند. در واقع یک ثبات در سیاس��ت الزم داریم تا بخش 
خصوصی با احساس امنیت بیش��تری وارد سرمایه گذاری شود. به عنوان 
مثال؛ درخصوص نرخ دالر الزم نیس��ت همه ت��الش خود را برای کاهش 
ن��رخ دالر به کار بگیریم بلکه معتقدم به جای اینکه در صدد کاهش نرخ 
دالر باشیم، باید به فکر تثبیت قیمت باشیم و این هزار بار بهتر از این است 
که دالر را پایین بیاوریم و چند ماه دیگر دوباره باال برود. یا موضوع تعیین 
تکلیف ارز 4200 تومانی خیلی مهم اس��ت و اگر دولت این موارد را برای 
اقتصادگردان ها شفاف کند، حتما به رشد اقتصاد 8 درصدی خواهیم رسید.
او با بیان اینکه برای اینکه به س��ال ۱385 برس��یم باید این پروژه ها را 
۱0 براب��ر کنیم و اگر بخواهیم عقب ماندگی اقتصادی گذش��ته را جبران 
کنی��م، باید پروژه ها را 20 برابر کنیم، گفت: برآوردها نش��ان می دهد که 
فقط در بخش نفت حدود 400 هزار میلیارد کسری سرمایه گذاری وجود 
دارد. یعنی عقب ماندگی سرمایه گذاری فقط در بخش نفت آن هم با توجه 
به اینکه حیاتی ترین بخش اقتصاد ایران اس��ت، کسری وجود دارد که این 
مش��کل در بخش های دیگر مانند بخش مسکن و بخش ماشین آالت و ... 
نیز دیده می شود. واقعیت این است که همان طور که رهبر انقالب اسالمی 
فرمودند؛ در ۱5 سال گذشته شاهد فقدان سرمایه گذاری بودیم یعنی اقدام 
رئیس جمه��وری در آغاز عملیات اجرایی 48 مگاپروژه در راس��تای تاکید 

رهبری برای افزایش سرمایه گذاری صورت گرفت.
لی��الز در ادامه صحبت هایش پیش��نهاد داد: پیش��نهاد می کنم که این 
س��رمایه گذاری ها بتوانند کسری س��رمایه گذاری را جبران کنند نه اینکه 
جایگزین سرمایه گذاری های بخش خصوصی شود. چراکه بزرگترین مسئله 
ما در ۱5 سال گذشته که دولت قبل هم نتوانست این مسئله را حل کند، 
فرار بخش خصوصی به ویژه آن بخش مولد از اقتصاد ایران بود. یعنی کاهش 
شدید سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ بنابراین دولت باید توجه داشته باشد 
که این سرمایه گذاری که االن قرار است اجرایی شود، نباید جانشین شود 
بلکه باید فضای عمومی کس��ب وکار در ایران را به نحوی تقویت کند که 
بخ��ش خصوصی، آن ۱0 درص��دی را که رئیس جمهوری جبران کردند و 

واقعا هم در این زمینه مجاهدت کردند، به همین میزان بسنده شود.
به گفته این کارش��ناس اقتصاد سیاس��ی، حدود 22 س��ال پیش یعنی 
س��ال ۱378 نیز پیشنهاد دادند که ۱0 مگاپروژه تعریف شود، نه فقط در 
حوزه ه��ای خاص بلکه در حوزه های کلی نظیر برقی کردن راه آهن تهران 
- مش��هد یا تکمیل راه آهن تهران - کربال و اگر درس��ت به توسعه بخش 
ریلی توجه ش��ده بود، االن ایران می توانست سه برابر راه آهن داشته باشد، 
چراکه هیچ مانع فنی، اقتصادی، اجرایی و علمی برای اجرای این کار وجود 
نداش��ت. یعنی از ریل و زیرساخت س��یمانی گرفته تا واگن ها و لکوموتیو 
هم��ه در داخل ایران قابل تولید اس��ت و ما توانای��ی فنی و اقتصادی این 

کار را داریم.

نگــــاه

فرصت امروز: دماس��نج بازار س��هام در معامالت چهارمین روز هفته به 
مدار صعودی بازگش��ت تا تاالر شیشه ای پس از دو روز معامالتی بار دیگر 
سبزپوش شود. پس از آنکه شاخص بورس تهران در معامالت روز یکشنبه 
با افت بیش از 22 هزار واحدی بار دیگر به کانال ۱.2 میلیونی سقوط کرد، 
این روند نزولی در س��ومین روز هفته هم ادامه یافت و ش��اخص کل بازار 
سهام بیش از 7 هزار واحد دیگر ریخت. پسروی دو روزه نماگر اصلی تاالر 
شیشه ای در کانال ۱.2 میلیون واحدی اما با رشد بیش از 6 هزار واحدی 
در معامالت روز گذشته متوقف شد و حقیقی ها نقش مهمی در این رشد 

دسته جمعی شاخص های بورسی داشتند.
در جریان معامالت روز سه ش��نبه ۱9 بهمن ماه، معادل 59 درصد کل 
ارزش خرید را حقیقی های بازار انجام دادند، در حالی که حقوقی ها با 4۱ 
درصد از ارزش کل معامالت، سهم کمتری را نسبت به حقیقی ها در ورود 
نقدینگی به بازار داش��ته اند. همچنین سهم حقیقی ها از کل حجم خرید 
معادل 8۱ درصد و سهم حقوقی ها نیز معادل ۱9درصد بوده است. از سوی 
دیگر، سهم حقیقی ها از کل ارزش فروش در حالی معادل 60.6 درصد بود 
که حقوقی ها با سهم 39.4 درصدی، سهم کمتری را نسبت به حقیقی ها 
در خروج نقدینگی داشتند. همچنین سهم حقیقی ها از کل حجم فروش 
معادل 74 درصد و سهم حقوقی ها هم معادل 26 درصد بوده است. نهایتا 
بازار سهام با 78 صف خرید به ارزش 2 هزار و 433 میلیارد و 57۱ میلیون 
ریال به کار خود پایان داد و در سوی دیگر با ۱04 صف فروش به ارزش 2 

هزار و 47۱ میلیارد و 787 میلیون ریال حرکت خود را تمام کرد.
رشددستهجمعیشاخصهایبورسی

روند حرکت بازار س��هام در روز سه شنبه برخالف روزهای قبل صعودی 
بود و ش��اخص ب��ورس تهران بی��ش از 6 هزار واحد ارتفاع گرفت. س��ایر 
ش��اخص ها نی��ز در این روز بر م��دار صعودی حرکت کردن��د. در جریان 
معامالت روز گذشته، شاخص کل بورس با افزایش 6 هزار و 702 واحدی 
به رقم یک میلیون و 28۱ هزار واحد رسید و شاخص هم وزن با یک هزار 
و 633 واح��د کاه��ش، رقم 325 هزار و 620 واحد را به ثبت رس��اند. در 
چهارمی��ن روز معامالتی هفته، بیش از 5 میلیارد و 493 میلیون س��هم، 
ح��ق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 34 هزار و 805 میلیارد ریال در بورس 
اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، افزایش 6 هزار و 867 
واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش 7 هزار و 438 واحدی را تجربه کردند.

گروه »بانک ها« در معامالت این روز با 22 هزار و ۱86 معامله به ارزش 
2هزار و 825 میلیارد ریال در صدر گروه های بورس��ی قرار گرفت. در این 
گروه، 36 درصد نمادها افزایش 5 تا 3 درصدی، 29 درصد نمادها افزایش 
3 ت��ا یک درصدی و 29 درص��د از نمادها افزایش صفر تا یک درصدی را 
نس��بت به روز قبل ثبت کردند. همچنین گروه خودرو با 42 هزار و 606 
معامل��ه به ارزش 2 هزار و 657 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 32 
هزار و 379 معامله به ارزش 2 هزار و 203 میلیارد ریال، گروه فرآورده های 
نفت��ی با 3۱ ه��زار و 360 معامله به ارزش یک هزار و 666 میلیارد ریال و 
گروه شیمیایی با 26 هزار و 902 معامله به ارزش یک هزار و ۱87 میلیارد 

ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
ش��رکت توسعه معادن و فلزات با 966 واحد، شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس با 789 واحد، بانک ملت با 787 واحد، ش��رکت ایران خودرو 
با 558 واحد و شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با 527 واحد با بیشترین 
تاثیر مثبت بر رشد شاخص بورس همراه شدند. در سوی مقابل نیز شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان با 366 واحد، شرکت ملی صنایع مس ایران با 300 
واحد، شرکت بورس کاالی ایران با 82 واحد، شرکت سایر اشخاص بورس 
انرژی73 با 937 واحد و شرکت سرمایه گذاری البرز با 59 واحد بیشترین 

تاثیر منفی را بر رشد شاخص کل داشتند.
در آن س��وی بازار نیز شاخص کل فرابورس بیش از ۱32 واحد افزایش 
داش��ت و رقم ۱7 هزار و 506 واحد را ثبت کرد. نمادهای بیمه پاس��ارگاد 
)بپاس(، پلیمر آریاساس��ول )آریا(، توس��عه معادن و فلزات )تجلی(،  گروه 
س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس( و 
شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه 
بودند. همچنین تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، زغال سنگ پروده طبس 
)کزغال(، مجتمع جهان فوالد س��یرجان )فجهان(، شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامین )صبا(، ریل پرداز نوآفرین ) حآفرین( و  توسعه سامانه نرم افزاری 

نگین )توسن( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه شدند.
نقشبرجستهنیمادربازارسهام

قیمت دالر در حالی با سیگنال های مثبت برجامی کاهش پیدا کرده که 
کارشناس��ان می گویند بازار سهام بیشتر از قیمت دالر آزاد از دالر نیمایی 
تاثیر می پذی��رد. نیما آزادی در این باره به س��نا، می گوید: آن چیزی که 
واقعیت اقتصادی شرکت های بورسی فعال است، ارز بازار آزاد نیست بلکه 

ارز نیمایی اس��ت زیرا فروش های آنها با همان نرخ نیمایی است. به گفته 
وی، در همه بورس های دنیا فاکتور ارز محلی در نوس��انات شاخص بورس 
آن کش��ور بسیار موثر است. در ایران نیز وزن قضیه فوق به دلیل ساختار 
تورمی و به واس��طه نوسانات ارزی بسیار زیاد است. به طوری  که در مدت 
یک س��ال با نوسان ۱00 درصدی یا در مدت یک ماه با نوسان 30 تا 35 
درصدی مواجه بودیم. به همین دلیل حساس��یت نوسانات ارزی در بورس 

ما به مراتب بیشتر از نوسانات ارزی سایر کشورها است.
این تحلیلگر بورس��ی با اشاره به جامپ های بزرگ در سال های گذشته 
می افزای��د: در ایران تقریبا عمده حرکات بزرگی که در بورس اتفاق افتاده 
به نوسانات ارزی برمی گردد. تا زمانی که ارز به عنوان یکی از عوامل موثر، 
جامپ آنچنانی نداشته باشد، بازار هم معموال رغبتی ندارد و دلیل آن هم 
این است که ساختار شرکت های کشور بیشتر به دلیل بحث های تحریمی 
و عدم شکل گیری سرمایه در شرکت ها طی 40 سال اخیر، طرح توسعه ای 
قابل توجهی نداش��ته اند. در حال حاضر و نزدیک به 20 س��ال، ش��رکت 
پتروش��یمی خارک ظرفیت 600 هزار تن متانول را دارد و با اینکه ارزش 
بازار باال رفته و سودسازی بزرگی انجام شده، اما به دلیل تحریم ها و عدم 
راه اندازی طرح های توسعه ای، پروژه ها راه اندازی نشده یا با تاخیر طوالنی 
راه افتاده است. بنابراین فاکتور نوسانات ارزی بر عملکرد شرکت ها و بازار 

بسیار موثرتر از فاکتورهای بنیادی است.
ب��ه گفته آزادی، گاهی وقت ها رفتار رکودی در بازار اتفاق می افتد. مثال 
قیمت ارز باال رفته و قیمت سهام باال نمی رود که به طور عمده این رفتارها 
پایدار نیست. در چند ماه اخیر قیمت ارز از محدوده 25 هزار تومان به 30 
تومان رسید و بورس آن را همراهی نکرد. در عمل بورس موافق بازار ارز و 
رشدی که در ارز اتفاق افتاد، نبود. به همین دلیل به سرعت بازار ارز خود 
را پایین کشید و همسو با بورس شد. آن چیزی که برای بازار اهمیت دارد 
نرخ نیمایی و ثبات در بازار اس��ت. در ح��ال حاضر قیمت ارز در بازار آزاد 
حدود 26 هزار و قیمت نیمایی حدود 24 هزار تومان است اگر قرار باشد 
دالر نیمایی پایین بیاید ب��ازار ریزش می کند ولی اگر دالر نیمایی همین 
عدد باش��د، مشکلی پیش نخواهد آمد. تصمیم دولت و بانک مرکزی این 
اس��ت که ارز را تک نرخی کنند و اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند امنیت 
تحلیلی و ذهنی کاملی را برای سرمایه گذار ایجاد کنند، ریزش بورس دوام 

نخواهد داشت و به سرعت قیمت ها به اعداد باالتر برمی گردد.

بورستهرانبهمدارصعودیبازگشت

بازار سبز در دستان حقیقی ها

یک فعال بازار سرمایه معتقد است: رفع تحریم ها به نزدیکی ارز نیمایی 
و ارز در بازار آزاد منجر خواهد ش��د و حتی ش��اید بتوان گفت در مقاطع 
زمانی خاصی ممکن اس��ت این دو قیمت به یکدیگر رسیده و برابر شوند؛ 
بنابراین احتمال تک نرخی ش��دن ارز ب��ه دنبال رفع تحریم ها امکان پذیر 

است؛ موضوعی که شرایط را در پیش بینی پذیری بازار قوت می بخشد.
علی بیگ زاده، رئیس پیش��ین اداره نظارت بر ناش��ران بورسی سازمان 
بورس به بررس��ی اثر تحریم ها بر وضعیت تولید پرداخت و به سنا، گفت: 
به طور قطع تحریم هزینه های مختلفی را به شرکت های تولیدی تحمیل 
می کن��د، از این موارد می توان به گران ت��ر بودن مواد اولیه وارداتی در این 
شرایط اشاره کرد؛ موضوعی که به دنبال افزایش هزینه های نقل و انتقال 
پ��ول، بیمه، حمل و نقل و ... رخ می دهد. بر این اس��اس با رفع تحریم ها، 
ش��رکت ها می توانند با تهیه مواد اولیه ارزان تر، بهای تمام شده کمتری را 
در بخش تولید داشته باشند. بیگ زاده افزود: از طرف دیگر موضوع قیمت 
مواد اولیه داخلی هم موضوع مهمی است، زیرا با توجه به کاهش قیمت ارز، 
مواد اولیه داخلی هم با قیمت کمتری به دست تولیدکننده خواهد رسید؛ 
هرچند که موضوع پایین آمدن قیمت دالر می تواند بر روی قیمت فروش 
محصوالت شرکت ها هم اثر داشته باشد، اما در مجموع برآیند این موضوع 
برای شرکت ها مثبت است، زیرا برای شرکت ها گشایش هایی را در زمینه 

صادرات و فعالیت های بین المللی به همراه خواهد داشت.
او تصریح کرد: به نظر من اگر رایزنی ها به خوبی انجام شود و گشایش ها 
واقعی باش��ند، در بخش محصوالت صادراتی هم ش��اهد وضعیت بس��یار 
بهتری در ش��رکت ها خواهیم بود، هرچند که رفع تحریم ها سبب کاهش 
نرخ دالر می ش��ود و ممکن است این اس��تدالل وجود داشته باشد که ارز 
حاصل از صادرات با نرخ پایین تری در س��امانه نیما معامله ش��ود، اما باید 
توجه داشت گشایشی که در زمینه افزایش میزان صادرات و نقل و انتقال 

پول رقم می خورد، اتفاق بسیار مهم و اثرگذاری در اقتصاد کشور است.
رئیس پیش��ین اداره نظارت بر ناشران بورسی، اثر رفع تحریم ها بر نرخ 
ارز را بر دو بخش قابل بررس��ی دانست و گفت: این موضوع را می توان در 
دو بخ��ش بازار آزاد و ارز نیمای��ی مورد توجه قرار داد. به نظر من با توجه 
به تفاوتی که نرخ این دو ارز با یکدیگر دارند رفع تحریم ها سبب نزدیکی 
این دو قیمت می ش��ود و شاید بتوان گفت در مقاطع زمانی خاصی حتی 
ممکن اس��ت این دو قیمت به یکدیگر رسیده و برابر شوند؛ بنابراین شاید 

رفع تحریم ها سبب ایجاد ارز تک نرخی در کشور شود. به گفته بیگ زاده، 
قیم��ت دالر در بلندم��دت کف قیمتی خود را پی��دا خواهد کرد تا بر این 
اس��اس، بازار بتواند محاس��باتش را با قیمت تعیین شده در این ساز و کار 
لحاظ کند؛ بنابراین، با توجه به این فرصت ایجادش��ده اگر قیمت ارز تک 

نرخی شود، شرایط برای بازار پیش بینی پذیرتر می شود.
این فعال بورس��ی ادامه داد: در صورت رفع تحریم ها و دسترسی دولت 
به درآمدهای فروش نفت به ش��کل پایدار، این موضوع بر روی نرخ اوراق 
دولتی اثر می گذارد و در چنین ش��رایطی دولت به دنبال هر نرخی برای 
تامین مالی نخواهد بود. به طور کلی می توان گفت اگر دولت نیازهای مالی 
کمی داشته باشد، حجم انتشار اوراقی که به طور نقدی فروخته می شود، 
همچنی��ن نرخ این اوراق کاهش خواهد یافت. با توجه به کاهش انتظارات 
تورمی، پایین آمدن نرخ برابری ریال و دالر و کاهش حجم تامین مالی و 
اوراق دولت، به طور قطع این موضوع روی نرخ اوراق دولتی اثر گذاشته و 

آن را کاهش می دهد.
او در بررس��ی تاثی��ر رف��ع تحریم ها بر روی صنای��ع مختلف گفت: این 
موض��وع بر صنایع مختلف اثرات متفاوت��ی دارد. این موضوع برای صنعت 
بانکداری می تواند مفید و موثر باش��د، زیرا رفع تحریم ها س��بب می شود 
سیستم بانکی به منابع و سیستم های بین المللی دسترسی بهتری داشته 
باشد. به این ترتیب نظام بانکی کشور نیز می تواند نقش فعال تری در جا به 
جایی پول داشته باشد؛ نقشی که اکنون شاید در فضای غیررسمی در حال 
انجام است. با پایین آمدن نرخ بهره در پی کاهش انتظارات تورمی، بهای 

تمام شده پول در بانک ها رقم می خورد.
به اعتقاد وی، در صنعت خودروس��ازی نیز با ورود شریک های خارجی، 
خودروسازها وضعیت بهتری خواهند داشت. در این شرایط مشکالتی که 
درخصوص وضعیت قطعات برای تولید خودرو وجود داش��ته، رفع شده و 
خودروسازها می توانند تولید خود را دوباره آغاز کنند. موضوع رفع تحریم 
بر افزایش س��رمایه گذاری خارجی هم تاثیر زیادی دارد، زیرا اغلب صنایع 
داخلی در کنار س��رمایه گذاری داخلی نیاز به س��رمایه گذاری خارجی هم 
دارند. این موضوع در بلندمدت می تواند سبب شکوفایی تولید شود. نیاز به 
ایجاد دارایی و ایجاد سرمایه گذاری جدید برای واردکردن تکنولوژی تولید 

به کشور از ملزومات توسعه اقتصادی ما است.
بیگ زاده در انتها گفت: ارتباط با کشورهای دیگر در بُعد تکنولوژی های 

تولید و به روز ش��دن ابزار تولید نکته مثبت دیگری در این رابطه اس��ت؛ 
از طرفی دیگر ش��رکت ها می توانند در ش��رایطی که نرخ ارز تثبیت شود 
برای سرمایه در گردش خود به منابع ارزان تری دسترسی داشته باشند تا 
برای طرح های تولید خود تامین مالی کنند. در این فضا، می توان وضعیت 

مثبت تری را برای شرکت های دارای طرح های توسعه ای متصور بود.

یکفعالبازارسرمایهمطرحکرد
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عوارضجدیدمنعوارداتخودرو
دو عارضه دیگر توقف واردات خودرو به کشور شناسایی شد. هم ردیف شدن قیمت 
محص��والت چینی با برندهای لوکس شناخته ش��ده در دنیا و همچنین تولید بدون 
انتقال تکنولوژی توسط چینی ها در ایران را می توان دو عارضه ای دانست که در پی 
ممنوعیت واردات خودرو به کشور شکل گرفته است. چینی ها که با دامپینگ فعالیت 
خود در ایران را آغاز کردند، حاال با استفاده از خأل واردات و البته سیاست های اشتباه 

داخلی، به عرضه کننده محصوالتی با قیمت های هنگفت تبدیل شده اند.
به گزارش پدال نیوز، خودروسازان چینی که روزگاری با دامپینگ جای پای خود 
را در ایران س��فت کردند، حاال با استفاده از خأل واردات و البته سیاست های اشتباه 
داخلی، به عرضه کننده محصوالتی لوکس با قیمت هایی هنگفت تبدیل ش��ده اند و 
دیگر خبری از خودروهای ارزان چینی در بازار کش��ور نیس��ت. چندی پیش یکی 
از خودروس��ازان بزرگ بخش خصوصی در جریان رونمایی از محصول جدید خود، 
خبر از قیمت یک  میلیارد و 750 میلیون تومانی آن داد. در ادامه خودروهای دیگری 
نیز توسط دیگر شرکت ها رونمایی شد که آنها نیز چینی بودند و قیمتی باالی یک 
 میلیارد تومان برای شان لحاظ شد. در همین حین قیمت برخی از محصوالت چینی 
زیر یک  میلیارد نیز ناگهان رش��د کرد. این قیمت ها اما بسیار حاشیه ساز شده اند، تا 
جایی که حتی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت گذاری 
یکی از خودروس��ازان ورود کرد و مانع فروش آن شد. هرچند اقدام سازمان حمایت 
ب��ه مذاق افکار عمومی خوش آمد، با این حال خیلی ها نیز دخالت دولت در قیمت 
خودروهای متعلق به بخش خصوصی را نپسندیدند. دولت در حالی به بهانه حمایت 
از حق��وق مصرف کنن��دگان به قیمت خودروه��ای موردنظر ورود ک��رد که به نظر 
می رسد سیاس��ت های اش��تباه خودش عامل چنین قیمت گذاری ای در ایران شده 
اس��ت. ممنوعیت واردات از یک سو، بی توجهی به داخلی سازی خودروسازان چینی 
در کش��ور از س��وی دیگر و همچنین عدم تعیین استراتژی مناسب و مختص بخش 
خصوصی خودروسازی، از جمله عوامل مهمی به شمار می روند که زمینه تغییر رفتار 

چینی ها در بازار خودروی کشور را در این سال ها فراهم کرده اند.
 دولت همواره در این سال ها تا آنجا که جا داشته برای خودروسازان بزرگ برنامه 
و سند تهیه کرده، اما هیچ گاه به طور جدی و ملموس وارد سیاست گذاری در بخش 
خصوصی صنعت خودرو نشده است. منظور از سیاست گذاری، دخالت در امور داخلی 
خودروس��ازان خصوصی نیس��ت، بلکه تعیین یک راهبرد کلی است که شرکت های 
خارجی مهمان این بخش، به انتقال تکنولوژی و داخلی س��ازی )در صورت داش��تن 
صرفه اقتصادی( مقید باشند. این در حالی است که دولت به جای ورود به این عرصه، 
گاهی سیاست پرخسارت و اشتباه قیمت گذاری دستوری را در بخش خصوصی تکرار 
کرده و می کند. چینی ها سال هاس��ت در خودروسازی ایران فعالیت دارند، اما تمایل 
چندانی به انتقال تکنولوژی و آموزش قطعه س��ازان کش��ور نشان نداده اند )برعکس 
دولتمردان آنها که در کشورشان تاکید بسیاری بر این موضوعات دارند(. آنها بی هیچ 
فشار خاصی درباره داخلی سازی، در این سال ها پیش رفته و تا جایی که امکان داشته 
در انتقال تکنولوژی و فناوری خساست به خرج داده اند. این در حالی است که دولت 
چین خود سیاس��ت هایی سختگیرانه در مورد ش��رکت های خارجی دارد و در ازای 
دادن بازار به آنها، شرط انتقال تکنولوژی و همکاری مشترک با خودروسازان داخلی 
را لحاظ می کند. مسئله دیگر اما ممنوع شدن واردات خودرو در ایران است. در واقع 
ریشه قیمت های هنگفتی که چینی ها این روزها در بازار ایران ارائه می کنند را باید 
در ضعف رقابت جس��ت وجو کرد. بازار خودروی ایران از س��ه سال و نیم گذشته به 
دلیل ممنوعیت واردات، اندک رقابت قبلی خود را نیز تقریبا از دست داد تا فضا برای 
جوالن قیمت خودروهای داخلی باز ش��ود. در واقع خودروسازان بخش خصوصی، با 
اس��تفاده از خأل حضور محصوالت خارجی، قیمت ها را باال برده اند و دولت به جای 
اصالح در مبدأ، سیاست های اشتباه خود مانند دخالت در قیمت را تکرار می کند. این 
در حالی است که به نظر می رسد تا وقتی واردات ممنوع باشد، به دلیل ضعف رقابت، 
همچنان فضا برای پیشروی قیمتی چینی ها فراهم خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان، 
وقتی واردات خودرو آزاد و محصوالت خارجی روانه بازار شوند، چینی ها نه تنها دیگر 
قدرت فعلی را برای مانور قیمتی نخواهند داشت، بلکه قطعا مجبور به عقب نشینی از 
قیمت های فعلی نیز می شوند. هرچند چینی ها پیشرفت زیادی در خودروسازی طی 
این سال ها داشته اند، اما قیمت هایی که آنها این روزها برای محصوالت خود در بازار 
تحریم زده و انحصاری ایران لحاظ کرده اند، همچنان برای شهروندان ایرانی بهت آور 
اس��ت. مقایس��ه قیمت خودروهای چینی در ایران با نرخ جهانی آنها نشان می دهد 
چینی ها خودروهای موردنظر را بسیار گران تر در بازار ایران می فروشند و این موضوع 

با ضعف رقابت در ارتباط است.

نماگربازارسهام

 مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارک��ه از کلنگ زنی پنج پ��روژه بزرگ 
صنعتی با سرمایه گذاری این شرکت و به ارزش بیش از 40هزار میلیارد 

تومان در دهه فجر امسال خبر داد.
همزمان با ایام اهلل دهه فجر، پنج پروژه بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه به ارزش بیش از 40 هزار میلیارد تومان کلنگ زنی  شده که 
این پروژه ها باعث اشتغال زایی بیش از ۱2هزار نفر به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم در اقصی نقاط کشور خواهد شد. آیین آغاز عملیات احداث 
این پروژه ها، یکش��نبه ۱7 بهمن م��اه ۱400 با حضور رئیس جمهور در 
قالب آیین آغاز عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی کشور در سالن  

همایش های صدا و سیما برگزار شد.
محمدیاس��ر طیب نیا، مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارک��ه با اعالم این 
خب��ر افزود: فوالد مبارکه یک��ی از بزرگترین تولیدکنن��دگان فوالد در 
کش��ور بوده و نیاز بسیاری از صنایع مهم در کشور را تامین می کند. به 
همین خاطر ب��ا برنامه ریز های به  عمل آمده و با عنایت به برنامه¬های 
توسعه¬ای کشور و نیاز به محصوالت جدید، عملیات احداث خط تولید 
محصوالت کیفی نورد گرم به ظرفیت 4 میلیون تن و با اعتباری بالغ بر 

۱8 هزار میلیارد تومان آغاز می شود.
احداث3نیروگاهبرایتولیدپایداربرقموردنیازکشور

وی در ادامه با اش��اره به محدودیت های قابل توجه انرژی بر س��ر راه 
تولید گفت: عملیات احداث پروژه واحدهای نیروگاه س��یکل ترکیبی با 
تکنولوژی جدید و بازده باال با ظرفیت ۱000 مگاوات و با سرمایه گذاری 
۱3هزار میلیارد تومان همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی آغاز می شود. 
همچنین س��اخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت 500 
مگاوات و نیروگاه عظیم بادی با ظرفیت ۱00مگاوات از جمله طرح های 
بزرگ فوالد مبارکه در راس��تای تولید پایدار برق موردنیاز کش��ور است 
که به زودی عملیات اجرایی آنها در دس��تور کار ق��رار خواهد گرفت. با 
بهره برداری از این س��ه نیروگاه، محدودیت های موجود در حوزه انرژی 
تا حد زیادی از س��ر راه تولید فوالد مبارکه برداشته شده و میزان تولید 
این ش��رکت که بخش بزرگی از نیاز صنایع مختلف کش��ور به ورق های 

فوالدی را تامین می کند افزایش خواهد یافت.
طیب نیا خاطر نش��ان کرد: شروع ساخت واحد تولید آهن اسفنجی در 
فوالد هرمزگان به ظرفیت 900 هزار تن با هدف رساندن ظرفیت تولید 
این شرکت به 2 میلیون تن تختال یکی دیگر از پروژه های بزرگی است 
که در دهه فجر امس��ال احداث آن کلید خواهد خورد. همچنین پروژه 
احداث واحد احیای مس��تقیم صنایع معدنی و فوالدی س��تاره سیمین 
هرم��ز به ظرفیت ۱.7 میلیون تن نیز با س��رمایه گذاری 5000 میلیارد 

تومان آغاز می شود.
مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه در ادامه از ش��روع عملیات احداث 
خطوط اسیدش��ویی و نورد سرد شرکت فوالد امیرکبیر کاشان خبر داد 
و گفت: این طرح با س��رمایه گذاری بیش از 900 میلیارد تومان یکی از 
برنامه های دیگر فوالد مبارکه در راس��تای افزایش ظرفیت تولید فوالد 
در کش��ور اس��ت. با احداث این خط، س��االنه 0.8 میلیون تن ورق های 

اسیدشویی و نورد سرد در گروه فوالد مبارکه تولید می شود.
سرمایهگذاریفوالدمبارکهبرایاستفادهپسابفاضالب

شهرهایمجاوردرچرخهتولیدفوالد
وی تصری��ح کرد: یک��ی از پروژه های مهم فوالد مبارکه در راس��تای 
فراهم نم��ودن بخش قابل توجهی از آب موردنیاز این ش��رکت، تامین 
مالی برای تکمیل و بهره برداری از تاسیس��ات فاضالب شهرهای مجاور 
فوالد مبارکه اس��ت. این پروژه با س��رمایه گذاری ش��رکت فوالد مبارکه 
ب��ه ارزش بیش از هزار میلیارد تومان تامین مالی خواهد ش��د و امکان 
اتصال ش��بکه  فاضالب ش��هرهای جدیدی در مجاورت فوالد مبارکه و 
ف��والد س��با را به تصفیه خانه پس��اب فاضالب فوالد مبارک��ه به منظور 
اس��تفاده در چرخه تولید فوالد فراهم نموده و نقش بسزایی در صیانت 

از محیط زیست منطقه برعهده خواهد داشت.
طیب نیا در پایان افزود: پیش از این، پروژه س��اخت تاسیسات تصفیه 
و انتقال پس��اب 9 ش��هر مجاور دیگر نیز با سرمایه گذاری فوالد مبارکه 
برای کاهش آب خام مصرفی این ش��رکت به بهره برداری رسیده بود که 
در نهایت با اجرای این پروژه ها، حجم آب خام مصرفی در فوالد مبارکه 

به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت. 
وی ب��ه تامین هزینه های این پروژه ها توس��ط ف��والد مبارکه و نقش 
برجس��ته این ش��رکت برای توس��عه کشور اش��اره نموده و متذکر شد: 
عملیات اجرایی چندین طرح توس��عه ای دیگر نیز در سایر کارخانه های 
تابعه فوالد مبارکه در استان های چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی 

به  زودی و طی ماه های پیش رو آغاز خواهد شد.
امضایقراردادخرید50دستگاهلکوموتیوبینشرکتفوالد

مبارکهوشرکتمپنا
در حاشیه این مراسم با حضور رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و 
تجارت قرارداد خرید 50 دس��تگاه لکوموتیو بین شرکت فوالد مبارکه و 

شرکت مپنا، به امضا رسید.
این قرارداد توس��ط محمد یاس��ر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه و عباس علی آبادی مدیرعامل ش��رکت مپنا به امضا رسید که 
در این قرارداد شرکت مپنا متعهد شده است نسبت به تولید و تحویل 
50 دس��تگاه لکوموتیو به ش��رکت فوالد مبارکه طی دو س��ال آینده 

اقدام کند.
ارزش ای��ن قرارداد مع��ادل 2 هزار میلیارد تومان اس��ت و ش��رکت 
مپنا ب��ه تدریج این لکوموتیوها را به ش��رکت ف��والد مبارکه برای رفع 
محدودیت های موجود در حوزه حمل ونقل و جابه جایی محصوالت این 

شرکت در شبکه ریلی کشور خواهد داد.

آغازعملیاتاحداثپروژههایبزرگصنعتیباسرمایهگذاری40هزارمیلیاردتومانیفوالدمبارکه

فوالد مبارکه پیشران توسعه صنعت کشور
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چراخبرنامهبرنددرایجادمشتریانوفادار
شکستمیخورد؟

بهقلم:جنمیمیلن
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

استفاده از خبرنامه و ارسال محتوای مداوم به کاربران درباره برند 
ایده ای به نس��بت قدیمی در حوزه بازاریابی محس��وب می شود. در 
این مس��یر استفاده از سرویس های ایمیل، پیامک و حتی ربات های 
چت برند در شبکه های اجتماعی ایده های جذابی محسوب می شود. 
درس��ت به همین خاطر ش��مار باالیی از برندها ب��ا در نظر گرفتن 
هزینه ه��ای اندک اس��تفاده از چنین ش��یوه ای اقدام ب��ه بازاریابی 
براس��اس الگوی موردنظر می کنند. ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان در قالب این شیوه مسیر ویژه ای را پیش رو دارید. 
این امر ش��امل استفاده از الگوهای مختلف به منظور سرمایه گذاری 
بر روی مخاطب هدف خواهد بود. با این حال گاهی اوقات خبرنامه 
برن��د در عمل موفقی��ت الزم را به همراه ندارد. بنابراین ش��ما باید 
الگ��وی رفتاری ت��ان در تعام��ل با مخاط��ب هدف را به ط��ور قابل 
مالحظ��ه ای تغییر دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز شانس��ی 

برای جلب نظر مخاطب هدف تان نداشته باشید. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از دالیل اصلی ناتوانی 
برندها برای موفقیت در زمینه جلب نظر خریداران و تبدیل شان به 
مشتریان وفادار از طریق سرمایه گذاری بر روی خبرنامه برند است. 
در ادامه برخی از مهمترین نکات در این رابطه را مورد ارزیابی قرار 

خواهیم داد. 
بیتوجهیبهدادههایمعتبر

اس��تفاده از داده ه��ای معتبر برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف امر مهمی محس��وب می ش��ود. امروزه بسیاری از برندها برای 
جل��ب نظر مش��تریان به طور مداوم از ش��یوه های گوناگون س��ود 
می برند. در این میان اگر شما استفاده از الگوهای تازه را در دستور 
کارتان قرار دهید، کارتان به ش��دت ساده تر از زمان دیگری خواهد 
ش��د. بنابراین روند جلب نظر مش��تریان در این میان اهمیت بسیار 
زیادی خواهد داش��ت. اس��تفاده از داده های دقیق درباره ترندهای 
بازار و همچنین رفتار مش��تریان در این میان امر مهمی محس��وب 
می ش��ود. ش��ما با چنین ایده هایی به بهترین ش��کل ممکن توانایی 
جلب نظر مش��تریان تان را خواهید داش��ت. پس همیشه استفاده از 

چنین توصیه هایی را مدنظر قرار دهید. 
پیشبینیپذیریباالیایمیلها

اگر محتوای ارس��الی ش��ما ب��رای مخاط��ب هدف بس��یار قابل 
پیش بینی باشد، تاثیرگذاری الزم را به همراه نخواهد داشت. درست 
به همین خاطر ش��ما باید همیش��ه در زمین��ه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان از ش��یوه های غیرقابل پیش بینی س��ود ببرید، در 
غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی ب��رای تعامل با مخاطب هدف 
و تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان پیدا نکنید. این امر شانس شما 
برای جلب نظر مشتریان را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. 
اس��تفاده از ایده های تازه و پرهیز از شیوه های بیش از اندازه قابل 
پیش بینی در این میان ایده بس��یار مهمی محس��وب می شود. شما 
به این ترتیب ش��انس زیادی برای پرهیز از تکراری شدن ایده های 
بازاریابی تان برای مخاطب هدف را خواهید داشت. این امر حتی در 
ص��ورت الگوبرداری از برندهای بزرگ در بازار نیز برای ش��ما تکرار 
می ش��ود. بنابراین همیشه نیم نگاهی به وضعیت برندهای بزرگ در 
بازار داش��ته باش��ید. این امر به ش��ما برای تعامل بهینه با مخاطب 

هدف کمک کرده و شانس تان در بازار را ارتقا می دهد. 
پیچیدهسازیشرایطعضویتدرخبرنامه

هیچ ک��س حوصل��ه اختصاص زم��ان طوالنی ب��رای عضویت در 
خبرنامه یک برند را ندارند. این امر دردس��رهای زیادی برای کسب 
و کارها به همراه داشته و شانس آنها را نیز به طور قابل مالحظه ای 
کاهش می دهد. درس��ت به همین خاطر شما باید همیشه در زمینه 
همکاری با مش��تریان تان ساده سازی فرآیند عضویت در خبرنامه را 
در دس��تور کار داشته باشید. این امر به شما فرصت بسیار خوبی در 

بازار خواهد داد. 
گاه��ی اوق��ات برندها ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
دردس��رهای زی��ادی را پیش رو دارن��د. این امر به وی��ژه در مورد 
خبرنامه برند مصداق دارد. با این حس��اب ش��ما باید به طور مداوم 
ب��رای تعامل با مخاطب هدف به طور حرفه ای تالش نمایید. در نظر 
داشتن اشتباهات مورد بحث در این مقاله برای اصالح کارتان امری 
ض��روری و قابل مالحظه خواهد بود. بنابراین همیش��ه این نکات را 

به یاد داشته باشید. 
customerthink.com:منبع

رهبری

بهقلم:نیراجآگاروال
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

دنیا روز به روز بیش��تر تحت سلطه فناوری های دیجیتال قرار می گیرد. 
ام��روزه تقریبا تم��ام کارهای روزمره مع��ادل آنالین داش��ته و مردم به 
س��ادگی امکان پیگیری کارهای شان در بس��تر اینترنت را دارند. اگرچه 
چنین نکته ای در طول دو دهه اخیر با روندی محسوس توسعه پیدا کرده 
اس��ت، اما در طول چند س��ال گذش��ته با ظهور همه گیری کرونا سرعت 
بس��یار باالتری پیدا کرده اس��ت. همین امر برای بسیاری از کارشناس ها 
محل بحث و تبادل نظر بوده اس��ت. در این میان ش��اید عرصه سالمت و 
بهداشت بیشتر از سایر حوزه ها از توسعه فناوری های دیجیتال سود برده 
باش��د.  هدف اصلی در این مقاله بررس��ی تاثیر ه��وش مصنوعی بر روی 
کمک به فعاالن عرصه س��المت اس��ت. بدون تردید هوش مصنوعی یکی 
از مهمترین فناوری های دیجیتال در دنیای پیرامون محس��وب می شود. 
درس��ت به همین خاطر میزان تاثیرگذاری اش بر روی مخاطب هدف در 
سطح باالتری قرار دارد. امروزه بسیاری از محصوالت با استفاده از هوش 
مصنوعی روانه بازار می ش��ود. با این حس��اب بررس��ی تاثیر این فناوری 
کاربردی بر روی عرصه س��المت ایده چن��دان بدی نخواهد بود. در ادامه 

برخی از نکات مهم در این راستا را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
راهکارهایفاصلهگذاریاجتماعی

فاصله گ��ذاری اجتماعی به عن��وان یکی از راهکاره��ای مربوط به حفظ 
سالمت و پیش��گیری از ابتال به کرونا مدنظر بسیاری از نهادهای بهداشتی 
در سراسر دنیا قرار دارد. در این میان فناوری هوش مصنوعی به مردم برای 
رعایت هرچه دقیق تر این اصل کمک می کند. صرف نظر از ابزارهای کمکی 
در زمین��ه حفظ فاصله اجتماعی، توس��عه دس��تیارهای صوتی و همچنین 
ام��کان دورکاری ب��ا کلی ابزاره��ای کاری حرفه ای نکته مهمی محس��وب 
می ش��ود. این امر ش��انس برندها برای ایجاد تجرب��ه ای دلپذیر از همکاری 
اس��تاندارد و بدون خطر ابتال به کرونا را فراهم کرده اس��ت.  اگرچه اکنون 
همه گیری کرونا تقریبا مهار ش��ده است، اما هنوز هم سویه های مختلف آن 
تهدید مهمی برای س��المتی مردم محسوب می شود. در این میان همچنان 
فن��اوری هوش مصنوعی به م��ردم برای پیگیری تمام کارهای ش��ان بدون 
نی��از به مراجعه حضوری کمک می کند. با این حس��اب موفقیت سیاس��ت 

فاصله گذاری اجتماعی تا حدودی مدیون توسعه فناوری موردنظر است. 
چکآپسریعوآنالین

بس��یاری از خدمات پزش��کی که پیش از این فق��ط در کلینیک های 
حرف��ه ای عرضه می ش��د، با همه گی��ری کرونا در قال��ب آنالین صورت 
می پذیرد. این امر حتی درباره ارزیابی عالئم ابتال به کرونا و ارائه نسخه 
به طور دیجیتال نیز مصداق دارد. با این حساب تحول بسیار مهمی در 
زمینه چک آپ بیماران در حوزه بهداش��ت روی داده است. موسسه های 
متع��ددی نیز با توجه به نیاز ب��ه خدمات مذکور در زمینه ارائه خدمات 
بهداش��ت و س��المت به طور آنالین راه اندازی ش��ده اند. چنین نکته ای 
نق��ش مهمی در جلوگی��ری از چرخه ابتال به کرونا و مدیریت درس��ت 

آن داشته است. 
راهکاریبرایساختواکسن

اس��تفاده از هوش مصنوعی فقط برای کارهای روزمره و ارائه خدمات 
س��ریع تر نیس��ت. امروزه پژوهش��گران از هوش مصنوعی برای طراحی 
فرمول س��اخت واکسن نیز س��ود می برند. این امر فقط محدود به کرونا 
نیس��ت و بسیاری از موسسه های علمی معتبر در سراسر دنیا امیدوارند 

برای سایر بیماری های آینده نیز با کمک هوش مصنوعی فرمول واکسن 
طراح��ی کنن��د. این امر نقش مهمی در کمک به پزش��کان دارد. با این 
حس��اب هوش مصنوع��ی در آینده ای نزدیک تبدیل به دس��تیار اصلی 

پزشکان در زمینه درمان بیماری و حتی تهیه واکسن خواهد شد. 
پیشبینیسویههایکرونا

تغییرات و جهش هایی که در ویروس کرونا صورت می گیرد، نقش مهمی 
در ادامه همه گیری موردنظر داش��ته اس��ت. هوش مصنوعی در این زمینه 

توانای��ی پیش بینی س��ویه های احتمالی آتی را دارد. با این حس��اب کادر 
درمان و پزشکان مسئول طراحی واکسن توانایی استفاده از نتایج حاصل از 
مطالعه هوش مصنوعی درباره س��ویه های احتمالی کرونا را خواهند داشت. 
این امر شاید در ابتدا بسیار عجیب یا باورنکردنی به نظر برسد، اما به زودی 
بدل به ابزار کمکی اصلی تیم های پزشکی در زمینه مقابله با کرونا خواهد 

شد. این امر نکته بسیار مهمی برای تیم های درمان خواهد بود. 
readwrite.com:منبع

هوشمصنوعیچطوربهعرصهسالمتکمکمیکند؟

هوش مصنوعی در برابر کرونا

چهار شنبه
20 بهمن 1400

شماره 1962



7ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

آذربایجان ش��رقی - ماهان فالح: با حکم مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کش��ور، مهندس محمد خان��ی در حکمی به  عنوان مدیرعامل جدید 

شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی منصوب شد.
معارفه مهندس محمد خانی، مدیرعامل جدید شرکت آبفای استان و مراسم 
تکریم و بازنشس��تگی مدیرعامل اسبق این شرکت با حضور معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، معاون مهندسی و توسعه شرکت آب 
و فاضالب کشور، مشاور و مدیرکل دفتر مدیرعامل شرکت مهندسي آبفا کشور 

و جمعي از مدیران دستگاه هاي دولتي و اجرایي استان برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار آذربایجان ش��رقی در ابتدای این 
مراسم ضمن تشکر و قدردانی از زحمات چندین ساله مهندس ایمانلو گفت: در 
بین ادارات و ارگانهاي دولتي استان، مجموعه آب و فاضالب هم از توان خوب 
کارشناس��ي و هم از تالش باالیي برخوردار هس��ت بطوریکه توانسته خدمات 
خوبي را به مردم اس��تان ارایه نماید. وي افزود: یکپارچه شدن دو شرکت آبفا 
ش��هري و روستایي اتفاق خوبي بود که موجب انسجام بخشي و ارایه خدمات 
مطلوب به مشترکان مي شود. کالمی از تالش و فعالیت هاي مدیرعامل پیشین 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قدرداني کرد و بیان داشت: مهندس ایمانلو در 
همه رده هاي مدیریتي بخش آب و فاضالب چه در شهرستان و چه در استان، 

عملکرد خوب و قابل قبولي داشته اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: تمدن 
بشری بر پایه آب شکل گرفته است و اصلی ترین چالش بشریت در آینده نیز 
کمبود آب خواهد بود. کالمی ادامه داد: برای توسعه پایدار نیازمند آب هستیم 
و رشد اقتصادی نیز بدون زیرساخت ها و مخصوصا زیرساخت های آب امکان 
پذیر نیست. وی با اشاره به مشکالت عدیده در تامین آب شرب، اظهار داشت: 
چنانچه کار کارشناس��ی  ص��ورت گیرد خیلی از هزینه ها حذف خواهد ش��د 
بنابراین باید دغدغه اصلی ما حل مشکالت مردم باشد و از مسئوالن کشوری 
و استانی خواهشمندم در ایجاد زیرساخت های جدید آبرسانی اهتمام ورزند تا 

از هدر رفت و نَشت آب جلوگیری شود.
معاون مهندس��ي و توس��عه شرکت مهندس��ي آب و فاضالب کشور نیز در 
ادامه این مراس��م ضمن اشاره به اینکه آبفا آذربایجان شرقی جزء شرکت هاي 
برتر کش��ور بوده و هست، افزود: امروز اگر ش��اخصه هاي مختلف در کشور و 
حتي اس��تان را بررس��ي و مقایسه کنیم از تاسیسات آبي که وارد مدار شده تا 
موضوعاتي که ناظر بر خدمات کیفي و بهداشت آب هست، همه موید اقدامات 
موثري اس��ت که همکاران ما در عرصه آب و فاضالب انجام داده اند. مهندس 
پاک��روح تصریح کرد: دغدغه هایي که در انتهاي دهه ش��صت وجود داش��ت 
ک��ه بتوانیم س��اختاري را در بخش آب و فاضالب ایجاد کنیم که در پوس��ته 
غیردولتي، متولي ارایه خدمات و سیاس��ت گذاري در بخش آب باش��د، باعث 
انجام مجموعه اقدامات موثري شد که خوشبختانه افزایش رضایتمندي را هم 

در پي داشته است. وي ادامه داد: علي رغم اینکه ما هنوز در میانه راه هستیم 
و متکي به اعتبارات دولتي مي باشیم اما خوشبختانه وجوه اجرایي خدمات را 
در ش��رکت هاي آب و فاضالب به خوبي شناسایي نموده و با توجه به ظرفیت 
خوب این ش��رکت ها از منابع غیردولتي هم امروز استفاده شده است. معاون 
مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب کشور با اشاره به حیاتی بودن مقوله 
آب، اظهار داش��ت: نگاه ما به مقوله آب باید حیاتی باش��د چرا که بحران آب 
جدی است و عالئم و نشانه های آن در دنیا، کشور و استان به روشنی ملموس 
است. شاهین پاکروح ادامه داد: منابع آب زیرزمینی و سطحی کشور به دنبال 
خشک س��الی با چالش رو به رو شد که عدم پایداری در منابع آبی را به همراه 
داشت و با توجه به کمبود بارش در تابستان سال گذشته با بحران آب مواجه 
بودیم که خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده بر این مشکل غلبه کردیم

وی افزود: با توجه به اینکه جامعه ما در مقوله آب بس��یار پرمصرف بوده و 
صرفه جویی نمی کند باید آموزش در این زمینه را از پایه های دبستان شروع 
نموده و آن را نهادینه کنیم. معاون مهندس��ی و توسعه شرکت آب و فاضالب 
کشور با اشاره به جایگاه شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در کشور بیان 
کرد: آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی از شرکت های برتر کشور بوده و 
ش��هر تبریز در حوزه پوشش فاضالب ش��هری جزء برترین های کشور است. 
پاکروح افزود: با تکیه بر برنامه ریزی جامع در کش��ور و اولویت بندی در منابع 
آبی موفق به تحقق بخشیدن به رسالت شرکت آبفا شده ایم. معاون مهندسی 
و توسعه شرکت آب و فاضالب کشور با اشاره به یکپارچه سازی آب و فاضالب 
شهری و روستایی، تصریح کرد: این اقدام با هدف ارائه هر چه بهتر و مطلوب 

خدمات به مردم انجام شده که امیدواریم شاهد اثرات مثبت آن باشیم.
مدیرعامل جدید ش��رکت آبفای استان نیز ضمن تشکر از خدمات مهندس 
ایمانلو در طول دوره مدیریت وی، اظهار داشت: بدون شک، اطمینان و استفاده 
از نیروهای جوان، متخصص و متعهد همیشه با موفقیت همراه بوده و برنامه ما 
نیز در آینده بر همین اساس خواهد بود. مهندس محمد خانی با اشاره به اینکه 
شرکت آبفای آذربایجان شرقی در کشور از شرکت های پیشرو بوده و هست، 

افزود: ترکیب خوب نیروی انس��انی و همگرایی موجود در این شرکت موجب 
باال رفتن راندمان امور اجرایی در آن ش��ده اس��ت. وی گفت: اکنون 64 شهر 
و 2هزار و 734 روس��تای استان زیر پوش��ش آب و فاضالب استان قرار دارند. 
مهندس محمد خانی اظهار کرد: ۱5 ش��هر و 700 روستا در آذربایجان شرقی 
دارای مش��کل کمبود آب هستند؛ بر این اساس برنامه های یک تا چهار ساله 

برای رفع برخی از مشکالت آبی در استان الزم است.
مدیرعامل جدید ش��رکت آبفای استان تصریح کرد: برای عبور از مشکالت 
آب در آذربایجان ش��رقی، برنامه های دراز م��دت در قالب انتقال آب ارس به 
تبریز و شهرهای مسیر انتقال در دست اجراست که البته اجرا و اتمام آن همت 
مسئوالن استانی و کشوری را می طلبد. مهندس محمد خانی میزان آب مورد 
نیاز ش��هر تبریز را پنج هزار لیتر در ثانیه دانس��ت و گفت: 400 لیتر بر ثانیه 
کمبود آب در این ش��هر وجود دارد و در این خصوص دارای چالش هس��تیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: حفر و تجهیز چاه و بازسازی ایستگاه پمپاژ زرینه رود و 
نهند برای تامین آب تبریز از جمله اقدامات کوتاه مدت در دست اقدام است. 
مهندس خانی همچنین گفت: 65 درصد مش��ترکان آذربایجان شرقی کمتر از 
الگو، مصرف می کنند اما به هر حال درآمد ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان 
ش��رقی کفاف نیازهای مالی این شرکت را نمی دهد و مشکل نقدینگی وجود 
دارد. وی با تاکید بر اینکه خط قرمز شرکت مهندسی آبفای کشور کیفیت آب 
اس��ت، اظهار داشت: توزیع آب با کیفیت در دستور کار ماست و شرکت های 
آبفا در استان ها بیش از هر چیز باید به مقوله کیفیت آب توجه داشته باشند. 
مدیرعامل جدید شرکت آبفای استان با تاکید بر مقوله آموزش، دین و فرهنگ 
در مصرف آب خاطرنشان کرد: ارتقاء سطح خدمات رساني و پاسخگویي سریع 
به مشترکین، هم افزایي ظرفیت هاي فني، اجتماعي و اقتصادي، رفع مسایل 
مشترک و کاهش هزینه هاي اداري از برنامه های آینده این شرکت مي باشد. 
مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی نیز طي ارائه گزارشي 
از عملکرد خود در طی 7 سال خدمت گفت: خداوند را سپاسگزارم توفیق داد 
در جمع افرادی باش��م که شایسته خدمتگذاری  هستند. ایمانلو افزود: از تمام 
همکاران، ارگان ها و اداراتی که در طول خدمت گزاری اینجانب کمک کردند 
کمال تشکر و قدردانی را دارم. وی با آرزوی موفقیت برای مدیرعامل جدید ابراز 
امیدواری کرد: با حضور مهندس خانی اهداف سازمانی شرکت آب و فاضالب 
با قدرت بیشتری به حرکت رو به جلو خود ادامه دهد. در پایان مراسم ضمن 
تقدیر از خدمات ارزنده علیرضا ایمانلو، مدیرعامل پیشین شرکت آب و فاضالب 
اس��تان و قرائت لوح تقدیر اهدایي از س��وي مدیرعامل شرکت مهندسي آبفا 
کشور، با ابالغ حکم انتصاب، مهندس محمد خانی به عنوان مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی معرفي شد. الزم به ذکر است مدیرعامل جدید 
ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان ش��رقی پیش از این مسئولیت معاونت بهره 

برداری و توسعه آب این شرکت را عهده دار بود.

مدیرعاملشرکتآبوفاضالبآذربایجانشرقی:

۱۵ شهر و ۷۰۰ روستای استان مشکل کمبود آب دارند

اهواز – شبنم قجاوند: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی 
حف��اری گفت: س��اخت  هفت  هزار و یکص��د  قلم قطعات پر مصرف 
کاربردی صنعت حفاری در دو دهه اخیر ، حاصل هم افزایی و همکاری 
موثر و مستمر میان این شرکت، مراکز علمی پژوهشی و سازندگان و 
صنعتگران داخلی است.  دکتر حمید رضا گلپایگانی در حاشیه بازدید 
از نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز ۱400 با تبریک ایام اهلل دهه 
فجر و چهل و س��ومین سالگرد پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی، 
افزود: ش��مار این قطعات با احتس��اب افزایش و تکثیر منابع س��اخت 
داخ��ل به حدود 23 ه��زار قلم بالغ می گردد که ضمن خودکفایی در 
این زمینه در شرایط محدودیت ها و تحریم های ظالمانه در عمل مانع 
ایجاد کوچکترین وقفه در عملیات حفاری و خدمات یکپارچه فنی به 

چاه های نفت و گاز شد.
وی اظهار کرد: دست یافتن به دانش فنی و ساخت کاال و تجهیزات 
به دس��ت صنعتگ��ران داخلی از آرزوه��ای به ظاهر دس��ت  نیافتنی 
س��ال های گذشته صنعت نفت کش��ور بود که خوشبختانه در چهار 
دهه گذش��ته با تالش متخصصان و کارشناس��ان و تعامل و همکاری 
سازندگان، تولید کنندگان و مراکز دانش بنیان، گام های ارزشمندی 

در این راه برداشته شده است که جای تقدیر و قدردانی دارد. گلپایگانی 
ب��ا بیان اینکه دس��تیابی به دانش س��اخت و بومی س��ازی قطعات و 
تجهیزات صنعت نفت و حفاری حس��ب نیاز و تا خودکفایی کامل در 
این خصوص استمرار دارد، اظهار کرد: تالش بر این است که قطعات و 
تجهیزات ساخت داخل براساس شرایط و استانداردهای مورد قبول و 
کامل و جامع تر از مشابه خارجی تولید شود و قابل رقابت و صادرات 
باش��د.  مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران در همین   ارتباط  به  
سفارش  خرید  23۱  قلم، اقالم  مورد  نیاز  ساخت  داخل  به   ارزش   

افزون بر 57۱ میلیارد  ریال  از ابتدای   س��ال جاری  تا  پایان  دیماه  
اش��اره  کرد و گفت:  تا کنون  ۱70  قلم  کاالی  خریداری ش��ده  به  
ارزش  حدود 434 میلیارد  ریال  تحویل  انبار   گردیده  و  مابقی در 
دس��ت    اقدام  می باشد. وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی 
صنعت نفت در اس��تان خوزستان در س��ال ۱400 که به عنوان سال 
تولید، پش��تیبانی ها، مانع زدایی ها نامگذاری شده است،  افزود: این 
رویداد اقتصادی  فرصتی اس��ت تا دست اندرکاران این صنعت ضمن 
عرضه آخرین دستاوردهای علمی و فنی خود با توانمندی ها، ظرفیت 
ها  و نیازهای صنعت نفت بیشتر آشنا شوند . گلپایگانی  با این توضیح 
که انتظار می رود این نمایش��گاه در چارچوب اهداف پیش بینی شده 
بتواند مس��یر دس��تیابی به تولیدات داخلی را کوتاهتر نموده و شاهد 
ابتکارات و ابداعات نوینی در داخل کشور باشیم، از برگزار کنندگان این 
رویداد اقتصادی اعم ش��رکت ها، مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و 
صنعتگران که با عرضه کاال و خدمات خود و شرکت های ملی مناطق 
نفتخیز جنوب، نفت و گاز اروندان و مهندسی و توسعه نفت و شرکت 
نمایش��گاه های بین المللی استان خوزس��تان که امکان برگزاری این 

نمایشگاه را فراهم نمودند، به نوبه خود قدردانی کرد.

اراک- فرناز امیدی: معاون حفاظت و بهره برداری ش��رکت آب 
منطقه ای مرکزی گفت: ۱70 حلقه چاه کش��اورزی غیر مجاز از 
ابتدای امس��ال تاکنون با ه��دف صیانت از مناب��ع پایدار آب در 
اس��تان مرکزی مهر و موم ش��د. محمود قدبیگی افزود: س��همیه 
امسال برای مهر و موم چاه های آب کشاورزی غیرمجاز در استان 
مرک��زی، 250 حلقه اس��ت ک��ه ۱70 حلقه آن انج��ام و بقیه تا 
آخر س��ال عملیاتی می شود. وی اظهار داشت: با مهر و موم ۱70 
حلقه چاه غیر مجاز کش��اورزی در اس��تان مرک��زی پنج میلیون 
متر مکعب در منابع آبی اس��تان صرفه جویی شد. معاون حفاظت 
و بهره ب��رداری ش��رکت آب منطقه ای مرکزی گفت: بیش��ترین 
چاه های مهر و موم ش��ده اس��تان مرکزی در س��اوه با 36 حلقه، 

اراک ب��ا 26 و کمترین در دلیجان و محالت با 2 حلقه چاه بوده 
است. قدبیگی افزود: براساس دستورالعمل ابالغی باید 500 حلقه 

چاه آب غیر مجاز کشاورزی در استان که مشمول فرم 5 هستند 
تا پایان سال ۱40۱ از مدار مصرف خارج شوند. وی اظهار داشت: 
460 کنتور هوش��مند امس��ال بر روی چاه های کشاورزی استان 
جاری نصب ش��ده که ۱0 میلیون متر مکع��ب صرفه جویی آب 
به همراه داش��ته اس��ت. قدبیگی درپایان خاطرنشان کرد: درصد 
از حجم آب مصرفی اس��تان مرکزی در بخش کش��اورزی، سه و 
نی��م درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش آش��امیدنی مصرف 
می شود. شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی از شرکت های زیر 
مجموعه وزارت نیرو اس��ت که وظیفه مدیریت، مطالعه، توسعه، 
حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب و توسعه، بهره برداری و 

نگهداری از تأسیسات و سازه های آبی را بر عهده دارد.

ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل ش��رکت پاالی��ش گاز ایالم به 
مدیریت مصرف انرژی و کاهش آالیندهای زیست محیطی در سال 
جاری اشاره کرد وگفت:  در راستای مدیریت مصرف انرژی، افزایش 
تولید و کاهش آالینده های زیست محیطی و انطباق این شرکت با 
استاندارد ملی معیار مصرف انرژی در این پاالیشگاه گازی اقدامات 

متعدد و موثری  انجام شده است.
روح ال��ه نوریان اف��زود: مجموعه این اقدام��ات موجب کاهش 
شاخص های مصرف انرژی، بخار، سوخت و الکتریسیته به ترتیب 
ب��ه می��زان 22، ۱9، 28 و ۱7 درصد و کاهش ش��اخص گازهای 
ارس��الی به فلر به میزان 74 درصد نس��بت به ابتدای سال ۱400 
گردیده اس��ت. وی اظهار داشت: ارسال پیوس��ته  گاز مایع و اتان 
تولیدی ش��رکت به مجتمع پتروشیمی ایالم، راه اندازی کمپرسور 

اکس��پورت شماره ۱ با اس��تفاده از دانش فنی متخصصان شرکت 
های داخلی، اس��تفاده از گازهای فلش درام به عنوان سوخت زباله 
س��وزهای واحد گوگرد به میزان ۱7 میلیون مترمکعب در س��ال، 

خرید و نصب 7 عدد کولر هوایی دور متغیر)VFD(، خرید و نصب 
۱5 دس��تگاه بخاری تابش��ی با بازدهی باال، معاینه فنی و تنظیم 
تمامی موتورخانه های ش��رکت از جمله مهمتری��ن اقدامات این 

شرکت در حوزه مدیریت  انرژی و کربن بوده است.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به راه اندازی قریب 
الوقوع کمپرسورهای off Gas و نقش تعیین کننده این تجهیزات 
در کاهش گازهای ارسالی به مشعل، تصریح کرد : به منظور تکمیل 
اقدامات، س��ال آتی پروژه های " بازیابی گازهای ارس��الی به فلر با 
هدف فلرینگ صفر" ، "طراحي و استقرار سامانه شبیه ساز مدیریت 
انرژی" و " استفاده از پمپ های دور متغیر " موجب صرفه جویی 
هرچه بیش��تر انرژی و کاهش انتشار آالینده های زیست محیطی 

می گردد، در دست اقدام می باشد.

مدیرعاملشرکتملیحفاریدربازدیدازنمایشگاهتخصصیصنعتنفتاهواز1400عنوانکرد:

ساخت7100قلمقطعاتپرمصرفکاربردیصنعتحفاری

معاونحفاظتآبمنطقهای:

170حلقهچاهغیرمجازکشاورزیامسالدراستانمرکزیمهرومومشد

نوریان:آالیندههایزیستمحیطیدرپاالیشگاهگازایالمکاهشیافتهاست

یادداشت

بهرهبرداریاز205طرحشرکتتوزیعنیرویبرققزوین
همزمانبادههمبارکفجر

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: دکتر مس��عود خواجه وند مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ضمن تبریک فرارسیدن ایام ا... 
دهه مبارک فجروآغاز چهل وسومین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند 
اس��المی ، درخص��وص پروژه های ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
قزوین اظهار داشت و گفت : همزمان با دهه فجر ، 205پروژه   شرکت 
توزی��ع برق با هزینه ای بالغ ب��ر  453 میلیارد و 846 میلیون ریال در 
شهرس��تان های )قزوین ، آوج ، البرز ، تاکس��تان ، بوئین زهرا و آبیک 
و شهرمحمدیه(  درقالب  توسعه واحداث، نیرو رسانی،اصالح وبهینه سازی،روشنایی معابر،رفع ضعف ولتاژ، 
برقرس��انی روس��تائی و جابجایی شبکه بهره برداری می رس��د  که از مجموع پروژه های  شرکت مذکور در 
شهرستان قزوین  4۱، تاکستان 5۱ ، آبیک 26، آوج 7، البرز 29، بوئین زهرا 24 و  محمدیه 27 پروژه  به 
بهره برداری خواهد رس��ید   . مش��خصات کامل  پروژه های مذکور در سایت اینترنتی این شرکت به نشانی 
www.qazvin-ed.co.ir    در دسترس عالقمندان می باشد. دکتر خواجه وند در ادامه به  عملکرد شرکت 
توزیع نیروی برق استان قزوین پس ازپیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران  تا پایان آذر ماه ۱400 اشاره 
کرد و افزود  در اکثریت شاخص های کلیدی  رشد چشمگیری  بطور میانگین از ۱۱ تا ۱4 برابر داشته ایم 
از جمله: تعداد پس��تهای برق با افزایش ۱8 برابری از 6۱7دس��تگاه در قبل از انقالب  به   ۱۱954 دستگاه 
در س��الجاری رسیده اس��ت، تعداد چراغهای روشنایی معابراز ۱2282دستگاه با افزایشی معادل۱3 برابر  به 
۱8۱282دستگاه رسیده است ، تعداد روستاهای برقداراز 72 روستا در قبل از انقالب به 84۱ روستا افزایش 
یافته است که رشدی ۱0 برابری را نشان می دهد، مصرف انرژی برق از 422037 مگاوات ساعت در قبل از 
انقالب با رشدی  5/8برابری  به 406۱063مگاوات ساعت در حال حاضر رسیده است   ، تعداد مشترکین از  
80352 مشترک در قبل از انقالب به 634050 مشترک رسیده است که 7برابر افزایش یافته است، شاخص 
طول خطوط از 2543 کیلومتر در قبل از انقالب به  ۱3087کیلو متر افزایش یافته است که  رقمی معادل   
4برابر رشد را مشاهده می کنیم،حداکثر پیک بار همزمان با افزایش 5/3 برابری، هم اکنون 5/8۱4مگاوات 
می باش��دو  ظرفیت پس��تها  با افزایشی معادل ۱698 مگاولت آمپر ، رقمی بیش از 3 برابر افزایش را پس از 
پیروزی انقالب اس��المی نش��ان می دهد . مدیر عامل برق اس��تان  در زمینه انرژیهای نو گفت :  با اقدامات 
ص��ورت گرفته  در زمینه نیروگاههای تولید پراکنده تاکنون 5 قرار داد با ظرفیت 47/50 مگاوات در زمینه 
نیرو گاههای مقیاس کوچک  مبادله گردیده است و۱7 واحد با ظرفیت 83.7۱ مگاوات در حال بهره برداری 
می باش��د ،در مورد انرژی بادی 2 قرارداد با ظرفیت 60 مگاوات در زمینه انرژی بادی مبادله ش��ده و6 واحد 
با ظرفیت ۱6۱.76 مگاوات در حال بهره برداری می باشد خواجه وند در ارتباط با  انرژی خورشیدی افزود: 
4 قرارداد با ظرفیت ۱8.7 مگاوات در زمینه انرژی خورش��یدی مبادله ش��ده و 3 واحد با ظرفیت 4 مگاوات 

در حال بهره برداری می باشد .

بازدیدمقاماتاستانخراسانرضویازغرفهسیمیدکودر
نمایشگاهبینالمللیمشهد

مش��هد - صابر ابراهیم بای: مقامات اس��تان خراسان رضوی از غرفه 
س��یمیدکو در نمایشگاه بین المللی مش��هد بازدید کرده و در جریان 

دستاوردها و موفقیت های این شرکت قرار گرفتند.
آقای��ان داوری مع��اون اس��تاندار و فرماندار مش��هد، دکتر رجبی 
رئیس س��ازمان صمت استان خراس��ان، ناصر فخر موحدی مدیرکل 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری خراس��ان رضوی و جمعی  
از مدیران اتحادیه های صنفی اس��تان خراس��ان رضوی با حضور در 
غرفه ش��رکت صنعتی و معدنی توس��عه فراگیر سناباد در جریان فعالیت های تولیدی و طرح های توسعه 
ش��رکت قرار گرفتند. در این بازدید مهندس محمد مدنی فر، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه 
فراگیر س��ناباد )س��یمیدکو( به تشریح دستاوردها و موفقیت های این ش��رکت پرداخت و افزود: با تالش 
و همت مضاعف کارگران و کارکنان این ش��رکت توانستیم در س��ال جاری یکی از بزرگترین پروژه های 
زیس��ت محیطی کش��ور را در منطقه معدنی سنگان به بهره برداری رس��انه و دومین طرح بزرگ زیست 
محیطی خود را نیز در نیمه دوم سال جاری رسما آغاز کردیم. مدیرعامل سیمیدکو از اجرای طرح شبکه 
جمع آوری و تصفیه پساب شهرستان خواف به عنوان دومین طرح بزرگ زیست محیطی سیمیدکو خبر 
داد و افزود: سیمیدکو با سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد ریالی طی تفاهم نامه مشترک با شرکت آبفای 
استان خراسان رضوی با اجرای این طرح بزرگ زیست محیطی در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی 
خود در خصوص کمک به بهداشت و سالمت منطقه، ضمن تامین بخشی از آب مورد نیاز خطوط تولید 
خ��ود به حفظ منابع آبی زیر زمینی جهت کمک به مباحث کش��اورزی و دامپروری گام بزرگی بر خواهد 
داشت. مدیر عامل سیمیدکو با اشاره به نوپایی مجموعه سیمیدکو در عرصه صنعت و معدن، عملکرد این 
شرکت را در دوران تحریم و شرایط کرونا کم نظیر توصیف کرد و افزود:بهره برداری و به ظرفیت رسیدن 
کارخانه گندله سازی، راه اندازی فیلتراسیون، بومی سازی تعمیرات و تجهیزات، کسب رکوردهای تولید 
و س��ایر دستاوردهای س��یمیدکو در سخت ترین شرایط ممکن و با وجود چالش های برق و گاز نشان از 
همدلی و همت بلند همکارانم در مجموعه سیمیدکو است و ما مصمم هستیم پیرو تاکیدات و دغدغه های 
مقام معظم رهبری در خصوص تولید و امر اقتصاد به فرامین ایش��ان جامه عمل بپوش��انیم. گفتنی است 
شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد )سیمیدکو( یکی از شرکت های تابعه فوالد خوزستان است 
که وظیفه تامین و تولید کنس��انتره و گندله آهن را در منطقه معدنی سنگان شهرستان مرزی خواف در 

استان خراسان رضوی بر عهده دارد.

آبرسانیبه54روستایشهرستانهایشفتوفومنبا
بهرهبرداریازمجتمعآبرسانیبداب

رش��ت - خبرنگار فرصت امروز: با بهره برداری از مجتمع آبرسانی 
بداب 54 روس��تای شهرس��تان های ش��فت و فومن از آب شرب با 
کیفیت و بهداشتی برخوردار می شوند. به گزارش دفتر روابط عمومي 
و آموزش همگاني ش��رکت آب و فاضالب گی��الن؛ مدیر امور آبفای 
شفت در جریان بازدید سید امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی 
و مناطق محروم کش��ور از عملیات اجرایی مجتمع آبرس��انی بداب 
گفت: با س��اخت و بهره برداری از این مجتمع آبرس��انی، جمعیتی بالغ بر 28 هزار نفر در 54 روس��تای 
شهرس��تان های ش��فت و فومن از نعمت آب شرب سالم و بهداش��تی برخوردار می شوند. علی دادرس 
افزود: برای آبرس��انی به این روس��تاها ۱0 حلقه چاه حفر و 650 کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال و 
توزیع اجرا می ش��ود که تاکنون عملیات حفاری یک حلقه چاه انجام ش��ده اس��ت. وی تصریح کرد: در 
س��ال 99 اعتباری معادل ۱20 میلیارد ریال از محل صندوق توس��عه ملی و ردیف بودجه عمومی برای 
س��اخت مجتمع آبرسانی بداب تصویب ش��د. وی گفت: اجرای این پروژه از سال گذشته آغاز شده و در 

سال ۱404 خاتمه می یابد.

ثبتدووقفجدیدبهارزش28میلیاردریالدرقم
قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس اوقاف ناحیه دو شهرس��تان قم از 

ثبت دو وقف جدید با ارزش مجموع 28 میلیارد ریال خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم، 
حجت االس��الم اسدپور با اش��اره به ثبت دو مورد وقف جدید در اوقاف 
ناحیه دو شهرس��تان قم اظهار کرد: بر این اس��اس یک ملک مسکونی 
به ارزش ۱6 میلیارد ریال توس��ط واقف محت��رم محمد علی بداغی و 
با نیت روضه خوانی برای س��ید الش��هداء و اهل بیت عصمت و طهارت 
)علیهم السالم( به ثبت رسیده است. وی افزود: این ملک مسکونی با مساحت 200 متر مربع در خیابان شاه 
ابراهیم واقع اس��ت. رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرس��تان قم با اشاره به موقوفه دیگری که اخیرا 
به ثبت رس��یده خاطرنش��ان کرد: این موقوفه یک باب ساختمان با تغییر کاربری به مسجد در خیابان امام 
خمینی)ره( اس��ت. وی ادامه داد: مس��احت ملک مذکور ۱32 متر مربع بوده و ارز روز آن حدود ۱2 میلیارد 

ریال تخمین زده شده است.

چهار شنبه
20 بهمن 1400
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در دنیای��ی که حتی کوچکتری��ن بخش های آن ه��م روز به روز در 
حال توسعه و بهترشدن است، بازاریاب ها چاره ای به غیر از بهینه سازی 
تبلیغات شان برای موفقیت در ماراتن نفسگیر جلب نظر مشتریان ندارند. 
وگرنه حال و روز خواننده جوانی را خواهند داش��ت که در اولین ش��ب 
کنسرتش حتی یک نفر هم در سالن حاضر نشده و همه صندلی ها خالی 
است. بی شک با این دست فرمان خواننده قصه ما حتی برای جور کردن 
هزینه برگزاری کنس��رتش هم با مشکل رو به رو می شود و در آخر هم 

سر و کارش با یک عالمه طلبکار عصبانی خواهد بود.
خیلی از بازاریاب ها تا حرف از بهینه سازی کمپین و تبلیغات می شود، 
فورا یک خط قرمز پررنگ دور برندشان می کشند. انگار که همه چالش ها 
و اشتباهات دنیای تبلیغات فقط مخصوص بقیه است و برند آنها همیشه 
عزیز دل مش��تریان باقی خواه��د ماند. اگر نظر م��ا را بخواهید، چنین 
رویکردی به س��ادگی آب خوردن ش��ما را س��ه هیچ از رقبای تان عقب 
می ان��دازد؛ به وی��ژه اگر پای تبلیغات در گوگل ادز هم در میان باش��د. 
آن وقت خود گوگل تبدیل به اولین دردس��ر ش��ما می ش��ود و طوری 
کمپین تان را کنار می زند که انگار از اول هم برندتان پایش را در گوگل 

ادز نگذاشته است؛ به همین سادگی!
در اینکه گوگل مثل سوپراس��تارهای سینمایی برای همه مردم دنیا 
شناخته شده است، هیچ شکی نیست، اما این واقعیت اصال دلیل خوبی 
برای خوش بینی ش��ما نس��بت به موفقیت بی برو برگشت در همکاری 
با این غول دیجیتال نخواهد بود. هرچه باش��د گوگل با کس��ی شوخی 
ن��دارد و اصال اجازه نمی دهد یک برند با زرنگ بازی محتوایی بی کیفیت 
را ج��ای تبلیغی حرفه ای به کاربرانش قالب کند؛ آن هم با اس��تفاده از 

اعتبار گوگل ادز.
همانطور که در یک گروه ارکس��تر حرف��ه ای همه نوازنده ها به نوعی 
بهترین موس��یقیدان ها هس��تند و جایی ب��رای افراد تازه کار نیس��ت، 
بازاریاب ها هم برای اینکه شانسی برای حضور در ارکستر تبلیغاتی گوگل 
ادز داش��ته باشند، راهی به غیر از طراحی محتوای تبلیغاتی درجه یک 
ندارند. خب پیش خودتان فکر نکرده اید که برندی در حد و اندازه گوگل 

فقط برای پول هر تبلیغی را پیش پای مخاطبش قرار دهد، مگر نه؟
بعض��ی از بازاریاب ه��ا فکر می کنند شکس��ت تبلیغاتی هم بخش��ی 
از دنی��ای کس��ب و کار اس��ت و در عین ناباوری خیل��ی راحت از کنار 
شکست های ش��ان رد می ش��وند. اگر ش��ما ه��م چنین نظ��ری درباره 
شکست های تبلیغاتی دارید، باید بگوییم که کامال دراشتباهید. وضعیت 
ناکامی های بازاریابی ش��ما در گوگل دقیقا مثل شکس��ت های یک تیم 
فوتبال در بازی های لیگ است. تیمی در حد و اندازه لیورپول را در نظر 
بگیری��د؛ اگر این تیم با آن هم س��تاره هایش هم یکی دو بازی را ببازد، 
تقریبا دیگر شانسی برای قهرمانی در لیگ برتر انگلیس نخواهد داشت. 
حاال اگر ش��ما هم حتی یک شکس��ت بچه گان��ه در تبلیغات گوگل ادز 
بخورید، ش��اید خیلی زود پرونده ماجراجویی تان در دنیای گوگل شروع 

نشده به پایان برسد. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم هر برندی باید مثل یک ش��والیه 
کاردرس��ت برای هر مشکل و چالش��ی در دنیای گوگل ادز آماده شود. 
البته در این زمین بازی ابزار اصلی شما به جای شمشیر و نیزه ابزار فقط 
و فقط محتوای تبلیغاتی و عملکردتان در گوگل ادز است. پس لطفا هر 
فکر و خیالی درباره ش��باهت دنیای گ��وگل ادز با بازی های کامپیوتری 

پرطرفدار را همین حاال فراموش کنید!
فک��ر می کنم تا االن خیلی خوب فهمیده باش��ید که ما در این مقاله 
می خواهی��م درب��اره راه و چاه های موفقیت در گوگل ادز با ش��ما حرف 
بزنی��م. اجازه دهی��د همین اول کار خیال ت��ان را راحت کنیم و بگوییم 
که قرار نیس��ت دوباره تکنیک ه��ای مقاالت قبلی م��ان را تکرار کنیم، 
بلکه این بار پای بهینه س��ازی تبلیغات در میان است. پس اگر شما هم 
دوس��ت دارید تبلیغات تان در گوگل ادز یک س��ر و گردن باالتر از بقیه 
رقبا باش��د، راهکارها یا همان هک های تبلیغات��ی این مقاله مخصوص 
شماست. البته در اینجا خبری از فرمول های جادویی یا انواع روش های 
بی سر و ته نیست، بلکه ما یک راست رفته ایم سراغ بهترین تکنیک های 
دنیا که درس ش��ان را حسابی پس داده اند. این شما و این هم هک های 

بهینه سازی تبلیغات در گوگل ادز.
بهینه سازی تبلیغات گوگل ادز: 8 راهکار طالیی برای حرفه ای شدن

آی��ا تا به حال به ش��باهت بین تبلیغات در گ��وگل ادز و کارگردانی 
یک فیلم سینمایی فکر کرده اید؟ قبول دارم این سوال کمی گیج کننده 
است، اما اگر با دقت به ماجرا نگاه کنید خیلی زود متوجه وظایف یکسان 
بازاریاب ها و کارگردان های درجه یک هالیوودی خواهید ش��د. همانطور 
که کارگردانی مثل اسکورسیزی باید مطمئن شود هر لحظه از فیلمش 
برای عاش��قان س��ینما جذاب و نفسگیر است، ش��ما هم به عنوان یک 
بازاری��اب باید قدر تک تک لحظات و فرصت های تبلیغاتی تان را بدانید. 
وگرنه گوگل بدون حتی یک ذره رحم ش��ما را از ترکیب طالیی تیمش 
در گوگل ادز بیرون می کند و یک برند تازه نفس را به میدان می فرستد. 

امی��دوارم توصیف ما از ش��رایط گ��وگل ادز خیل��ی ناامیدتان نکرده 
باشد. چراکه ما در روزنامه فرصت امروز مثل همیشه کلی راه حل برای 
موفقیت تبلیغاتی و راحت ش��دن از شر دردسرهای گاه و بی گاه گوگل 
ادز برای برندتان داریم. استراتژی که در این مقاله می خواهیم درباره اش 
با ش��ما حرف بزنیم، چیزی نیس��ت به غیر از بهینه س��ازی تبلیغاتی در 

گوگل ادز. 
شاید پیش خودتان فکر کنید در این مقاله قرار است با کلی تکنیک 
و مفاهیمی رو به رو ش��وید که بیش��تر در فیلم ه��ای علمی- تخیلی به 
چشم می خورد. در این صورت باید همین اول کاری خیال تان را راحت 
کنی��م و بگوییم که ما در روزنامه فرصت ام��روز اصال میانه خوبی با راه 
حل ه��ای پیچیده نداریم. پس قلم و خودکارت��ان را آماده کنید تا یکی 
از جذاب تری��ن و در عین حال دلنش��ین ترین کالس های زندگی تان را 
تجربه کنید )امیدوارم داغ دل تان درباره کالس های دانش��گاهی را تازه 

نکرده باشیم!(.
1.طراحیتبلیغاستاندارد:تکنیکیفراموششده

درمیانبازاریابها
آیا تا به حال تبلیغ معمولی یا کلیش��ه ای را دیده اید که همه کاربران 
گوگل را میخکوب کند؟ اگر کس��ی حتی ی��ک لحظه هم درباره جواب 
این سوال شک کند، بی برو برگشت یک جای کارش در دنیای تبلیغات 
حسابی می لنگد. خب، اگر مشتری را سراغ دارید که با دیدن یک تبلیغ 
کلیش��ه ای حسابی از خجالت برند موردنظر درنمی آید، ما را هم بی خبر 

نگذارید.
گاهی اوقات بهترین هک های تبلیغاتی در گوگل ادز از قضا ساده ترین 
آنها هس��تند. مثال همین طراحی تبلیغ اس��تاندارد را در نظر بگیرید. از 
آنجایی که خیلی از بازاریاب ها عادت دارند اهداف بی نهایت بلندپروازانه 
برای خودش��ان تعریف کنند احتماال خیلی زود صدای اعتراض شان در 
مقابل توصیه ما به هوا بلند می ش��ود. البته ما هم جواب حرفه ای برای 
این دست از گله و شکایت ها داریم. اگر بخواهیم دور ادعاهای عجیب و 
غریب درباره تبلیغات گوگل ادز را خط بکش��یم، در نهایت هدف اصلی 
هر تبلیغ تعامل با مخاطب هدف و جلب نظرش به پیام اصلی بازاریابی 
کمپی��ن خواهد بود. همانطور که می ش��ود ح��دس زد، این کار خیلی 
پیچیده یا غیرعادی نیس��ت. پس یک لطفی به خود و برندتان بکنید و 
به جای تکنیک های عجیب و غریب، شش دانگ حواس تان را به همین 

چند نکته پیش روی تان بدهید:
• طراحی تیتر جذاب و کوتاه: تبلیغات گوگل ادز دفترچه یادداش��ت 
یا دیوار یادگاری نیست. پس سعی کنید خیلی شیک و مجلسی فقط از 
تیترهای کوتاه استفاده کنید. این نکته در ترکیب با خالقیت مخصوص 
بازاریاب ها همیشه نتیجه ش��گفت انگیزی خواهد داشت. با این حساب 
کمی ب��ه قوه خالقیت تان مجال بدهید تا در دنیای تبلیغات خودنمایی 

کند؛ به همین سادگی!
• نوشتن متن جانبی خالقانه: مشتریان در گوگل یا هر گوشه دیگری 
از دنیای اینترنت از دس��ت تبلیغات کلیش��ه ای که تعدادش��ان هم کم 
نیست، حسابی کالفه هس��تند. پس اگر دوست ندارید خیلی زود جای 
مخصوصی برای کس��ب و کارتان در فهرست برندهای به درد نخور پیدا 
کنید، دور هر تکنیک یا روشی که حتی رنگ و بویی از کلیشه های رایج 
را دارد هم خط بکشید. اینطوری متن جانبی تبلیغ تان همیشه خالقانه 

و صدالبته خیره کننده برای مشتریان می شود. 
• جاگذاری درست دعوت به عمل )CTA(: جاگذاری درست دعوت 
به عمل یکی دیگر از آن نکاتی اس��ت که هر بازاریابی باید حواس��ش به 
آن باش��د. شما در اینجا مثل یک فوتبالیست حرفه ای باید اول موقعیت 
گلزنی را فراهم کنید و بعد هم با یک پیشنهاد شگفت انگیز گل قهرمانی 
برندتان را بزنید. به زبان خودمانی، به غیر از پیدا کردن جایی درس��ت 
برای CTA باید پیشنهادی مثل تخفیف یا فرصت مرجوعی سفارش در 
بلندمدت را پیش پای مشتریان بگذارید. وگرنه شاید حتی یک دالر هم 

از کمپین تان سود نکنید.
• اس��تفاده از اکستنش��ن های تبلیغات��ی: اکستنش��ن های تبلیغاتی 
برخالف اسم غلط اندازشان اصال مفهوم پیچیده ای نیستند. اجازه دهید 
با هم روراس��ت باش��یم، این بخش از تبلیغات فقط شامل اضافه کردن 
کانال های ارتباطی مثل شماره تماس، لینک خرید از سایت و همینطور 
صفحه نظرات مش��تریان قبلی محصوالت تان اس��ت. پس قبل از اینکه 
س��ر مش��تریان را با کلی تبلیغ درد بیاورید، فکری به حال اکستنش��ن 

تبلیغات تان هم بکنید. 
2.بهینهسازیصفحهفرود:مشتریانباچشمشان

خریدمیکنند
اج��ازه دهی��د این بخش را با ی��ک مثال دم دس��تی و در عین حال 
کاربردی ش��روع کنیم. وقتی شما در یوتیوب یک تیزر تبلیغاتی از فیلم 
کارگردانی مشهور را مشاهده می کنید، انتظارتان از آن چه خواهد بود؟ 
اگر بخواهیم با هم روراس��ت باشیم، احتماال مواردی مثل کیفیت مشابه 
فیلم با تیزر و همینطور بازی های چشم نواز جواب های خوبی خواهد بود. 
حاال اگر ش��ما بعد از تماشای یک تیزر سراغ دانلود فیلم اصلی بروید و 
یکهو با فیلمی در حد سینمای هند مواجه شوید، چه واکنشی خواهید 

داشت؟ شما را نمی دانم، ولی من که بابت حجم اینترنتی که هدر داده ام، 
حسابی شاکی خواهم شد!

باور کنید یا نه، ماجرای باال درباره دنیای تبلیغات گوگل هم مصداق 
دارد. اگر شما حتی بهترین تبلیغ گوگل را هم پیش پای مشتریان قرار 
دهی��د اما فکری به حال صفحه فرودتان نکرده باش��ید، دس��ت آخر با 
کلی گله و ش��کایت تنها می مانید و احتماال گوگل هم بابت کاری که با 

اعتبارش کرده اید حسابی از خجالت تان درخواهد آمد. 

م��ا در این بخش برای اینکه آن روی گوگل در حفاظت از کاربرانش 
را نبینید، چند تا هک های ساده و کاربردی را برای تان آماده کرده ایم:

افزایش س��رعت بارگ��ذاری صفحه ف��رود: هیچ کس   •
دوست ندارد چند دقیقه پشت لپ تاپ یا موبایلش معطل شود؛ آن هم 
برای یک تبلیغ س��اده در گوگل. پس اگر دوست ندارید کاربران خیلی 
راح��ت قید تبلیغات تان را بزنند، یک لطفی به تیم بازاریابی تان بکنید و 
افزایش سرعت صفحه فرود را از همان اول کار در دستور کار قرار دهید. 
وگرنه مخاطب تان را حس��ابی یاد چند دهه قبل و نسل اینترنت کارتی 

خواهید انداخت!
• به روز رس��انی مدام: هی��چ صفحه فرودی برای همیش��ه باب میل 
مشتریان باقی نمی ماند. به همین خاطر شما باید خیلی زود آنها را عوض 
کرده و نمونه های بهتری پیش پای مشتریان تان قرار دهید. هرچه باشد 
کارب��ران در دنیای اینترنت با هیچ برندی ش��وخی ندارند و یک صفحه 
فرود تکراری کافی اس��ت تا طوری دور برندتان را خط بکشند که انگار 

اصال در بازار وجود هم ندارید.
• ارتب��اط میان صفحه فرود و تبلیغ اصلی: ش��ما نمی توانید در تبلیغ 
گوگل ادزتان یک حرفی بزنید و بعدا در صفحه فرود دنیا پیام بازاریابی 
دیگری را داش��ته باشید. فکر می کنم ایجاد ارتباط معنایی میان اجزای 
مختلف یک کمپین آنقدر نکته واضحی باش��د ک��ه هر بازاریابی خیلی 

خوب آن را بلد باشد، مگر نه؟
• انتخاب تیتر هیجان انگیز: تیتر صفحه فرود شما هم باید مثل تبلیغ 
گوگل ت��ان برای مخاطب جذاب باش��د و وی را به صندلی کامپیوترش 
میخکوب کند. البته منظور ما در اینجا کپی کردن همان تیتر در صفحه 
فرود نیست، بلکه ش��ما باید یک تیتر جداگانه برای این بخش طراحی 
کنید. خیال تان هم بابت رعایت کوتاهی تیتر راحت باشد، چراکه کاربران 

در صفحه فرود با تیترهای طوالنی خیلی جنگ و دعوا ندارند.
3.هدفگذاریحرفهایرویمشتریان:کدامبرند

بودجهاشراازسرراهآورده؟
ش��اید تکنیکی که در این بخش برای بهینه سازی تبلیغات گوگل ادز 
معرفی می کنیم، تا حدودی ساده یا حتی بی نهایت آماتور به نظر برسد. 
خب به هر حال تقریبا همه بازاریاب ها می دانند قبل از شروع به طراحی 
تبلیغات شان باید هدف گذاری درست و حسابی روی مخاطب شان داشته 
باشند. وگرنه خیلی راحت بودجه شان را دور ریخته و حتی ممکن است 

حرص بعضی از کاربران گوگل را هم دربیاورند؛ به همین سادگی!
قبول دارم پیدا ک��ردن مخاطب هدف در بین میلیاردها کاربر روزانه 
گوگل کار خیلی س��اده ای نیس��ت، اما از طرفی شما الزم نیست خیلی 
خودتان را به دردس��ر بیندازید. هرچه باشد ما در روزنامه فرصت امروز 
کنارتان هس��تیم تا صفر تا صد بهینه سازی تبلیغات در گوگل ادز را یاد 
بگیرید. پ��س با خیال راحت فقط به چند تا توصیه ای که برای تان جدا 

کرده ایم، توجه کنید:
• ایجاد پرس��ونای مخاطب: پرسونای مخاطب یکی از بهترین ایده ها 
ب��رای پیدا کردن مخاطب هدف در یک چش��م به هم زدن اس��ت. اگر 
ش��ما هم بارها و بارها در بازار گیج ش��ده اید و دس��ت آخر هم خودتان 
را در یک هزارتوی بی پایان پیدا می کنید، پرسونای مخاطب همان تکه 
گمش��ده پازل تبلیغات گوگل ادز شماست. شما برای طراحی پرسونای 
مخاطب تان کافی اس��ت فق��ط به آنچه مش��تریان احتمال��ی برندتان 
می خواهند، فکر کنید. اگر در این میان انتظارات خودتان از مش��تریان 
احتمالی را هم چاشنی کار کنید، دیگر مو الی درز کارتان نخواهد رفت. 
• هدف گ��ذاری برمبنای دس��تگاه کاربران: ش��اید ای��ن نکته خیلی 
غیرعادی باش��د، اما دستگاه هوش��مندی که کاربران استفاده می کنند 
نقش مهم��ی در هدف گذاری بر روی آنه��ا دارد. خب انتظار ندارید که 
یک تبلیغ برای کاربران گوش��ی های هوشمند و تلویزیون های هوشمند 
تاثیر یکسانی داشته باشد؟ امروزه آنقدر روش های دسترسی به اینترنت 
گس��ترش پیدا ک��رده که دیگر باید دس��ته بندی و هدف گذاری بر روی 
مخاطب هدف را نیز براساس آن انجام داد، در غیر این صورت شما خیلی 

زود از لیگ قهرمانان تبلیغات گوگل ادز حذف خواهید شد. 
• هدف گذاری زمانی: ش��ما قرار نیس��ت هر زمانی که دوست داشتید 
تبلیغات تان را پیش روی مخاطب قرار دهید و انتظار بازخوردهای عالی 
داش��ته باش��ید. اگر مراحل قبلی را خیلی خوب طی کرده باشید، االن 
اطالع نسبی از مخاطب هدف تان دارید. حاال نوبتی هم باشد، باید فکری 
به حال ارائ��ه محتوای تان به مخاطب هدف در بهترین س��اعت ممکن 
باش��ید. این کار دقیقا مثل نمایش تبلیغات تلویزیونی در س��اعت های 
پربیننده و زمان پخش سریال های محبوب مردم است. پس منتظر چه 
هس��تید؟ همین االن به فکر نمایش تبلیغات تان در بهترین س��اعت ها 
باش��ید. برای این کار هم کافی است سری به گوگل آنالیتیکس بزنید یا 

حتی از مشتریان تان نظرخواهی کنید. 
ش��اید در ابتدا اجرای تکنیک های باال کمی سخت باشد، اما مگر کار 

آس��ان و ساده هم در دنیای تبلیغات وجود دارد؟ البته در این یک مورد 
خاص قول می دهیم اگر خوب تمرین کنید به زودی تمام مشکالت تان 

در این حوزه رفع خواهد شد. 
4.ارزیابیمداومتبلیغات:فراموشکاریممنوع!

وقتی صحبت از بهینه س��ازی تبلیغات گوگل ادز می شود، هیچ جوره 
نمی ش��ود بی خیال ارزیابی مداوم کمپین و تبلیغات ش��د. همانطور که 
یک تیم بس��کتبال در لیگ فش��رده NBA باید به همیشه نیم نگاهی 
به رقبا داش��ته باش��د و گروه آنالیزور حرفه ای دم دس��تش باشد، شما 
ه��م به عنوان بازاریاب بدون اطالع��ات دقیق و صدالبته معتبر کاری از 
پیش نخواهید برد. پس اگر دوست دارید مثل یک جنگجوی کارکشته 
و حرف��ه ای از پس هر برند بزرگی بربیایید، بای��د مهارت تان در ارزیابی 

تبلیغات را بیشتر کنید. 
خیل��ی از بازاریاب ها فکر می کنند ب��رای ارزیابی کمپین راهکارهای 
جادویی وجود دارد و به آب و آتش می زنند تا ره صدس��اله را یک ش��به 
طی کنند. اگر از ما می ش��نوید، چنین تکنیک هایی اصال وجود خارجی 
ن��دارد. پس بی خودی خودتان را گ��ول نزنید. البته ما قصد نداریم فقط 
ش��ما را ناامید کنیم و همه رویاهای ش��یرین تان را از بین ببریم، بلکه 
راهکاره��ای جایگزینی هم برای آنها داریم. پس لطفا همه حواس تان را 
جمع کنید به جای روش های بی س��ر و ته از همان اول س��راغ این سه 

تکنیک موردتایید ما در روزنامه فرصت امروز بروید:
• ارزیاب��ی اطالع��ات کمپی��ن به ط��ور روزان��ه: آگاه��ی از وضعیت 
کمپین های تبلیغاتی در گوگل ادز کار خیلی س��ختی نیس��ت، البته به 
شرط اینکه آن را روزانه انجام دهید. وگرنه آخر هفته با کلی گزارش های 
روی هم تلنبار ش��ده تنه��ا خواهید ماند. بنابراین ش��ما به جای اینکه 
کارت��ان را دقیقه 90 با کلی زحمت انجام دهید، روزی فقط چند دقیقه 
از وقت تان را خالی کنید و به مس��ئله حیاتی ارزیابی کمپین اختصاص 
دهید. فکر نمی کنم چنین کاری خیلی سخت باشد، نظر شما چیست؟

• تبلیغات جدید را امتحان کنید: اگر با دقت به دور و اطراف تان نگاه 
کنید، کلی ایده تازه برای تبلیغات در سراس��ر دنیا وجود دارد. ماجرا در 
اینجا دقیق مثل ترندهای مختلف در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. پس 
تعارف را کنار گذاش��ته و دست از محافظه کاری بردارید. قول می دهیم 
امتحان کردن ترندهای تازه در طراحی تبلیغات آنقدرها هم کسل کننده 

یا بی فایده نیست.
• رقابت گس��ترده در گوگل ادز را یادتان نرود: مشکلی 
که خیلی از بازاریاب ها در گوگل ادز دارند، فراموش کردن 
س��ریع حجم باالی رقابت در این پلتفرم دوست داشتنی 
اس��ت. خب وقتی پای گوگل با آن هم نوس��تالژی های 
رنگارنگ وس��ط باشد، هر برندی حاضر است حتی تا قله 
ق��اف هم برود تا جایگاه تبلیغاتی تضمین ش��ده ای برای 
خ��ودش در گوگل ادز دس��ت و پا کند. پس ش��ما باید 
شش دانگ حواس تان به وضعیت تبلیغاتی تان در گوگل 
ادز باش��د تا یک وقت بی خ��ود و بی جهت جایگاه تان در 
این پلتفرم دوست داش��تنی را مثل آب خوردن از دست 

ندهید. 
همانطور که می ش��ود حدس زد، ارزیابی م��داوم  تبلیغات در گوگل 
ادز خیلی امر عجیب یا غافلگیرکننده ای نیست. همانطور که یک بازیگر 
حرفه ای برای اینکه در کانون توجه مردم باش��د باید همیش��ه کیفیت 
بازی اش را افزایش دهد، شما هم به عنوان بازاریاب با ارزیابی تبلیغات تان 
ای��ن فرصت طالیی ب��رای ارتقای کیفیت آنها را پی��دا خواهید کرد؛ به 

همین سادگی.
5.انتخاببازارهایمحلی:وقتیشخصیسازی

حرفاولوآخررامیزند
بی ش��ک همه ما در ط��ول زندگی مان کلی برند ب��زرگ و کوچک را 
دیده ایم که با هزینه های سرسام آور کمپین هایی در چهارگوشه دنیا اجرا 
می کنند. صرف نظر از میزان بازگش��ت س��رمایه این دست از تبلیغات 
باید نیم نگاهی هم به هزینه باالی اس��تفاده از ش��یوه موردنظر داش��ته 
باش��یم. اگر بودجه مالی برند ش��ما در حد و اندازه تیم های رئال مادرید 
یا منچس��تر سیتی اس��ت، احتماال ریخت و پاش در گوگل ادز اصال به 
چش��م تان هم نخواهد آمد، اما اگر مثل خیلی دیگر برندها همیش��ه با 
غول بودجه محدود سر و کار دارید، این تازه اول ماجراهای تان در گوگل 

ادز خواهد بود. 
خیلی از برندها وقتی وارد دنیای گوگل ادز می شوند، پیش فرض شان 
ضرورت صرف بودجه های کالن در این حوزه است. راستش را بخواهید، 
ما اصال نمی دانیم چطور چنین ذهنیتی در بین بازاریاب ها شکل گرفته، 
ام��ا واقعیت گوگل ادز ۱80 درجه با این دس��ت ش��ایعات تفاوت دارد. 
به زبان خودمانی، ش��ما الزم نیس��ت حتما یک مولتی میلیاردر باشید 
تا شانس��ی ب��رای موفقیت در گ��وگل ادز پیدا کنید. حتم��ا از خودتان 
می پرس��ید چطور چنین چیزی ممکن اس��ت، مگر ن��ه؟ در این صورت 
باید کوتاه ترین جواب ممکن را به ش��ما بدهیم: انتخاب بازارهای محلی 

برای نمایش تبلیغات!
اجازه دهید برای درک بهتر انتخاب بازارهای محلی از یک مثال 
واضح استفاده کنیم. فرض کنید شما یک برند با جایگاه متوسط در 
بازار تولید و و فروش لوازم کمپینگ هستید. در این صورت احتماال 
بیش��تر مشتریان ش��ما وقتی در مناطق روستایی هستند به دنبال 
خرید و ثبت سفارش خواهند افتاد. در این صورت اگر شما به جای 
نمایش تبلیغات ت��ان برای همه م��ردم در موقعیت های جغرافیایی 
گوناگون فقط و فقط روی مش��تریان روس��تاهایی که اتفاقا جاذبه 
گردش��گری و کمپ هم دارند متمرکز ش��وید، موفقیت کمپین تان 

ردخور نخواهد داشت. 
از آنجای��ی که گوگل همیش��ه هوای برندها را دارد، به س��ادگی آب 
خوردن امکان شخصی س��ازی نمایش تبلیغ��ات برای بازارهای محلی را 
فراهم کرده است. این یعنی دیگر الزم نیست با کلی خرج اضافه تبلیغ 
گوگل ادزتان را برای تمام مخاطب هدف نمایش دهید و آخر س��ر هم 
با کلی نارضایتی کاربران ش��هری برای مشاهده تبلیغات کمپینگ تنها 

بمانید. 
حاال که متوجه شدید شخصی سازی تبلیغات تان براساس موقعیت های 
مکانی چقدر مهم اس��ت، باید ش��یوه این کار را هم به شما یاد بدهیم. 
وگرنه مثل ماهیگیری خواهید ش��د که بعد از یک دوره کامل آموزشی 
آخرس��ر بازهم ماهیگیری را خوب بلد نش��ده اس��ت. ش��ما برای اینکه 
تبلیغات تان فقط برای کارب��ران یک موقعیت جغرافیایی خاص نمایش 
داده ش��ود، باید اول از همه در حساب گوگل ادزتان به تب هدف گذاری 
)Targeting( بروی��د. بعد از آن از بخش اضافه کردن موقعیت مکانی 
)Add Location( اس��م ش��هر یا منطقه دلخواه تان را وارد کنید؛ به 
همین سادگی دیگر تبلیغ گوگل ادزتان فقط برای منطقه های مشخص 
شده نمایش داده می شود. فکر نمی کنم این تکنیک بهینه سازی تبلیغات 

گوگل ادز خیلی سخت باشد، نظر شما چیست؟
6.بهینهسازیباچاشنیتنظیماتزبانیگوگلادز:

ورودبهمرحلهایتازهدرتعاملبامشتریان
 آیا تا به حال برای تان پیش آمده وقتی مش��غول گش��ت و گذار در 
اینترنت هستید، یکهو تبلیغی به زبان خارجی از ناکجاآباد جلوی راه تان 
س��بز شود؟ شکی نیست که هر کس��ی که حتی یک بار هم با اینترنت 
کار کرده باشد، خیلی خوب با این وضعیت آشنایی دارد. اینطور موقع ها 
آدم حس و حال توریستی را دارد که در یک کشور خارجی گیر افتاده و 

حتی یک کلمه از حرف های دیگران را هم متوجه نمی شود.
اگر بخواهیم از مثال باال در گوگل ادز اس��تفاده کنیم، باید گفت که 
شما بدون در نظر گرفتن زبان اصلی مخاطب هدف تان حتی یک درصد 
هم شانس بازگشت سرمایه از تبلیغات تان را نخواهید داشت. خب هرچه 
باشد کس��ی در بازار عاشق چشم و ابروی ش��ما نیست که تبلیغ تان را 
همینطور بی دلیل مش��اهده کند؛ آن هم با زبانی که حتی یک کلمه اش 

را هم بلد نیست!
راه حل ما در این بخش برای بهینه س��ازی تبلیغات گوگل ادز خیلی 
س��اده تر از آن چیزی اس��ت که حتی فکرش را می کنید. بر این اساس 
ش��ما فقط باید س��راغ تنظیمات زبانی گوگل ادز بروی��د تا بدون اینکه 
حتی دس��ت به سیاه و س��فید بزنید، تبلیغ تان به زبان های انتخابی تان 
ترجمه ش��ود. برای این کار در اکان��ت گوگل ادزتان از تب تنظیمات به 
سراغ گزینه تغییر زبان )Change Language( بروید. بعد از آن هم 
از بین لیست زبان های مختلف گزینه های دلخواه تان را انتخاب کنید تا 
تغییرات ذخیره ش��ود. به همین س��ادگی زبان تبلیغ تان برای هر کاربر 
شخصی س��ازی شده و آنها به زبان خودش��ان تبلیغ برندتان را مشاهده 

خواهند کرد. 
ش��اید پیش خودتان فکر کنید ترجم��ه خودکار متن 
تبلیغ به زبان ه��ای دیگر چندان اهمیت��ی ندارد. هرچه 
باشد مگر کسب و کار شما چقدر بزرگ است که بخواهد 
کل زبان ه��ای دنیا را هم پوش��ش دهد؟ اگ��ر نظر ما را 
بخواهی��د، ض��رورت چنین کاری بیش��تر مربوط به موج 
جهانی ش��دن و مهاجرت های گس��ترده مردم است. یک 
مثال دم دستی از این مسئله جمعیت 4۱ میلیون نفری 
شهروندان ایاالت متحده است که زبان اول شان اسپانیایی 
است. بی شک این افراد ترجیح می دهند تبلیغات مختلف 
در گوگل را به زبان اول شان مشاهده کنند. با این حساب 
شما در صورت استفاده از گزینه گوگل ادز در یک چشم 
به هم زدن تبدیل به همان برندی می شوید که مشتریان 

سال هاست منتظرش هستند.
7.مرتبکردنکلیدواژههایقدیمی:بهوقتحذف

کلیدواژههایازُمدافتاده!
همانطور که حضور در یک مراس��م مهم با لباس��ی پر از گرد و خاک 
برای ش��ما حسابی دردسرساز می شود، کار با گوگل ادز هم بدون مرتب 
ک��ردن کلیدواژه ها یا به عبارت خودمان��ی، خانه تکانی های گاه و بی گاه 
هیچ فایده ای نخواهد داشت. دلیل این امر هم کامال روشن است؛ گاهی 
اوقات ش��ما با اس��تفاده از کلیدواژه های قدیمی و مشابه در عمل همان 
چند درصد شانس تان برای رقابت در بازار جلب نظر مشتریان را هم به 
باد خواهید داد. پس اگر از ما می شنوید همین حاال دست به کار شوید 
و چندتایی از کلیدواژه های قدیمی و به درد نخورتان را حذف کنید. قول 

می دهیم خداحافظی با کلیدواژه های قدیمی خیلی هم دردناک نباشد.
یکی از دالیل اصلی مش��اهده کلیدواژه های مش��ابه در اکانت گوگل 
ادز برنده��ا مربوط به پیش��نهادهای گاه و بی گاه هوش مصنوعی گوگل 
اس��ت. این امر ش��اید در نگاه اول خیلی جذاب و هیجان انگیز باشد، اما 
اگر حواس تان نباش��د، خیلی زود مجموعه ای از کلیدواژه های ش��بیه به 
هم را خواهید داش��ت که اتفاقا کلی هم هزینه تبلیغات روی دست تان 
می گذارد. پس به جای اینکه چشم بس��ته از اس��تراتژی گوگل استفاده 
کنی��د، نیم نگاهی ب��ه تجربه بازاریابی و همینطور نیاز برندتان داش��ته 
باش��ید. اینطوری دیگر خبری از صرف هزینه های باورنکردنی از س��وی 

برندتان نخواهد بود. 
تمیزکاری در گوگل ادز، مثل هر پلتفرم دیگری، بخش های مختلفی 
دارد. با این حال مهمترین کاری که ش��ما برای بهینه سازی تبلیغات تان 
باید انجام دهید، مربوط به کلیدواژه هاس��ت. اگر در فرآیند مرتب سازی 
کلیدواژه ها با چند تا کلیدواژه که ش��بیه به هم هستند رو به رو شدید، 
ب��ا خی��ال راحت موارد مش��ابه را حذف کرده و فقط یک��ی از آنها را در 
لیست تان نگه دارید. این کار هم میزان نارضایتی کاربران بابت مشاهده 
تبلیغات تان در همه جا را کم می کند و هم پول بیش��تری برای برندتان 

ذخیره خواهد کرد. 
8.گوگلآنالیتیکسرافراموشنکنید:ابزاریبرای

همهنیازهایبازاریابی
گوگل آنالیتیکس از آن دس��ت ابزارهایی اس��ت که هر بازاریابی باید 
دم دستش داشته باش��د. چراکه بهترین آمارها و گزارش های ممکن را 
پیش روی شما قرار داده و در ازای آن حتی یک دالر هم پول نمی گیرد. 
پس اگر تا به حال از این ابزار حرفه ای اس��تفاده نکرده اید، تعجبی ندارد 
ک��ه برای موفقیت در گوگل ادز با یک عالمه چالش دس��ت و پنجه نرم 

کرده باشید. 
ش��اید پیش خودتان فکر کنید استفاده از گوگل آنالیتیکس به طور 
جداگانه فرصت خوبی برای بهینه س��ازی تبلیغات تان فراهم می کند. در 
این صورت باید به اتالف زمان گسترده چنین راهکاری اشاره کنیم. باور 
کنید یا نه، استفاده جداگانه از گوگل آنالیتیکس فقط زمان با ارزش تان 
را هدر می دهد. پس به جای این کار خیلی راحت حساب گوگل ادزتان 
را با این ابزار دوست داشتنی لینک کنید. اینطوری دیگر الزم نیست برای 
دسترسی به اطالعات جدید درباره کمپین تبلیغاتی تان در گوگل ادز با 

مشکل اتالف وقت رو به رو شوید. 
اگ��ر لینک کردن ابزارهای گوگل با هم برای ش��ما خیلی س��خت و 
پیچیده به نظر می رس��د، کافی است به اکانت تان در گوگل آنالیتیکس 
بروید و از آنج��ا در تب مخاطب )Audience( گزینه مربوط به لینک 
کردن مخاطب ها را انتخاب کنید. اینطوری بدون هیچ دردس��ری امکان 
اضاف��ه کردن خودکار مخاطب های تان در گوگل ادز را پیدا می کنید؛ به 

همین سادگی!
سخنپایانی

داس��تان ما درباره روش های بهینه سازی تبلیغات در گوگل ادز دیگر 
به پایان راه رس��یده اس��ت. حاال نوبتی هم باشد، وقت آن است که شما 
ب��ه عنوان یک بازاریاب کاردرس��ت درباره بهینه س��ازی تبلیغات گوگل 
ادز و توصیه های ما درباره آن داوری کنید.  یادتان باش��د بهینه س��ازی 
تبلیغات فقط به توصیه های ما محدود نمی شود. پس همیشه نیم نگاهی 
به حس ششم تان داشته باشید و فرصت های طالیی برای بهبود وضعیت 
تبلیغات تان را روی هوا بقاپید. اگر هم در مسیر ماجراجویی تان در گوگل 
ادز با هر مش��کل یا سوالی رو به رو ش��دید، ما در روزنامه فرصت امروز 
همیشه منتظرتان هستیم. پس لطفا تعارف را کنار گذاشته و سواالت تان 

را همین جا با ما به اشتراک بگذارید. 

بهینه سازی تبلیغات گوگل ادز: راهنمای قدم به قدم برای بازاریاب ها


