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سیاستهای اقتصادی چین چه فرصتها و تهدیدهایی برای ایران به همراه دارد؟

راهبرد چرخه دوگانه چین

Mon.14 Feb 2022

فرصت امروز :چه موضوع خوشایندی باشد یا نباشد ،چین مهمترین شریک تجاری ایران در سالهای
طوالنی گذش�ته بوده اس�ت .از آنجا که اژدهای زرد ،دومین اقتصاد بزرگ جهان اس�ت ،طبعا میتوان
از این مس�یر به خلق فرصتهایی ب�رای اقتصاد ایران پرداخت .حاال بازوی پژوهش�ی بخش
خصوصی به بررسی پیامدهای چرخش سیاست اقتصادی چین از یک سیاست اقتصادی باز4 ...

 12رجب  - 1443سـال هفتم

شماره 1965


 8صفحه  5000 -تومان

w w w . fo r s a tn e t. i r

یادداشت
بودجه  ۱۴۰۱اقتصاد
ایران را به کجا
میبرد؟

تنها  15درصد استارتآپهای ایرانی بیش از  ۳سال عمر دارند

چالشهای
استارتآپی ایران

بورس تهران باز هم اصالح میکند؟

سقوط  8هزار واحدی شاخص بورس

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی
اقتصاد ایران روزهای س��ختی را
میگذراند و شرایط بغرنج آن حاکی
از این اس��ت که ح��ال و احوال این
بیمار فرس��وده هر روز بدت��ر از روز
گذشتهاش شده است و درمانش نیز
سختتر و دشوارتر میشود .اقتصاد
ایران همانگونه که از ش��اخصهای
کالن آن پیداس��ت ،ط��ی یک دهه
اخیر به شدت تحت تاثیر نااطمینانی
بوده است .حاال مشکالت جدید هم
به چالشه��ای س��اختاری اقتصاد
ایران اضافه ش��ده است و انرژیهای
منفی که از آنها س��اطع میش��ود،
آنقدر بحرانه��ا را درهمتنیده کرده
ک��ه به نوعی این بحرانها همافزایی
ک��رده و یک س��ینرژی عظیم برای
به چالش کش��یدن سایر بخشهای
غیراقتص��ادی ایج��اد کردهان��د.
تورمه��ای  ۴۰و  ۵۰درصد ،رش��د
اقتصادی نزدیک به صفر ،مشکالت
متع��دد در فضای کس��ب و کار در
پایشه��ای دورهای فضای کس��ب
و کار و همچنی��ن س��خنان فعاالن
اقتصادی در رس��انهها که به صورت
مکرر بیان میشود ،همگی حکایت
از حال ناخوش اقتصاد کش��ور دارد.
ع��دهای ش��رایط را بدت��ر از دوران
جنگ میدانند .به عبارتی
2
نه تنها شرایط سیاسی...

با گذش��ت حدود یک دهه از ظهور نخستین شرکتهای اس��تارتآپی در کشور و در حالی که ایران از پیشگامان
استارتآپی خاورمیانه بوده ،اما به دالیل اقتصادی ناشی از تحریم و قطع دسترسی به بازارهای جهانی به نظر میرسد
که از قطار نوآوری منطقه پیاده ش��دهایم .طبق گزارش استاتیستا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  ۱۶یونیکورن
حضور دارند و جذب س��رمایه بس��یار راحتتر از قبل شده اس��ت ،اما اکوسیستم استارتآپی ایران که سالها قبل از
همسایگان شروع به رشد کرده به دالیل ساختاری از کشورهای منطقه عقب مانده است؛ به طوری که با وجود رشد...
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شاخصهای اقتصادی از چه تورمی در سال آینده سخن میگویند؟

پیشبینی کارشناسی تورم1401
3

بوکار
مدیریت و کس 

طراحی کمپین بازاریابی با ایدههای مورد عالقه مشتریان

4

توس��عه کس��ب و کار بدون داشتن یک ایده عالی برای بازاریابی و طراحی کمپین امر بسیار سختی به نظر
میرسد .امروزه تمام برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهبود وضعیتشان در بازار نیاز به استفاده
از روشهای بازاریابی دارند .در این میان هم طراحی کمپین همیش��ه الگویی مناس��ب برای تعامل با مخاطب
هدف و بهبود سطح تاثیرگذاری بر روی آنها محسوب میشود .چنین نکتهای شانس شما در بازار را به طور قابل
مالحظهای افزایش داده و وضعیتتان در بازار را نیز بهینهسازی خواهد کرد .وقتی بازاریابها به دنبال طراحی
کمپین برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستند ،اولین چالش پیش روی آنها استفاده از ایدههای درست
و تاثیرگذار اس��ت .این امر اهمیت باالیی برای جلب نظر مخاطب هدف دارد .اگر ش��ما حتی بودجه بینهایتی
برای بازاریابی داشته باشید ،اما ایدهتان موردپسند مشتریان نباشد ،در نهایت نتیجهای به غیر از شکست در...
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مطالعه تازه دانشگاه مک گیل کانادا نشان میدهد

فرصت امروز :مطالعه تازه دانش��گاه مک گیل کانادا نش��اندهنده
رتبه شش��م ایران در آیتم «وابس��تگی به موبایل» اس��ت .البته این
جایگاه شش��م از بین  24کش��ور جهان به دس��ت آمده که در صدر
آنها ،کش��ورهای چین ،عربستان و مالزی ایستادهاند و در قعر جدول
نی��ز آمریکا ،فرانس��ه و آلمان جای گرفتهاند .این پژوهش از س��وی
پژوهش��گران دانشگاه مک گیل کانادا با اس��تفاده از دادههای تلفن
همراه ۳۴هزار ش��رکتکننده در  ۲۴کش��ور طی سالهای  ۲۰۱۴تا
 ۲۰۲۰میالدی انجام شده است .از یافتههای جالب این مطالعه ،رتبه
پایین کش��ورهای پیش��رو در حوزه فناوری است .در حالی که تصور
میشود کاربران در کشورهای توسعهیافته و پیشگام در فناوریهای
دیجیتال عموما اعتیاد و وابس��تگی بیشتری به موبایل داشته باشند،
ام��ا تحقیق دانش��گاه م��ک گیل کانادا خ�لاف این تصور را نش��ان
میدهد .چنانچه کاربران آمریکایی از نظر میزان اعتیاد به اس��تفاده
از گوش��یهای هوشمند در رده هجدهم جای گرفتهاند و کشورهای
سوئیس ،فرانسه و آلمان نیز قعرنشین این فهرست هستند .به گفته
کارشناس��ان ،دلیل این امر همانا تمایز میان هنجارهای اجتماعی و
توقع��ات فرهنگی درباره اهمیت برق��راری ارتباط منظم با دیگران با
استفاده از تلفنهمراه است.
پژوهش دانش��گاه مک گیل کانادا در مجموع نش��ان میدهد که
اعتیاد به اس��تفاده از گوش��یهای هوشمند در سراسر جهان به طور
فزاین��دهای در حال افزایش اس��ت و این اس��تفاده چالشبرانگیز از
تلفنهای همراه هوش��مند مطمئنا پیامدهای روانشناختی جدی به
دنبال خواهد داشت.
 ۲۴کشور معتاد به گوشیهای هوشمند
چین ،عربس��تان ،مالزی ،برزیل ،کرهجنوبی ،ایران ،کانادا ،ترکیه،
مصر ،نپال ،ایتالیا ،اس��ترالیا ،فلس��طین اشغالی ،صربس��تان ،ژاپن،

انگلیس ،هند ،آمریکا ،رومانی ،نیجریه ،بلژیک ،س��وئیس ،فرانس��ه و
آلمان به ترتیب  24کش��وری هس��تند که در پژوهش دانشگاه مک
گیل کانادا براس��اس «مقیاس اعتیاد به موبایل» ردهبندی ش��دهاند.
نتایج این مطالعه که هفته گذشته در روزنامه دیلی میل منتشر شده
است ،ناظر بر  81پژوهشی است که پیشتر براساس «مقیاس اعتیاد
به موبایل» ،میزان اس��تفاده نوجوانان و جوانان از موبایل را بررس��ی
کرده بودند« .مقیاس اعتیاد به موبایل» ( ،)SASپرکاربردترین معیار
اعتیاد به گوش��یهای هوشمند است که میزان اختالالت در زندگی
روزمره به دلیل اس��تفاده از تلفن هوش��مند ،از دست دادن کنترل و
عالئم گوشهگیری از اجتماع را ارزیابی میکند.
محقق��ان دانش��گاه مک گیل کان��ادا در این پژوه��ش حدود ۳۴
ه��زار کاربر موبایل (با میانگین س��نی  28.8س��ال) در  ۲۴کش��ور
دنیا بین س��الهای  2014تا  2020را بررسی کرده و برای استفاده
چالشبرانگیز از موبایل به هر کش��ور امتیازی بین  ۱۰تا  ۶۰دادهاند.
در نهایت چین با کسب بیشترین امتیاز ( )۳۶صدرنشین این فهرست
ش��د .پس از چین نیز عربستان سعودی و مالزی با کسب بیشترین
امتی��از به ترتیب در رتبههای دوم و س��وم بیش��ترین میزان اعتیاد
به اس��تفاده از گوشیهای هوش��مند قرار گرفتند .کشورهای برزیل،
کرهجنوبی ،ایران ،کانادا ،ترکیه ،مصر و نپال هم به ترتیب در ردههای
چه��ارم تا دهم این فهرس��ت جای دارند .همچنی��ن ایتالیا در رتبه
یازدهم ،انگلیس در رتبه ش��انزدهم ،هن��د هفدهم ،آمریکا هجدهم،
فرانس��ه بیست و سوم و آلمان در رتبه بیست و چهارم این ردهبندی
ایستادهاند.
از یافتههای جالب این پژوهش میتوان به رتبه کشور میزبان یعنی
کانادا اش��اره کرد که در رتبه هفتم جدول بیشترین میزان اعتیاد به
مصرف موبایل جای گرفته اس��ت .این در حالی است که این کشور

نزدیک به دو سال پیش ،واقعیت دنیای ما ناگهان تغییر کرد.
ویروس��ی کوچک و مهیب به س��رعت تمام مرزهای جهان را
درنوردید و دنیایی را که میش��ناختیم دگرگون کرد .سالمت
ناگهان در درجه اول اهمیت در تمامی کش��ورها قرار گرفت و
خانهها به س��نگر شهروندان تبدیل شد .سپس با گذر از شوک
اولیه پاندمی کووید ،19-مس��ئله بازگشت به زندگی از طریق
فضای مجازی مطرح شد؛ دانشآموزان ،دانشجویان و کارمندان
از طری��ق مانیتوره��ا ب��ه کالسه��ای درس و محلهای کار
بازگشتند و حتی مشکالت سالمت نیز ترجیحا ابتدا از راه دور
بررسی شد .با شیوع کرونا همچنین بسیاری از غولهای فناوری
به طراحی اپلیکیشنهای کاربردی برای شناسایی ویروس کرونا
دس��ت زدند و به موازات استقبال از این اپلیکیشنها ،بحثها
درباره نقض حریم خصوصی کاربران نیز بیشتر شد.
در دو س��ال گذشته همچنین درباره تغییرات عظیم بحران
کرونا بر زندگی کاری ما صحبتهای زیادی مطرح شده است .با
وجود واکسیناسیون گسترده در کشورها در شرایطی وارد سال
 2022میالدی شدهایم که هنوز بحران کرونا بر زندگی انسانی
س��ایه افکنده است .بنابراین چارهای نداریم جز آنکه باز هم بر
آنچه میتواند تطبیقپذیری کار ما با کرونا را بهبود ببخش��د،

تمرک��ز کنیم« .فوربس» در گزارش��ی به پیشبینی ترندهایی
پرداخته اس��ت که احتماال مناسبات ما با محیط کارمان را در
سال جاری میالدی تعریف خواهند کرد.
* محی��ط کاری هیبری��د :هر وقت درباره ج��ای کار کردن
بحث میشود ،سه الگوی اصلی مطرح خواهد بود؛ محیط کاری
مرکزی ،محیط کاری غیرمرکزی و رویکرد مختلط دوگانه از هر
دو .معموال تصمیمی که نهاد یا س��ازمان متبوع در مورد محل
کارکردن کارکنانش میگیرد ،منطبق بر یکی از این
استقرار و
ِ
سه رویکرد است و البته آنها هم دائم در حال تغییر رویکرد خود
شدن کار بود که
هستند .به دلیل مسائل مربوط به غیرمرکزی ِ
در اوج پاندمی کووید 19-در س��ال  ۲۰۲۰میالدی ۶۹ ،درصد
از شرکتهای بزرگ انتظار داشتند که به تدریج شاهد کاهش
شدید فضای اداری مورد استفادهشان باشند.
محیط کاری هیبرید (دوگانه) میتواند موارد مختلفی را شامل
ش��ود :یکی از آنها حفظ دفاتر مرکزی اس��ت که اکثر کارکنان
فقط در موارد معدودی در آن حاضر میش��وند و بیشتر دورکار
کلی دفاتر کار و به جایش استفاده
هستند .دیگری کنار
ِ
گذاشتن ِ
از محلهای کار اش��تراکی است که در سالهای اخیر و با ظهور
کمپانیهای��ی مثل « »weworkجای خود را باز کرده اس��ت.

رتبه ششم ایران در اعتیاد به موبایل
در همسایگی آمریکا قرار دارد و انتظار میرفت که کاربران دو کشور
رفتار نسبتا مشابهی در استفاده از گوشیهای هوشمند داشته باشند.
البت��ه محققان در توجیه چنین اختالفی ،ب��ه تفاوت در هنجارهای
اجتماعی و انتظارات فرهنگی اشاره میکنند .آنها معتقدند که احتماال
اهمیت فرهنگی در دسترس بودن مداوم افراد از طریق فضای مجازی
و اینترنت در این کش��ور ،دلیل اصلی باالبودن ن��رخ اعتیاد کاربران
کانادایی به موبایلهایش��ان است .طبق نتایج این پژوهش ،استفاده
چالشبرانگیز جوانان از گوشیهای هوشمند در سالهای اجرای این
مطالعه عموما افزایش داش��ته است و طبق پیشبینی این محققان،
این روند افزایشی همچنان ادامه خواهد داشت و ممکن است این ابزار
محبوب دیجیتالی در بلندمدت ،تبعاتی برای کاربرانش ایجاد کند.
دالیل اجتماعی وابستگی به موبایل
اعتیاد به استفاده از گوشیهای هوشمند در سراسر جهان به طور
فزاینده در حال افزایش است و جالب اینجاست که میزان این اعتیاد
برخالف تصور در کشورهای پیشرو در حوزه فناوری به هیچ وجه زیاد
نیس��ت .به طوری که طبق نتایج مطالعه دانش��گاه مک گیل ،عموما
کش��ورهایی که در گروه پیشگامان فناوریهای دیجیتال قرار دارند،
در رتبههای انتهایی این فهرس��ت ایستادهاند .مثال در کمال تعجب،
کارب��ران آمریکایی از نظر میزان اعتیاد به اس��تفاده از گوش��یهای
هوشمند در رده هجدهم جای گرفتهاند و کشورهای اروپایی بلژیک،
سوئیس ،فرانس��ه و آلمان نیز چهار کشور قعرنشین جدول هستند.
همانطور که گفته شد ،به اعتقاد پژوهشگران دانشگاه مک گیل کانادا،
دلی��ل عمده این امر به تمایز میان هنجاره��ای اجتماعی و توقعات
فرهنگی درباره اهمیت برقراری ارتباط منظم با دیگران با اس��تفاده
از تلفنهمراه برمیگردد.
البته در تحلیل وضعیت کشورها در میزان وابستگی به گوشیهای
بزرگترین ترندهای کاری در سال جدید میالدی

محیط کار 2022

در این س��اختار حت��ی میتوان از اتاقهای میتینگ اش��تراکی
نیز در زمانهای مشخصی اس��تفاده کرد و بقیه امور به صورت
دورکاری انجام میشود .گزارشی که توسط پلتفرم پیام ویدئویی
لوم منتشر شده نش��ان میدهد  ۹۰درصد از کارکنان از آزادی
نسبی که برای کار کردن در محیط مورد انتخاب خودشان و به
خصوص منزل پیدا کردهاند ،راضی هستند .بنابراین پیشبینی
میشود این روند در سال  ۲۰۲۲نیز به قوت خود باقی بماند .در
اینکه کارفرماها هم از کم شدن هزینههایشان به خاطر حذف
برخی دفاتر کار خوشحال هستند هم شکی نیست.
* تقوی��ت کار با هوش مصنوعی :براس��اس پیشبینیهای
مجم��ع جهانی اقتص��اد ،هوش مصنوعی و اتوماس��یون باعث
خواهد ش��د که تا س��ال  ۲۰۲۵می�لادی ۹۷ ،میلیون فرصت
ش��غلی جدید در نقاط مختلف دنیا به وجود بیاید .با این حال،
ش��کی نیس��ت که افرادی که امروزه در موقعیتهای ش��غلی
مختلف مش��غول به کارند نیز نقش خود را تغییریافته خواهند
یافت؛ چون از آنها انتظار میرود تواناییهای خود را با پیشرفت
تکنولوژیک در حوزه هوش مصنوعی همراه کنند .در وهله اول،
هوش مصنوع��ی برای اتومات کردن یا خودکارس��ازیِ عناصر
تکرارش��ونده در نقشهای کاری آنها به کار میرود و بنابراین

هوش��مند باید به س��اختار فرهنگی و اجتماعی آنها نیز توجه کرد.
کما اینکه به نظر میرس��د دلیل عمده وابس��تگی باالی ایرانیان به
گوشیهای هوشمند (جدا از رشد قابل توجه ضریب نفوذ اینترنت در
سالهای گذشته و بسامد استفاده از فناوریهای موبایلی در کارهای
روزمره مخصوصا با همهگیری کرونا) ،ریش��ه در محدودشدن بخش
عمده س��رگرمی جوانان به ش��بکههای اجتماعی و کمهزینه بودن
وقتگذرانی در فضای مجازی (نسبت به فضای واقعی) دارد.
از س��وی دیگر ،به نظر میرسد تفاوت در سبک زندگی و ضرورت
انجام برخی امور روزمره از طریق فضای مجازی و اینترنت باعث شده
اس��ت که سن خرید گوشی هوش��مند برای فرزندان با کاهش قابل
توجهی مواجه شود و ب ه طور میانگین یک کودک در سن  ۱۰سالگی
صاحب نخستین گوشی هوشمند خود شود .در همین راستا ،میزان
استفاده نوجوانان و جوانان از گوشیهای هوشمند نیز در این سالها
افزایش داشته و این دسته از کاربران در بخش زیادی از زمان روزانه
خود به صفحه نمایش این گوشیها خیره میشوند .به خاطر نگرانی
و حساس��یت این موضوع ،دانشگاههای مختلف جهان در چند وقت
گذش��ته به مطالعه نظری و میدانی در ای��ن زمینه پرداخته و اثرات
زیانبار استفاده از گوشیهای هوشمند بر مغز کاربران را مورد بررسی
قرار دادهاند .نتایج برخی از این پژوهشها نشان میدهد که احتمال
بروز مش��کالت ذهنی از جمله استرس و افسردگی ،در نوجوانانی که
زمان زیادی از روز خود را صرف کار با این گجتها میکنند به مراتب
بیشتر از دیگر نوجوانان اس��ت .همچنین پژوهشهای دیگر به بروز
مشکل در روابط اجتماعی افرادی که به استفاده از گوشی موبایلشان
اعتیاد دارند ،اشاره میکنند.
عادتهای کاربران موبایل در زندگی
یکی از مطالعات جالب در زمینه بررس��ی اثرات رفتاری اس��تفاده

افراطی از گوش��یهای هوش��مند ،از س��وی ش��رکتی به نام iPass
(یکی از ش��رکتهای تامینکننده ش��بکه  )WiFiانجام شده است.
تیم پژوهش��ی این ش��رکت در مطالعهای ،یک جامعه آماری ۱۷۰۰
نف��ری از کاربران موبایل در آمریکا و اروپا را با هدف بررس��ی عادات
رفتاری ،ترجیحات و انتظ��ارات کاربران موبایل در این مناطق مورد
بررس��ی قرار داد .در یافتههای این مطالعه ،در راستای اثرات رفتاری
اعتیاد به استفاده از گوشی موبایل ،به برخی موقعیتهای نامتعارفی
اش��اره ش��ده که کاربران تمایل داش��تهاند در آن زمانها نیز گوشی
موبایل خودرا چک کنند .چنانچه  72درصد از کاربران حاضر در این
پژوهش گفتهاند که در زمان استفاده از سرویس بهداشتی مایلند به
گوش��ی موبایل خود دسترسی داشته باشند و  ۱۱درصد گفتهاند که
حتی در مراس��م خاکسپاری و سوگواری نیز رفتار چک کردن مداوم
گوشی موبایل خود را تکرار میکنند .دو سوم از این افراد به احساس
اس��ترس و عصبانیت در زمان دسترسی نداش��تن به اینترنت اشاره
کردهاند و عده زیادی از کاربران گفتهاند حاضرند برای حفظ ارتباط
و دسترسی اینترنتی خود ،قید طیف زیادی از فعالیتهای اجتماعی
را بزنند .حدود یک چهارم از پاسخدهندگان به استفاده از اینترنت و
گوش��ی هوشمند خود حتی در حین حمام کردن اشاره و  ۱۹درصد
گفتند که حتی در زمانهای تعامل و ارتباط حضوری با انسانها نیز
به استفاده از گوشی هوشمند و اینترنت ادامه میدهند .به اعتقاد ۶۱
درصد از پاس��خدهندگان ،قطع دسترسی و ترک استفاده از اینترنت
برای آنها غیرممکن اس��ت .پافش��اری کاربران بر تداوم اس��تفاده از
اینترنت و گوش��ی هوش��مند به عنوان بخش��ی از زندگی روزمره در
حالی اس��ت که پژوهشهای مشابه نش��ان دادهاند که احتمال کنار
گذاشتن برخی رفتارهای اعتیادگونه و لذتبخش دیگر بسیار بیشتر
از احتمال کنار گذاشتن همیشگی این گوشیهای هوشمند است.

کارکنان فرصت تمرکز روی بخشهای خالقه ،اس��تراتژیهای
سطح باال و هوش حسی را هم ( )VRخواهند داشت .از سوی
دیگر ،اس��تفاده از تحلیلهای مبتنی بر واقعیت افزوده راههای
بس��یار جدی��دی را پیش روی مدیران در س��طوح مختلف باز
خواهد کرد .همچنین در شرایطی که انواع ابزارهای تکنولوژیک
در اختیار بازاریابان قرار داشته باشد ،روشهای کمپین و تبلیغ
ب��رای محصوالت هم میتواند به وض��وح تغییر کند .این ترند
مهمی برای سال  ۲۰۲۲خواهد بود.
* تمرک��ز بر مهارتها ب��ه جای نقشه��ا :در دوران پس از
پاندمی کرونا ،این نتیجه در بس��یار از محیطهای کار به دست
آم��د :مهارتهای غیرمرتبط میتوانند بس��یار ب��ه کار بیایند
و قدرت رقابت ش��رکت را باال ببرن��د .مهارتهای کارکنان در
ش��رکتها اصوال تا حد زیادی منطب��ق بر نقش خاص تعریف
ش��ده برای آنها بوده است ،اما مش��کالت دوران پاندمی ثابت
ک��رد که این وضع دیگ��ر فایدهای ندارد .درواقع س��اختارهای
هرمی در ش��رکتها امروزه کاربرد کمتری دارند و احتماال در
آینده بس��یاری از شرکتها به س��اختارهای سازمانی خطی و
غیرسلسله مراتبی توجه نشان خواهند داد .آنچه در این ساختار
مورد توجه قرار خواهد داشت ،قدرت حل مسئله است و طبعا

مهارتهای مرتبط و غیرمرتبط میتوانند در آن بیشترین نقش
را داش��ته باشند .این بدان معناس��ت که کارکنان هوشمندتر
و چندبعدیتر میتوانند در ش��رکتها و س��ازمانها به ابداع و
نوآوریهای بیشتر بپردازند و نقش مهمتری بازی کنند.
* س�لامت و مقاومت کارکن��ان :در دوران پیش از پاندمی
کرونا ،این تصور وجود داش��ت که نیروهای کاری را فقط باید
براس��اس بازدهی که میتوانند برای آن س��ازمان یا ش��رکت
به همراه بیاورند ،اس��تخدام کرد ،ام��ا در دوران پاندمی کرونا
مش��خص ش��د مس��ائل دیگری هم مطرح هس��تند و از همه
مهمتر ،سالمت جسم و روح کارکنان است .حتی باهوشترین
و ماهرترین کارکنان هم تحت فشار بحرانی مثل کرونا ممکن
اس��ت دچار صدم��ات زیادی ش��وند .بنابراین ش��رکتها باید
رسیدگی به خدمات درمانی و رفاه ذهنی برای کارکنان را بسیار
جدی بگیرند و از استراتژیهای جدیدی برای کمکرسانی به
نیروهایشان استفاده کنند .چالش بزرگی که شرکتها در این
راستا در سال  ۲۰۲۲با آن مواجه خواهند بود ،این است که این
کار را بدون آن که مداخله تهاجمی در زندگی کارکنان صورت
بگیرد ،به نتیجه برس��انند .حفظ حریم ش��خصی افراد در این
راستا اهمیت زیادی دارد.
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تنها  15درصد استارتآپهای ایرانی بیش از  ۳سال عمر دارند

بودجه  ۱۴۰۱اقتصاد ایران را به کجا میبرد؟
مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی
اقتصاد ایران روزهای س��ختی را میگذراند و شرایط بغرنج آن حاکی از این
اس��ت که حال و احوال این بیمار فرس��وده هر روز بدتر از روز گذشتهاش شده
اس��ت و درمانش نیز سختتر و دش��وارتر میشود .اقتصاد ایران همانگونه که
از ش��اخصهای کالن آن پیداس��ت ،طی یک دهه اخیر به ش��دت تحت تاثیر
نااطمینانی بوده است .حاال مشکالت جدید هم به چالشهای ساختاری اقتصاد
ایران اضافه ش��ده اس��ت و انرژیهای منفی که از آنها س��اطع میشود ،آنقدر
بحرانه��ا را درهمتنیده کرده که ب��ه نوعی این بحرانها همافزایی کرده و یک
س��ینرژی عظیم برای به چالش کشیدن س��ایر بخشهای غیراقتصادی ایجاد
کردهاند .تورمهای  ۴۰و  ۵۰درصد ،رش��د اقتصادی نزدیک به صفر ،مشکالت
متع��دد در فض��ای کس��ب و کار در پایشهای دورهای فضای کس��ب و کار و
همچنین سخنان فعاالن اقتصادی در رسانهها که به صورت مکرر بیان میشود،
همگی حکایت از حال ناخوش اقتصاد کش��ور دارد .عدهای ش��رایط را بدتر از
دوران جنگ میدانند .به عبارتی نه تنها ش��رایط سیاسی و اجتماعی کشور در
وضعیت نامناسبی قرار دارد ،بلکه بسیاری از بحرانهای اقتصادی هم تبدیل به
ابربحران ش��دهاند و هر روز که میگذرد ،ریش��ه آنها در اقتصاد ایران تنومندتر
میشود.
دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن مدعی بود که برنامههای جدی برای
اصالحات اقتصادی دارد و در همین راستا ،در آذرماه سند بودجه  ۱۴۰۱را که
اولین سند رسمی دولت ابراهیم رئیسی است ،رونمایی کرد .سند بودجه حدودا
یک س��ند مالی اس��ت ،اما با توجه به ارتباطی که با سایر بخشهای اقتصادی
دارد ب��ه نوعی بیانگر نگاه و رویکرد دولت جدید به سیاس��تگذاری اقتصادی
در بخشهای مختلف اس��ت .بودجه قراردادی میان شهروندان و حاکمیت یک
کش��ور اس��ت که چگونگی تامین منابع مالی و تخصیص آن برای دستیابی به
اهداف تعریف ش��ده و ماموریت دولت در تامین کاالهای عمومی و کاهش فقر
و نابرابری را مش��خص میکند .بودجه یک تصویر دقیق از ش��رایط سیاسی و
اجتماعی یک جامعه اس��ت .عالوه بر نش��ان دادن تراز بودن خرج و درآمد یک
مجموعه ،تصویری جامعهشناختی از مجموعههای تحت تسلط آن نیز نمایش
میدهد .بودجه دولت ایران در این سالها همواره محل بحث بوده است و همه
برای تراز کردن آن شعارهای زیادی میدهند ،اما تغییر روسای دولتها ،تفاوتی
را در نگرش و عملکرد اقتصادی آنها نشان نمیدهد .بررسی جزییات بودجهها
حاوی نکات بسیار مهمی است و این بررسی هم به صورت کوتاهمدت و هم به
صورت یک نگاه بلندمدت میتواند تصمیمهای سیاستگذار را تبیین کند .در
نگاه اولیه ،بودجه  ۱۴۰۱یک بودجه انقباضی است و دلیل آن هم این است که
رشد بودجه نسبت به سقف دوم بودجه  ۱۴۰۰حدود  ۷درصد است که در برابر
تورم نزدیک به  ۵۰درصد ،رقم بس��یار پایینی است .این انقباض تا حد زیادی
در حال جبران انبس��اط بیش از حد در س��ال  ۱۴۰۰است .در این سال بودجه
به ش��کل کامال بیس��ابقه در تاریخ معاصر اقتصادی  ۱۲۸درصد رشد کرد؛ در
دورههایی که درآمدهای نفتی رشد بسیار زیادی داشتند نیز رشدهای نزدیک
به این عدد را تجربه کردیم ،اما س��ال  ۱۴۰۰ش��رایط درآمدی کشور وضعیت
مطلوبی نداشته است.
در حالی که برآوردها نش��ان میدهد تورم سال جاری حدود  ۵۰درصد بوده
و همین حدود تورم هم برای سال آینده پیشبینی میشود؛ عزم دولت بر این
ب��وده که به صورت کلی حقوق کارکن��ان دولت را به میزان  10درصد افزایش
دهد .رقم حقوق پرداختی به کارکنان دولت قرار است  ۵تا  ۲۹درصد افزایش
یابد ،اما حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر میگیرند از حقوق افرادی که
به طور متوسط بیشتر حقوق میگیرند ،بیشتر رشد خواهد کرد .با این وجود،
افزایش اندک حقوق کارکنان ردههای میانی و ردههای باالیی دولت از منظری
محل انتقاد است ،چراکه با توجه به وضعیت تورم به کاهش قدرت خرید افراد
منتهی شده و به نارضایتی و بیانگیزگی میانجامد.
مهمترین تغییرات عددی در بخش منابع بودجه سال آتی ،رشد  ۷۲درصدی
درآمدهای مالیاتی ،رش��د  ۳۶درص��دی درآمدهای حاصل از فروش و صادرات
نفت و گاز ۷۱ ،هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی،
افت  ۲۷درصدی درآمدهای حاصل از فروش اوراق بدهی بودجهای ،رشد بیش
از  ۱۰۰درصدی مالیات شرکتها ،رشد  ۷۷درصدی مالیات بر ارزش افزوده و
درآمد  ۹۵هزار میلیارد تومانی از محل افزایش نرخ گاز مصرفی صنایع اس��ت.
آنگونه که از محتوای س��ند میتوان فهمید ،در الیح��ه بودجه  ۱۴۰۱در پنج
حفره مالیات ،ارز ترجیحی ،اشتغال و تولید ،انرژی مصرفی صنایع و یارانههای
حمایتی ش��اهد تغییرات مهم و سیاس��تهای جدیدی توسط دولت سیزدهم
هستیم.
توجه به ارقام رش��د واقعی نشان میدهد که بودجه امسال با احتساب تورم
نس��بت به بودجه سال گذشته کوچکتر شده اس��ت و این بدان معناست که
بودج��ه نمیتواند چندان به تحریک رش��د اقتصاد کمک کند؛ البته حرکت به
سوی منبسط کردن قابل توجه بوده (پس از کسر تورم) اما از مسیرهای تورمزا
در ش��رایطی که طرف عرضه اقتصاد نیز با مش��کالت خاص خود روبهروس��ت
میتواند در حاالتی بیش از آنکه به تحریک رش��د منجر ش��ود ،بر آتش تورم
بیفزاید .اگر روزگاری تصور میش��د که مشکالت سنتی و دیرین بودجه ایران
به خاطر احتکار نفت است و با برداشته شدن نفت به طور اختیاری و اجباری،
اقتصاد و بودجهریزی نیز به س��امان خواهد رسید ،در عمل این اتفاق نیفتاد و
متولیان اقتصاد متکی به نفت ایران با بروز ش��وک تحریم نفت در چند س��ال
گذشته نتوانستند و یا به دالیل مخالف نخواستند از این فرصت استفاده کرده و
اصالح قابل توجهی در فرآیند بودجهریزی صورت دهند .یک تغییر قابل توجه
البته رخ داد و آن افزایش س��هم استقراض از منابع تامینکننده بودجه بود .در
واقع استقراض جای نفت نشست و اقتصاد و بودجه به امید وصل شدن مجدد
شیر نفت روزگار گذراند و در عمل بدون حرکتی رو به جلو تحلیل رفت .بخش
خصوصی هم در چند دهه گذشته به عواید نفتی وابسته شده است و برای سال
 ۱۴۰۱چندان توان تزریق منابع و سرمایهگذاری ندارد .بنابراین برای سال آینده
چندان توانی برای رشد اقتصادی قابل توجهی وجود ندارد.
ت��ورم قطعا مهمترین خطری اس��ت که در بودجه م��ا را تهدید میکند .به
اعتقاد کارشناسان ،بس��یاری از درآمدها مثل فروش اموال دولت محقق نشده
اس��ت و مجددا دولت به س��مت اس��تقراض از بانک مرکزی خواهد رفت .وادار
کردن دولتها برای حرکت در امتداد مسیر منطقی مبتنی بر علم بسیار دشوار
است .مشکلی که در این زمینه وجود دارد ،پوپولیسم است .وقتی که شعار یک
میلیون مس��کن در سال داده میشود ،تحقق بخشیدن به آن به این سادگیها
نیست .ما در شرایطی قرار گرفتهایم که اقتصاد ملی با بودجههای بزرگ سر و
کار دارد و دولت نقش پررنگی در اقتصاد بازی میکند که هزینههای آن برای
مردم بسیار زیاد است .عالوه بر این ،بخش دولتی بسیار ناکارآمد است و منابع
را هر روز بیشتر به هدر میدهد .اقتصاد ایران فرصت زیادی برای جلوگیری از
سقوط نهایی ندارد و حاکمیت و دولت سیزدهم باید هرچه سریعتر برای درمان
آن فکر اساسی کند.

چالشهای استارتآپی ایران

ایمان ولیپور
ایمیلIvanKaramazof@yahoo.com :
با گذشت حدود یک دهه از ظهور نخستین شرکتهای استارتآپی در
کشور و در حالی که ایران از پیشگامان استارتآپی خاورمیانه بوده ،اما به
دالیل اقتصادی ناشی از تحریم و قطع دسترسی به بازارهای جهانی به نظر
میرسد که از قطار نوآوری منطقه پیاده شدهایم .طبق گزارش استاتیستا
در منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریق��ا  ۱۶یونیکورن حضور دارند و جذب
سرمایه بسیار راحتتر از قبل شده است ،اما اکوسیستم استارتآپی ایران
که س��الها قبل از همسایگان ش��روع به رشد کرده به دالیل ساختاری از
کش��ورهای منطقه عقب مانده اس��ت؛ به طوری که با وجود رش��د فضای
اس��تارتآپی در این سالها اما هیچ اس��تارتآپ ایرانی هنوز نتوانسته به
ارزش یک میلیارد دالر برس��د و به اصطالح یونیکورن (تک ش��اخ) شود.
به نظر میرسد مشکالت اقتصادی ایران (تحریم و عدم دسترسی به بازار
جهانی) در این سالها به استارتآپها هم تسری پیدا کرده است.
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل درباره اکوسیستم نوآوری ایران نشان
میده��د که  56درصد اس��تارتآپهای ایران��ی بزرگترين چالش خود را
پیچیدگی و تعدد مقررات دولتي و  ۴۰درصد مش��کالت جذب س��رمايه
ميدانند .در واقع ،با وجود پتانس��یلهای بالقوه اکوسیستم نوآوری ایران
اما تحریمهای خارجی ،قوانین و مق��ررات داخلی و حمایتهای ناکارآمد
دولتی ،بزرگترین مانع پیش روی آینده جریان نوآوری در کشورمان است.
برآیند گزارش سازمان ملل نشان میدهد که هرچند رشد اقتصاد دیجیتال
در فض��ای رکود اقتصادی س��الهای اخیر ادامه پیدا کرده ،اما نس��بت به
میانگین جهانی بسیار پایینتر است .همچنین با وجود حمایتهای دولتی
از جریان اس��تارتآپی اما همچنان مهمترین موانع رش��د جریان نوآوری،
همین سیاستها و مقررات دولتی است.
نگاهی به موجهای استارتآپی کشور
گزارش برنامه توس��عه س��ازمان مل��ل ( )UNDPدرباره اکوسیس��تم
نوآوری ایران منتش��ر شد .برنامه توسعه س��ازمان ملل در این گزارش بر
س��رمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه توسط دولت و بخش خصوصی
تمرکز کرده و میگوید که طی پنج سال اکوسیستم نوآوری نقش مهمی
در س��اخت اقتصاد دیجیتال در کشور داش��ته است .به طوری که در یک
دهه گذشته اقتصاد دیجیتال ایران رشد قابل توجهی را نشان داده و سهم
اقتصاد دیجیتال از درآمد ناخالص داخلی ( )GDPبه  6.9درصد در سال

 ۲۰۲۰رسیده اس��ت .هرچند که این رشد براساس گزارش برنامه توسعه
س��ازمان ملل ،باالتر از سایر بخشهای اقتصادی ایران بوده اما از متوسط
رش��د اقتصاد جهانی بسیار پایینتر است .این گزارش همچنین به رشد ۲
درصدی س��هم خردهفروشی آنالین از کل تراکنشها اشاره میکند که در
س��ال  ۲۰۲۰به  3.2درصد رسیده اس��ت .با این حال سهم خردهفروشی
آنالین در ایران بسیار کمتر از کشورهایی چون ترکیه ( 8.8درصد) ،آمریکا
( 14.5درصد) و چین ( 44.8درصد) بوده است.
براس��اس گزارش  ،UNDPهرچند نخس��تین انکوباتورها (پارکهای
فناوری) از سال  ۲۰۰۰میالدی در ایران شکل گرفتند ،اما نخستین موج
استارتآپها بعد از سال  ۲۰۱۲و به لطف برخی برنامههای دانشگاهی ،افراد
تحصیلکرده خارج از کشور شکل گرفت .هرچند این موج دیرتر

کارآفرین و
از برخی کش��ورها نظیر هند به راه افتاد ،اما خیلی س��ریع در ایران فراگیر
شد و افراد دانشگاهی ،دانشجویان ،کارآفرینان و حتی سرمایهگذاران محلی
و بینالمللی را به س��مت خود جذب کرد .از سال  ۲۰۱۴با سرمایهگذاری
بخشهای خصوصی و دولتی حدود  ۱۵۰اس��تارتآپ در کشور ایجاد شد
و در س��ال بعد این موج با رشد گستردهتری باعث ایجاد  ۴۰۰استارتآپ
فقط در تهران شد.
م��وج دوم اس��تارتآپی ای��ران نیز پس از س��ال  ۲۰۱۶ش��کل گرفت؛
جای��ی ک��ه اس��تارتآپهایی در ح��وزه فینت��ک ،فناوریه��ای بیمه و
تلویزیونهای اینترنتی به س��رعت گس��ترش یافتند ،اما در سال  ۲۰۱۸با
خروج آمریکا از برجام ،اقتصاد ایران دچار مش��کالت گس��تردهای شد که
این موضوع فضای اکوسیس��تم نوآوری را هم دربر گرفت .از س��ال ۲۰۱۸
تاکن��ون جریان نوآوری در ایران با افت قابل توجه س��رمایهگذاری داخلی
و خارجی مواجه ش��ده اس��ت .بین س��الهای  ۲۰۱۴ت��ا  ۲۰۲۰دو نهاد
معاونت علمی ریاس��تجمهوری و وزارت ارتباطات با ایجاد س��ازوکارهای
مختلف به پش��تیبانی از استارتآپها پرداختند .نهادهای دولتی با ایجاد
راهکارهای��ی چون «ش��رکتهای دانشبنیان» و حمایته��ای مالیاتی از
کارآفرینان و ش��رکتهای سرمایهگذاری جسورانه تالش کردند که از این
فضای ایجادش��ده حمایت کنند .حمایتهای مستقیم دولت (شامل وام و
س��رمایهگذاری) به خصوص از س��ال  ۲۰۱۹به بعد از استارتآپها ادامه
یافته است.
چرخه عمر استارتآپهای ایرانی
این گزارش همچنین وضعیت سنی و تحصیلی کارآفرینان و بنیانگذاران
استارتآپهای ایرانی را بررسی کرده است که براساس آن ،بیشترین سهم
( 33.1درصد) از آن کارآفرینان  ۲۰تا  ۲۵س��اله و پس از آن ،کارآفرینان

 ۲۵تا  ۳۰س��اله ( 29.4درصد) است .همچنین  40.6درصد بنیانگذاران
اس��تارتآپهای ایرانی دیپلم و  40.1درصد لیس��انس دارند و تنها 12.1
درصد کارآفرینان ایرانی دارای مدرک دکترا هستند .این گزارش همچنین
نش��ان میدهد که  39.5درصد از اس��تارتآپهای ایرانی در مرحله رشد
و س��وددهی هس��تند و  36.3درصد در مرحله ورود به بازار قرار دارند .از
س��وی دیگر ،چرخه عمر اس��تارتآپهای ایرانی نشان میدهد که بخش
عمده اس��تارتآپهای ایرانی ( 46.4درصد) یک تا س��ه سال عمر دارند و
 ۱۹درصد بین  ۶تا  ۱۲ماه و تنها کمتر از  14.4درصد از استارتآپهای
ایرانی بیش از سه سال عمر دارند.
طبق نظرس��نجی انجامش��ده در گزارش توس��عه س��ازمان ملل ،یکی
از مهمتری��ن چالشه��ای جریان ن��وآوری در ایران ،قوانی��ن و مقررات و
سیاس��تهای دولتی اس��ت .چنانکه  56.2درصد استارتآپها بزرگترین
چالش رشد خود را در پیچیدگی و تعدد قوانین و مقررات دولتی و 40.3
درصد در جذب س��رمایه میدانند .همچنین  75.8درصد استارتآپهای
ایرانی در پاس��خ به این پرس��ش که چقدر از حمایتهای دولتی استفاده
کردهاند ،گفتهاند که هیچ حمایتی دریافت نکردهاند 15.3 ،درصد از مزایای
دانشبنیان و  5.8درصد از حمایتهای مالی و  4.6درصد از معافیتهای
مالیاتی استفاده کردهاند.
ای��ن گزارش میگوید که  19.4درصد اس��تارتآپهای ایرانی در حوزه
تج��ارت الکترونیک��ی و مارکت پلیس 7.2 ،درص��د در حوزه آموزشهای
تکنولوژی 5.9 ،درصد در زمینه توریس��م 5.4 ،درصد در زمینه رس��انه۵ ،
درصد در حوزه فینتک و  4.7درصد در زمینه راهکارهای اپلیکیشن و وب
فعالیت دارند .همچنین  ۴درصد در زمینه تبلیغات دیجیتال 3.4 ،درصد
در زمینه کش��اورزی 2.4 ،درصد در زمینه مس��کن و  ۲درصد در زمینه
تلویزیونهای اینترنتی هستند.
در پایان این گ��زارش همچنین به بازخورد تحریمها بر اکوسیس��تم
نوآوری ایران اش��اره شده اس��ت .با اینکه قطع ارتباط با جریان رقابتی
جهان��ی ،ای��ن ب��اور را در برخی بازیگ��ران این عرصه به وج��ود آورده
که اس��تارتآپهای ایرانی فرصت آمادهس��ازی بیش��تری ب��رای زمان
گش��ایشهای سیاسی و اقتصادی خواهند داشت ،اما ساخت نسخههای
محل��ی از ایدهها و کس��بوکارهای موفق بینالمللی ،چیزی اس��ت که
به نوش��ته این گزارش باعث ش��ده اس��تارتآپهای ایران��ی در داخل
مرزها بیرقیب باش��ند .در همین حال ،تحریمها موانعی هم پیش روی
کارآفرینان ایرانی گذاشته و آن کاهش قابل توجه میزان سرمایهگذاری
در این عرصه است.

چطور برای یارانه معیشتی و  ۱۰۰هزار تومانی غربالگری انجام شد؟

امکان حذف  ۴۶میلیون یارانهبگیر

با اینکه س��الها نب��ود بانک اطالعات��ی از بهانههای دول��ت برای عدم
غربالگری یارانهبگیران بود ،اما برخی اقدامات و پرداختهای تفکیکشده
نش��ان داده که دولت اتفاقا بانک مناسبی در اختیار داشته و دارد و حتی
میتواند یکجا ۴۶میلیون نفر را کنار گذاشته و برای جمعیت محدودتری
واریز یارانه انجام دهد.
به گزارش ایسنا ،از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹
تاکنون ،با وجود تمامی تحوالتی که در شاخصهای اقتصادی اتفاق افتاده
و تغییرات قیمت سوخت و حتی آمدن یارانههای جدید ،جریان پرداخت
یارانه نقدی  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی تکان نخورده است .این مبلغ در حالی
ب��ه جمعیت حدود  ۹۵درصدی ایران و خ�لاف قانون هدفمندی یارانهها
پرداخت میش��ود که در این س��الها هزینه س��نگین بیش از  ۵۰۰هزار
میلیارد تومانی به همراه داشته است.
عدم غربالگری یارانهبگی��ران و خارج کردن افراد غیرنیازمند ،مهمترین
معضل پرداخت یارانه نقدی بوده و با وجود تکلیف بودجههای سنواتی به
دولت برای حذف پردرآمدها ،هیچگاه برنامه جدی برای آن وجود نداشته
و بانک اطالعاتی از اهم بهانههای دولت برای عدم حذف و چیدن ترکیب
جدید یارانهبگیران بوده اس��ت .حال سوال این است که چطور برای یارانه
معیشتی و  ۱۰۰هزار تومانی به راحتی غربالگری انجام شد؟! در چند سال
اخیر برخی اقدامات دولت در پرداخت یارانه نش��ان داده که امکان حذف
پردرآمدها از یارانه نقدی را داشته است؛ به طوری که دقیقا در سالهایی
که تکلیف قانون بودجه برای حذف س��ه دهک باال را اجرا نکرد ،دست به

پرداخت یارانه معیشتی از محل درآمد بنزین زد و از بین  ۷۸میلیون نفر
یارانهبگیران نقدی ۶۰ ،میلیون نفر را انتخاب و مشمول یارانه  ۵۰تا ۲۰۵
هزار تومانی کرد و تعدادی حدود  ۱۸میلیون نفر که سه دهک باال را دربر
میگرفت ،کنار گذاشت.
نمونه دیگر تفکیک یارانهبگیران ،کمکهای حمایتی در جریان کروناست
ک��ه گاه��ی انتخاب گروه ه��دف  3میلیونی و یا  ۳۰میلی��ون نفری برای
پرداخت  ۱۰۰تا  ۱۲۰هزار تومان بود و یا اخیرا دولت دس��ت به پرداخت
یارانه  ۱۰۰هزار تومانی به مناس��بت  ۲۲بهمن ماه زد که گفته ش��د برای
چهار دهک پایین بوده و بررسیها نشان داد که به حدود  ۳۲میلیون نفر
پرداخت صورت گرفته است .در شرایطی که دولتها میتوانستند در مسیر
پرداخت یارانه به جمعیت هدف تجدیدنظر کنند ولی نکردهاند ،بررس��ی
آمار و ارقام برای ادامه وضع موجود و یا تغییر آن برای یارانه نقدی بسیار
قابل تأمل است.
دول��ت در حال حاضر ب��رای یارانه  ۴۵ه��زار و  ۵۰۰تومانی در هر ماه
پرداخت حدود  ۳۵۰۰میلیارد تومانی و در سال تا  ۴۲هزار میلیارد تومان
دارد .زمانی از این جمعیت  ۷۸میلیون نفری ،س��ه دهک اول حذف ش��د
و هفت دهک برای پرداخت یارانه معیش��تی باقی ماند ،بنابراین اگر یارانه
نقدی را فقط محدود به  ۶۰میلیون نفر یارانهبگیران معیشتی کند ،هزینه
پرداخت در ماه به حدود  ۲۷۰۰میلیارد تومان و در سال تا  ۳۲هزار میلیارد
تومان میرس��د ،در این حالت حداقل  ۱۰هزار میلیارد تومان صرفهجویی
خواهد شد.

ام��ا در پرداخت یارانه اخی��ر  ۱۰۰هزار تومانی نی��ز چهار دهک پایین
ه��دف قرار گرفت که حدود  ۳۲میلیون نفر بود ،به عبارتی از همان هفت
دهک معیشتی هم دهک پنج ،شش و هفت (حدود  ۲۸میلیون نفر) دیگر
مشمول دریافت یارانه نشد .در این حالت عمال یک غربالگری دیگر صورت
گرفته و دولت تشخیص داده که از جمعیت  ۷۸میلیون نفری یارانهبگیران،
حدود  ۴۶میلیون نفر نباید دریافتی داشته باشند و فقط  ۳۲میلیون نفر را
محق حمایت به عنوان اقشار آسیبپذیر دانسته بود.
بر همین اساس ،اگر دولت سیزدهم یارانهبگیران  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی
را فق��ط به چهار دهک پایین محدود کند ،هزین��ه پرداخت آن در ماه به
حدود  ۱۴۰۰میلیارد تومان و در سال به  17.4هزار میلیارد تومان میرسد
ک��ه در این ش��رایط صرفهجویی حداقل  ۲۴هزار میلی��ارد تومانی خواهد
داشت و با این تغییرات حتی بدون اینکه منابع جدیدی الزم باشد میتواند
از محل صرفهجویی انجامشده از محل غربالگری ،منابع را به سمت همان
چهار دهک پایین ببرد و صرف کاال و خدمات برای آنها کند.
به نظر میرس��د با وجود س��امانههای مختلف اطالعاتی مانند امالک،
خدم��ات بیمهای ،تامی��ن اجتماعی ،مالیاتی و یا بانکی مانند تس��هیالت
و چکاوک ،شناس��ایی افراد پردرآمد و غیرنیازمند کار س��ختی نباش��د و
همانط��ور که دولتها بارها در زمان موردنیاز دس��ت به تفکیک زدهاند،
میتوانند یک بار به دور از برخی مالحظات تصمیم جدی برای ساماندهی
وضعیت یارانههای نقدی گرفته و حجم باالیی از منابع را در مسیر درست
هدایت کنند ،اما اینکه چه زمانی این اتفاق رخ میدهد ،در ابهام قرار دارد.
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«وپاسار» بانکی پربازده و سودده

حاشیه سود خالص بانک پاسارگاد در صورت مالی  ۹ماهه به  ۶۵درصد رسیده
که  ۷درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان میدهد .به گزارش «صدای
بورس» ،جمع درآمدهای عملیاتی  ۹ماهه سال جاری بانک پاسارگاد با افزایش
 ۳۰درصدی به  ۱۰۱۸۰میلیارد تومان رسیده است .حاشیه سود خالص وپاسار
در ص��ورت مال��ی  ۹ماهه به  ۶۵درصد رس��یده که  ۷درصد افزایش را نس��بت
به س��ال گذشته نش��ان میدهد ،اما نکته امیدوارکننده در صورت مالی  ۹ماهه
بانک پاس��ارگاد ،تمرکز بیش��تر بر روی خالص درآمدهای کارمزد بوده که این
درآمدها نس��بت به سال قبل افزایش  ۵۹درصدی داش��ته و به  ۱۵۷۵میلیارد
تومان رسیده اس��ت .به عبارتی  ۱۵درصد از درآمدهای بانک پاسارگاد از محل
کارمزد است .مانده موجودی نقد بانک پاسارگاد هم با افزایش  ۶۳درصدی نسبت
به سال قبل به  ۴۳.۹۸۵میلیارد تومان رسیده است .نکته جالب در نمودار بانک
پاسارگاد ،باالتر بودن از سقف تاریخی سال  ۹۹است که این نماد  ۸درصد باالتر
از آن حرکت کرده و نش��ان داده بازارگردانی این سهم چقدر خوب بوده است و
س��هامداران «وپاسار» بسیار از این وضعیت راضی هستند .در تایم فریم هفتگی
 rsiدر آستانه مقاومت  ۷۰واحدی قرار داشته و اگر بتواند آن را فتح کند میتواند
بازدهی حداقل  ۲۰درصدی به سهامداران بدهد ،در تایم فریم روزانه موفق شده
است که وارد ناحیه  rsiشود ،نکته دیگر اختالف قیمت پایانی و آخرین قیمت
در معامالت روز چهارشنبه است که میتواند منجر به صعود در هفته جاری شود.

بازپرداخت وامهای قرضالحسنه  ۵ساله شد

ش��ورای پول و اعتبار با پیش��نهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش
س��قف دوره بازپرداخت تس��هیالت قرضالحسنه ضروری از  ۳۶ماه
ب��ه  ۶۰م��اه موافقت کرد .طبق اعالم بانک مرکزی ،ش��ورای پول و
اعتبار در جلسه مورخ  ۱۹بهمن  ۱۴۰۰دوره بازپرداخت تسهیالت
قرضالحسنه ضروری را تا پنج سال افزایش داد .پیش از این شورای
پول و اعتبار در مردادماه س��ال جاری با افزایش س��قف تسهیالت
قرضالحس��نه ضروری و عادی بانکها و بانکهای قرضالحسنه تا
مبلغ پانصد ( )۵۰۰میلیون ریال موافقت کرده بود.
بانکها چقدر به بخشهای اقتصادی وام دادند؟

رشد  59درصدی وامدهی بانکها

فرصت امروز :وزیر اقتصاد ابتدای این هفته از کاهش تورم در سال آینده
سخن گفت و افزود که دولت در کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی
اس��ت و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد؛ نکتهای
که پیش��تر برخی دیگر از دولتمردان از جمله رئیس کل بانک مرکزی نیز
آن را اعالم کرده بودند .حال س��وال این اس��ت که آیا بسترها برای تحقق
شنگر تورمی اما از احتمال
این موضوع هموار است؟ روند شاخصهای پی 
خیز دوباره تورم حکایت دارد .کما اینکه نهاد پژوهشی مجلس در گزارش
اخیر خود برای آنکه نرخ تورم از س��طوح فعلی باالتر نرود ،توصیههایی به
دول��ت و مجلس کرده و از «مدیری��ت هزینههای جاری دولت»« ،کنترل
رشد ترازنامه بانکها» و «مدیریت بازار ارز» به عنوان سه فوریت مهار تورم
یاد کرده اس��ت .این در حالی است که روند تصویب بودجه سال آینده در
کمیسیون تلفیق مجلس نشان میدهد خبری از کنترل هزینهها نیست.
در همی��ن حال ،گزارشهای تازه مرکز آمار ایران از رش��د هزینه تولید
کاالها و خدمات در بخشهای مختلف صنعتی ،کش��اورزی و خدمات در
پاییز امس��ال حکایت دارد .تداوم این روند ب ه معنای احتمال افزایش نرخ
تورم بخش مصرف ب ه ویژه در بازار کاالهای خوراکی و آش��امیدنی اس��ت،
کاالهایی که تغییرات قیمت آنها بهطور مس��تقیم بر س��فره خانوارها اثر
یگ��ذارد .نرخ تورم نقطه به نقطه تولید بخش صنعت در پاییز امس��ال
م
نسبت به پاییز سال گذش��ته  46.4درصد برآورد شده است .پیشتر تورم
تولید بخش صنعت در تابس��تان  62.3درصد تخمین زده شده بود .نکته
مهم این است که بیشترین افزایش هزینه تولید در بخش صنعت مربوط به
ساخت محصوالت کانی غیرفلزی و مواد شیمیایی و فرآوردههای آن بوده
که میتواند هزینه نهایی زنجیره تولید محصوالت غذایی را باال ببرد .از این
رو دولت برای پایین آوردن نرخ تورم به جای سرکوب قیمت مصرفکننده
و افتادن در دام سیاس��تهای شکس��تخورده تنظیم ب��ازار باید به حال

کاه��ش هزینه تولی��د صنعتی فکری کند .افزون بر ای��ن ،نرخ تورم نقطه
به نقطه خدمات در پاییز امس��ال به  45.8درصد رسیده که نسبت به ماه
مشابه پارسال فقط دو واحد درصد کاهش داشته است .باالترین نرخ تورم
نقطه به نقطه بخش خدمات به گفته مرکز آمار ،به فعالیتهای تامین جا
و غذا و فعالیتهای اداری و پش��تیبانی مربوط بوده که اثر آن بر افزایش
زنجیره تامین کاالها نمایان خواهد شد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود ،کنترل نرخ تورم را اصلیترین
چالش اقتصاد کالن ایران دانسته است و اعالم کرده تا زمانی که نرخ تورم
چ کدام از سایر چالشهای اقتصادی کشور
در سطوح فعلی باقی بماند ،هی 
در مسیر اصالح قرار نمیگیرند .به گفته این نهاد پژوهشی« ،میزان کسری
بودجه دولت در سالجاری نیز به حدی است که هر نوع تأمین مالی این
کس��ری ،چه از طریق پایه پولی که تورم را سریع افزایش میدهد و چه از
طریق انتشار اوراق که تورم را به تأخیر میاندازد ،تورمزا خواهد بود و دولت
باید کس��ری بودجه و ناترازی بانکها را جدی بگیرد ،در غیر این صورت
تورم افزایشی خواهد بود ».همچنین یک کارشناس اقتصادی درباره سمت
و س��وی تورم در س��ال آینده بر این باور است که «آنچه که مردم در سال
آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد ،همانند امس��ال است اما با تورم
کمتری خواهد بود و اگر تحریمها برداش��ته ش��ود ،با افزایش درآمد نفت
میتوان انتظار رشد اقتصادی  ۱۰تا  ۱۲درصدی را داشت».
علی س��عدوندی درباره چشمانداز شاخصهای اقتصادی در سال آینده
به «ایس��نا» میگوید« :هنوز قانون بودجه سال آینده تصویب نشده است
تا متوجه نگاه بودجه به ش��اخصهای اقتصادی شد اما بودجه سال آینده
نسبت به بودجه سال جاری روند متعادلتری دارد و بهتر است .در حالی
که در روند بلندمدت ،بودجه س��ال  ۱۴۰۱نیز همانند بودجه س��الهای
گذش��ته تورمزاس��ت .پیشبینی من این اس��ت که تورم در بودجه سال

آینده حدود  ۳۰درصد خواهد بود ،اما اگر تحریمها قدری برداشته شود و
دسترسی به ارز به صورت نقدی بهبود یابد و ارزپاشی نیز متاسفانه صورت
بگیرد ،میتوان به صورت موقت و مصنوعی تورم را کنترل کرد ».به گفته
وی« ،اینگونه که در پی کاهش قیمت ارز ،قیمت کاالهای خارجی کاهش
مییابد و واردات نیز زیاد میش��ود تا کااله��ای وارداتی با قیمت ارزان در
اختیار مردم قرار گیرد و قیمت بخشی از سبد کاالها افزایش پیدا نمیکند
یا حتی با کاهش نیز مواجه خواهد شد ،اما بخش دیگر سبد کاالها افزایش
قیمت خواهند داشت».
سعدوندی با اشاره به اینکه «اگر این روش که در طول  ۵۰سال گذشته
نیز انجام ش��ده است در س��ال آینده تکرار شود ،به بیماری هلندی منجر
خواهد ش��د» ،توضیح میدهد« :درباره رش��د اقتصادی نی��ز تا زمانی که
تغییری در الیحه بودجه س��ال آینده از منظ��ر مقرراتزدایی ،مانعزدایی
تولید و تسهیل کسبوکار صورت نگیرد ،نمیتوان انتظاری از افزایش رشد
اقتصادی داش��ت .البته اگر تحریمها برداشته شود ،با افزایش درآمد نفت
میتوان انتظار رشد اقتصادی  ۱۰تا  ۱۲درصدی را داشت که این رشد هم
واقعی نبوده و تاثیری بر رفاه خانوار نخواهد داشت».
او ب��ا بیان اینکه «آنچه که مردم در س��ال آینده از نظر اقتصادی حس
خواهند کرد همانند امسال است ،اما با تورم کمتری خواهد بود» ،توصیه
میکند« :توصیه من این اس��ت که تغییرات عمدهای در سیاس��تگذاری
اقتص��ادی صورت گیرد که یکی از این تغیی��رات ،تفکیک بودجه ارزی از
ریالی است .در زمینه نرخ ارز نیز توصیه من این است که تا دو سال نرخ ارز
در محدوده فعلی تثبیت شود ».به اعتقاد سعدوندی« ،برای تامین کسری
بودجه الزم اس��ت تا از انتشار اوراق استفاده شود و در زمینه بازار سرمایه
نیز باید از دانش کارشناسهایی استفاده شود که مورد اعتماد بازار باشند
تا با تصمیمات خود بتوانند به بهبود بازار کمک کنند».

جنگ روسیه و اوکراین چه بر سر بازار رمزارزها میآورد؟

بازارهای جهانی این روزها در هیجانیترین حالت ممکن قرار گرفتهاند،
چراکه تنشها میان روسیه و اوکراین هر لحظه ممکن است به مرز انفجار
برسد .در همین حال ،برخی افراد از سراسر جهان ،بیتکوین و رمزارزهای
دیگر را برای تامین مالی نیروهای اوکراین در برابر روسیه میفرستند تا از
این کشور در جنگ حمایت کنند.
اوکراین که بازار رمزارز رو به رش��دی ایجاد کرده است ،اکنون از تجربه
خود در زمینه ارز دیجیتالی برای بهبود قابلیتهای نظامی و آنالین خود
اس��تفاده میکند .طبق گزارش ش��رکت الیپتیک ،بیش از  ۵۷۰هزار دالر
رمزارز به سوی س��ازمانهای داوطلب و گروههای غیرانتفاعی در اوکراین
سرازیر شده تا به ارتش این کشور برای تامین تجهیزات ،دارو و پهپاد کمک
کنند .همچنین منابع مالی از س��اخت اپلیکیشن تشخیص چهره حمایت
میکنند تا مزدوران و جاسوس��ان روسیه شناسایی شوند .این حقیقت که
رمزارز میتواند به صورت ناشناس و بدون بررسیهای دقیق فرستاده شود،
ارس��ال منابع مالی فرامرزی را راحتتر میکند .تام رابینس��ون ،دانشمند
ارش��د الیپتیک در این باره میگوید« :رمزارز با موافقت بیس��ر و صدای
دولتها ،به میزان فزایندهای برای تامین مالی گروهی جنگ مورد استفاده
قرار میگیرد».
ش��اید مورد اوکراین نخستین نمونه از اس��تفاده از رمزارز به این شکل
اس��ت .پاسخهای رسمی داده شده اس��ت و آمریکا ،انگلیس و کشورهای
دیگر برای کمک به آمادگی اوکراین در برابر حمله نظامی احتمالی روسیه
تجهیزات نظامی ارس��ال کردهاند ،اما نیروهای داوطلب در سالهای اخیر
به بخش مهمی از تالشهای نظامی اوکراین تبدیل شدهاند .رابینسون در
توضیح مزایای رمزارز نسبت به انواع دیگر ارز برای تامین مالی تالشهای
داوطلبانه میافزاید« :رمزارز برای تامین مالی بینالمللی مناسب است زیرا
مرزهای ملی را رعایت نمیکند و سانسورگریز است و هیچ سازمان مرکزی

رمزارز در خدمت جنگ

به عنوان مثال در واکنش به تحریمها نمیتواند مانع مبادالت شود».
فعالیت رمزارز اوکراین در س��طح مالی جدی گرفته ش��ده و ولودیمیر
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ،صدور ارز دیجیتالی را برای بانک مرکزی
قانونی کرده اس��ت .او همچنین با دولت برای قانونی کردن و س��اماندهی
رمزارز کار کرده و مبادالت ارزهای دیجیتالی را برای شرکتها راحت کرده
اس��ت .بعضی از گروهها کمک مالی را به ش��کل رمزارز جمع میکنند که
یکی از آنها «کام بک ا ِالیو» (زنده برگرد) اس��ت .این س��ازمان که در سال
 ۲۰۱۴تاسیس شد ،تجهیزات نظامی ،آموزش نظامی و ملزومات پزشکی
فراهم میکند .این گروه در س��ال  ۲۰۱۷پذیرش دریافت کمک در قالب
رمزارز را آغاز کرد و حدود  ۲۰۰هزار دالر در نیمه دوم سال  ۲۰۲۱دریافت
کرد .این گروه ب��ه «رویترز» گفت« :ما یک کیف بیتکوین ایجاد کردیم
چون افراد مدام چنین تقاضایی داشتند و میخواهیم به همه فرصت دهیم
از ما به راحتی حمایت کنند ».همچنین س��ازمان اتحاد سایبری اوکراین
 ۱۰۰هزار دالر برای پشتیبانی از حمالت سایبری علیه نیروهای روسی در
سالهای اخیر دریافت کرده است .با این منابع مالی که به سوی اوکراین
س��رازیر شده است ،این کش��ور میتواند به سرعت به یک ابرقدرت رمزارز
تبدیل شود .اوکراین پس از قانونی کردن ارزهای دیجیتال در سال ،۲۰۲۱
مالیات پایین و اسناد راحت مرتبط با روش پرداخت جدید ،افراد و کسب و
کارهای جدیدی را به سمت رمزارز جذب کرد و این فرصت را پدید آورد تا
به عنوان قطب اروپای شرقی برای نوآوری و توسعه مطرح شود .این کشور
شمار زیادی از طراحان را جلب کرده و از حمایت برنامهنویسان برای تغییر
و تحول دیجیتالی این کشور برخوردار شده است.
میخائیلو فدروف ،معاون وزیر تغییر و تحول دیجیتالی ،اقدام برای قانونی
کردن و س��اماندهی رمزارز را تایید میکند و میگوید« :توس��عه صنعت
جدید اجازه خواهد داد س��رمایهگذاریهای ش��فاف جذب شوند و تصویر

کشور ما را به عنوان یک کشور های ت ِک (فناوری پیشرفته) تقویت خواهد
کرد».
اطالعات ش��رکت چین آناالی��ز ( )Chainanalysisنش��ان میدهد
اوکراین در ش��اخص جهانی اس��تفاده از رمزارز در رتبه چهارم قرار دارد و
8میلیارد دالر رمزارز هر س��ال به این کش��ور وارد و از آن خارج میشود.
این رقم معادل حدود  ۱۵۰میلیون دالر در روز اس��ت .بس��یاری از مردم
اوکراین به س��وی رمزارز به عنوان مکانی برای س��رمایهگذاری پول خود
جلب شدهاند زیرا بازار سهام قوی جایگزینی وجود ندارد .وزارت دیجیتالی
اوکرای��ن به حدی درباره جایگاه اوکراین در بازار ارز دیجیتالی بینالمللی
مطمئن است که برای دو برابر کردن درصد سهم فناوری در تولید ناخالص
داخل��ی ملی از  5به ۱۰درصد هدفگذاری کرده اس��ت .همچنین انتظار
دارد ش��مار افراد ش��اغل در بخش فناوری به  ۵۰۰هزار نفر افزایش پیدا
کند .به دنبال این تحوالت حاال شرکتها تالش میکنند بخت خود را در
ب��ازار رمزارز اوکراین امتحان کنند .کما اینکه صرافی رمزارز بایننس آماده
عرضه کارت پرداخت رمزارز جدیدی در اوکراین شده است که این شرکت
را در موقعیت برتر قرار میدهد .اوکراین در س��ال گذشته با تدابیری برای
قانونی کردن و ساماندهی ارزهای دیجیتالی ،به سختی تالش کرد تا خود
را به عنوان یک قطب رمزارز معرفی کند و انتظار دارد در سالهای آینده
به قطب رمزارز در اروپا تبدیل شود .با این حال رمزارزها در ماههای اخیر
اهمیت حیاتی برای اقتصاد اوکراین پیدا کرده است و تشدید تهدید تهاجم
روسیه باعث شده افراد و شرکتها از سراسر جهان منابع مالی به گروههای
داوطلب و گروههای وابسته به دولت برای کمک به آماده شدن آنها در برابر
جنگ ارسال کنند .براساس گزارش «اویل پرایس» ،این نخستین نمونه از
استفاده از رمزارز برای پشتیبانی در یک جنگ و تبدیل شدن آن به بخش
جداییناپذیر از اقتصاد ملی است.

تسهیالت پرداختی بانکها در  10ماهه امسال به بخشهای اقتصادی ،مبلغ
 ۲۲هزار و  ۹۶۴هزار میلیارد ریال اس��ت که در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال
قبل  59.4درصد افزایش داشته است .بانک مرکزی اعالم کرد :سهم تسهیالت
پرداخت��ی در قالب س��رمایه در گردش در تمام بخشه��ای اقتصادی طی ۱۰
ماهه س��ال جاری مبلغ  ۱۵هزار و  ۲۰۵هزار میلیارد ریال معادل  66.3درصد
کل تسهیالت پرداختی است .سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در
گردش بخش صنعت و معدن در  10ماهه امس��ال مع��ادل 5هزار و  ۵۰۲هزار
میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص  36.2درصد از منابع تخصیص یافته به
سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ  ۱۵هزار و  ۲۰۵هزار میلیارد
ریال) است .براساس این گزارش ،از  ۶هزار و  ۹۳۴هزار میلیارد ریال تسهیالت
پرداختی در بخش صنعت و معدن ،معادل  79.3درصد آن (مبلغ  5هزار و ۵۰۲
هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و
اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
بانک مرکزی در گزارش خود تاکید دارد که برای ادامه مسیر تسهیالت پرداختی
بانکها به بخشهای اقتصادی ضروری است مالحظات مربوط به کنترل تورم
را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانس��یل تورمی ناش��ی از
فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود .همچنین باید به افزایش توان مالی بانکها
از طریق افزایش س��رمایه و بهبود کفایت س��رمایه بانکها ،کاهش تس��هیالت
غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر درست اعتباردهی بانکها ،افزایش بهرهوری
بانکها در تأمین س��رمایه در گردش تولیدی ،پرهیز از فش��ارهای مضاعف بر
دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک
ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
آخرین قیمت اوراق مسکن

وام مسکن گرانتر شد

در حالی که بانک مسکن مرتبا طرح کاهش  ۵۰درصدی هزینه خرید اوراق
تسهیالت را تمدید میکند و اخیرا هم مهلت این مشوق را تا پایان اسفندماه
تمدید کرده ،بررسیها نشان میدهد به دلیل جهش قیمت اوراق ،بیش از ۷۱
میلیون تومان باید برای وام  ۴۸۰میلیون تومانی زوجین هزینه کرد و عمال این
مش��وق کمک چندانی به افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن نکرده است.
به گزارش ایسنا ،متوسط قیمت اوراق تسهیالت مسکن طی پنج روز گذشته
با افزایش بیش از 5هزار تومان به میانگین  ۱۴۸هزار و  ۶۰۰تومان در روز ۲۴
بهمن ماه  ۱۴۰۰رسیده است .این در حالی است که از زمان آغاز اجرای طرح
بانک مسکن مبنی پرداخت وام تا سقف  ۴۸۰میلیون تومان با خرید نیمی از
اوراق در تاری��خ  ۲۳آذرماه  ۱۴۰۰تاکنون مرتبا قیمت تس��ه با افزایش مواجه
ش��ده است .بانک مس��کن  ۲۳آذرماه امسال اعالم کرد که به مناسبت هشتاد
و سومین سالگرد تاسیس این بانک ،هزینه دریافت تسهیالت مسکن از محل
اوراق گواهی حق تقدم  ۵۰درصد کاهش یافته اس��ت .مدت زمان اس��تفاده از
این مشوق تا یک ماه اعالم و البته سپس تا  ۱۵بهمن ماه تمدید شد .به تازگی
نیز مهلت استفاده از این طرح تا پایان اسفندماه تمدید شد .اما بررسیها نشان
میده��د زوجین تهرانی برای آنکه بتوانند از تس��هیالت  ۴۸۰میلیون تومانی
با نرخ س��ود  ۱۸درصد اوراق مس��کن برای خانهدار ش��دن استفاده کنند باید
ابتدا به س��اکن حدود  ۷۱میلیون تومان را برای خرید این وام پرداخت کنند.
مجردهای ساکن تهران میتوانند تا  ۲۸۰میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند
که شامل  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و  ۸۰میلیون تومان وام
جعاله میشود؛ لذا برای دریافت  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت باید  ۴۰۰برگه
تسهیالت مسکن خریداری کنند که با تخفیف در نظر گرفته شده تعداد اوراق
 ۲۰۰فقره و هزینه آن با تسه  ۱۴۸هزار و  ۶۵۰تومانی ۲۹ ،میلیون و  ۷۳۰هزار
تومان میشود .همچنین با در نظر گرفتن  ۸۰میلیون تومان وام جعاله که برای
آن با تخفیف بای��د  ۸۰برگه به مبلغ ۱۱میلیون و  ۸۹۲هزار تومان خریداری
کنند .زوجهای تهرانی نیز میتوانند تا س��قف  ۴۸۰میلیون تومان شامل ۲۰۰
میلیون تومان تس��هیالت خرید مس��کن برای هر نفر و  ۸۰میلیون تومان وام
جعال��ه دریافت کنند؛ که البته طبق تصمیم جدی��د ،زوجین باید  ۴۰۰برگه
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن  ۵۹میلیون و  ۴۶۰هزار تومان
میشود که همراه با هزینه  ۱۱میلیون و  ۸۹۲هزار تومانی وام جعاله در مجموع
بای��د  ۷۱میلیون و  ۳۵۲هزار تومان پرداخت کنند .قیم��ت اوراق در روز ۲۳
آذرماه که طرح بانک مسکن ارائه شد حدود  ۱۱۰هزار تومان بود که در حال
حاضر به متوسط  ۱۴۸هزار و  ۶۵۰تومان رسیده و  ۳۵درصد رشد کرده است.
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نماگر بازار سهام
بورس تهران باز هم اصالح میکند؟

سقوط  8هزار واحدی شاخص بورس

روند نزولی بازار س��هام ادامه دارد و ش��اخص بورس تهران دیروز
بیش از  8هزار واحد کاهش یافت .در جریان معامالت روز یکشنبه
 24بهمن ماه ،ش��اخص کل بورس ب��ا افت  8هزار و  38واحدی به
رق��م یک میلیون و  ۲۷۶هزار واحد رس��ید .ش��اخص کل با معیار
هموزن هم هزار و  423واحد کاهش یافت و رقم  ۳۲۴هزار و ۸۶۶
واح��د را ثبت کرد .معاملهگران این بازار  ۲۸۲هزار معامله به ارزش
 ۲۷هزار و  ۷۷۴میلیارد ریال انجام دادند .توس��عه معادن و صنایع
معدنی خاورمیانه ،پتروش��یمی نوری ،ملی صنایع مس ایران ،ایران
خودرو ،توسعه معادن و فلزات و بانک تجارت نسبت به سایر نمادها
بیش��ترین تاثیر منفی را روی شاخص بورس گذاشتند .شاخص کل
فرابورس نیز  ۷۴واحد کاهش یافت و در رقم  ۱۷هزار و  ۴۹۳واحد
ایس��تاد .در ای��ن بازار  ۲۴۱هزار معامله ب��ه ارزش  ۱۹هزار و ۷۴۳
میلیارد ریال انجام ش��د .بیمه پاسارگاد ،پتروشیمی زاگرس ،پلیمر
آریاساسول ،تجلی توس��عه معادن و فلزات و فرابورس ایران نسبت
به سایر نمادها با بیش��ترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه
بودن��د .در مجم��وع ،در این روز  ۶۴نماد ب��ه ارزش  ۲۶۵۳میلیارد
ریال ص��ف خرید و  ۱۱۵نماد ب��ه ارزش  ۲۴۵۵میلیارد ریال صف
فروش بودند.
درباره س��مت و س��وی آتی بورس ،فردین آقابزرگی به «ایسنا»
میگوی��د« :حداکثر افتی که در بدبینانهترین حالت ممکن میتوان
برای بورس در نظر گرفت به طور متوس��ط  5تا  ۱۰درصد اس��ت».
این فعال بورس��ی با اش��اره به دو چالش مهمی که بازار س��هام در
این روزها با آن درگیر اس��ت ،توضی��ح میدهد« :تغییرات مکرر در
وضعیت اقتصادی و بازار س��رمایه اولین ریس��کی است که میتواند
تا حدود زیادی همه تصمیمات خرید و فروش را تحتالش��عاع قرار
دهد .اخیرا بحث خوراک پتروش��یمی و گاز س��وخت صنایع مطرح
ش��ده بود که با تعدیل نسبی سعی ش��د ضرب آن گرفته شود ،اما
مج��ددا اخبار مربوط به توافق برجامی با پیشبینی کاهش نرخ ارز
به گوش رس��ید که این دو عامل باعث ش��ده اس��ت بازار وضعیتی
رکودی داشته باشد».
او با بیان اینکه «بازار سهام طی یک سال و نیم گذشته اصالحات
پ��ی در پی را تجربه کرده اس��ت» ،میافزای��د« :متغیر اصلی برای
قیمتگذاری ،میزان س��ودآوری شرکتهاس��ت ،اما برخالف س��ال
 ۱۳۹۹که هیچ توجهی به این موضوع نمیشد در سال جاری توجه
بیش��تری را از طرف سرمایهگذاران نس��بت به سودآوری شرکتها
شاهد بودیم .به طور کلی ،تعدیالت الزم تا حدود زیادی انجام شده
اس��ت و انتظار ندارم ش��اخص و قیمتها بیش از این اصالح منفی
داش��ته باش��ند ».به گفته وی« ،حداکثر افتی که در بدبینانهترین
حالت ممکن میتوان برای بورس در نظر گرفت به طور متوس��ط 5
تا  ۱۰درصد است».
آقابزرگی با اش��اره به نظام سیاس��تگذاری در بازار ارز در س��ه
دهه گذش��ته میگوید« :این نظام طی س��ه دهه گذشته مبتنی بر
مجموعه قوانینی بوده است که نه تنها هیچگونه حمایتی از صنعت
و صادرات را نداشته ،بلکه با اتخاذ این سیاستها مرتبا هزینه تولید
افزایش یافته اس��ت .ب��ه همین دلیل کاالها به راحتی وارد کش��ور
میش��وند و ارزپاش��ی صورت میگیرد ،اما تجربه  ۳۰سال گذشته
نش��ان داده است حتی در سال  ۱۳۹۱که کشور  ۱۱۰میلیارد دالر
درآمد ارزی را تجربه کرد ،در س��ال بعد از آن ش��اهد تورم فزاینده
به می��زان  ۳۷درصد بود .بنابراین تاثیر توافق��ات روی منابع ارزی
کوتاهم��دت خواهد بود و ممکن اس��ت نرخ ارز مقدار اندکی کاهش
پیدا کند ،ام��ا در میانمدت و بلندمدت در مدار صعود قرار خواهد
گرفت و در آن زمان ش��اهد افزایش سود ش��رکتها ناشی از تورم
خواهیم بود».
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سیاستهای اقتصادی چین چه فرصتها و تهدیدهایی برای ایران به همراه دارد؟

راهبرد چرخه دوگانه چین

فرصت امروز :چه موضوع خوش��ایندی باش��د یا نباشد ،چین مهمترین
ش��ریک تجاری ایران در س��الهای طوالنی گذشته بوده است .از آنجا که
اژدهای زرد ،دومین اقتصاد بزرگ جهان است ،طبعا میتوان از این مسیر
ب��ه خلق فرصتهایی ب��رای اقتصاد ایران پرداخت .حاال بازوی پژوهش��ی
بخش خصوصی به بررس��ی پیامدهای چرخش سیاست اقتصادی چین از
یک سیاس��ت اقتصادی باز و توسعهگرا ،به سیاست توجه بر تولید داخلی
پرداخته و این س��وال را مطرح کرده اس��ت که چرخش دوگانه چین چه
پیامدها و فرصتهایی برای اقتصاد ایران به همراه دارد؟
اهمیت سیاستهای اقتصادی چین برای ایران به ویژه در شرایط کنونی
که کشورمان تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی قرار داشته و نیاز به محملی
برای تقویت تابآوری دارد ،بر کسی پوشیده نیست .رفتار پکن در عرصه
سیاسی و اقتصادی به ویژه در سالهای اخیر توانسته در بسیاری از مقاطع
زمانی ،تضمینکننده منافع اقتصادی ایران باشد .بنابراین بررسی پیامدهای
چرخ��ه دوگانه چین برای ایران از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت .راهبرد
چرخ��ه دوگانه چین به عنوان مدلی جدید از رابط��ه میان بازار داخلی و
اقتصاد سیاس��ی بینالمللی ،مبین نقش کلیدی و پیشران بازار داخلی در
اقتصاد ،در عین ارتباط متقابل و اصالح رابطه میان بازار داخلی و بینالمللی
اس��ت .هدف این مدل ،توس��عه اقتصاد دانشبنیان و قرار گرفتن چین در
حلقههای باالتر زنجیره جهانی ارزش همزمان با تقویت تقاضای داخلی و
کاهش وابستگی به زنجیره ارزش جهانی است.
اژدهای زرد تغییر مسیر میدهد
چی��ن در پاس��خ ب��ه دو روند غالب ،ای��ن مدل را طراحی کرده اس��ت.
نخس��ت تغییر در محیط بینالمللی اقتصاد سیاسی این کشور در نتیجه
تالش آمریکا در دهه اخیر برای مهار و رقابت با این کش��ور و دوم اجرای
اس��تراتژی توس��عه صنعتی چین که به نوعی نماد گسست تدریجی این
کش��ور از تولید صنعتی با فناوری پایین و متوسط و حرکت آن به سمت
حلقههای باالتر زنجیره ارزش اس��ت .در همین راس��تا ،حمایت از مصرف
داخلی و متنوعسازی تجارت در دستور کار برنامه اجرایی چین قرار گرفته
است .ارائه مشوقهای جدید به سرمایهگذاران خارجی در حوزههای مرتبط
ب��ا حلقههای باالی زنجیره ارزش ،متنوعس��ازی واردات با هدف تمرکز بر
بازارهای نوظهور و کاهش وابستگی به بازارهای غرب ،سرمایهگذاریهای
عظیم در حوزه فلزات کمیاب در داخل و خارج ،گسترش شبکه لجستیک
جدید در قالب ابتکار کمربند -راه و نیز تداوم ارائه یارانههای بسیار سنگین
به بخش انرژی و حوزههای تحقیق و توس��عه ،از جمله برنامههای اجرایی
این کشور در ذیل سیاست چرخه دوگانه است.
اگرچه س��نجش پیامدهای چرخه دوگانه بر موقعیت ایران دشوار است،
اما به نظر میرسد از منظر اقتصاد کالن جهانی ،رقابت میان چین و آمریکا
و دوقطبی ش��دن فضای قدرت اقتصادی جهان ،ضامن ایجاد فرصتهای

سودمندی برای ایران باشد .توجه بیشتر چین به کشورهای درحالتوسعه
و نگرانی فزاینده این کشور در مورد امنیت انرژی و امنیت غذایی از جمله
این فرصتها اس��ت .با توجه به خروج چین از ب��ازار آمریکا و نیز افزایش
توانمندیهای فناورانه چین ،بازارهای متوسطی چون ایران بیش از گذشته
برای شرکتهای چینی جذاب خواهد بود .عالوه بر این ،ایران میتواند به
صورت پایدار منابع انرژی موردنیاز چین و نیز بخشی از منابع غذایی این
کش��ور را ،چه از مسیرهای خشکی و چه از مسیرهای دریایی تأمین کند.
لذا بررسیهای موشکافانه و برنامهریزی دقیق سیاستمداران ایرانی ،نقش
مهمی در بهرهبرداری هرچه بیشتر از فرصتهای بالقوه ایجادشده دارد.
شکلگیری دو قطب قدرت در اقتصاد جهانی میتواند بالقوه برای ایران
فرصتساز باشد و دامنه انتخابهای دیپلماسی اقتصادی کشور را افزایش
دهد .در ش��رایط کنونی نیز آثار چنین وضعیتی در اقتصاد سیاسی ایران
تا حدی آشکار شده است .تنیدگی در اقتصاد چین یکی از دالیل کلیدی
مقاومت ایران در برابر فشارهای خردکننده تحریمهای آمریکا بوده است.
به دیگر س��خن ،در صورتی که چین نیز مانند کش��ورهایی چون ژاپن و
آلم��ان تمام درهای اقتصادی را به روی ایران میبس��ت ،مقاومت در برابر
تحریمهای آمریکا برای ایران بس��یار دشوارتر و بلکه ناممکن میگشت .از
سوی دیگر ،هرچه تنش میان دو بلوک قدرت و ثروت در اقتصاد سیاسی
بینالمللی افزایش یابد ،فضای این حوزه قطبیتر میش��ود و کشورهایی
همچون ایران برای حفظ موقعیت در میانه رقابت دو قدرت با فشار بسیار
مواجه خواهند ب��ود .کما اینکه قرار گرفتن در مدار چین یا آمریکا و بدل
شدن به یکی از اقمار آنها ،از تهدیداتی است که پیش روی طیف وسیعی
از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران قرار دارد.
فرصتها و تهدیدهای راهبرد چین
براساس این گزارش ،تحریم مهمترین عامل محدودکننده آزادی عمل
بینالمللی ایران در دهههای اخیر بوده اس��ت .در ش��رایطی که کشورمان
تحت تحریم باقی بماند و بخش خصوصی و دولتی امکان تعامل با هسته
اقتصاد جهانی نداش��ته باش��ند ،وابس��تگی فزاینده به چین دور از انتظار
نخواه��د بود .گس��ترش آزادی عم��ل بینالمللی ایران ،ش��رط الزم برای

بهرهبرداری کشور از شرایط جدید در اقتصاد جهانی است .در شرایطی که
توافق هستهای احیا گردد و گزینههای دیپلماسی اقتصادی کشور افزایش
یاب��د ،ایران میتواند فضای مانور قابل توجهی در اقتصاد سیاس��ی جدید
بینالمللی پیدا کند و از ش��کاف رو به گس��ترش می��ان دو قدرت بزرگ
بیشترین بهره را نصیب خود سازد.
همانطور که اشاره شد ،در الیه دوجانبه توجه بیشتر چین به کشورهای
درحال توسعه و نگرانی فزاینده این کشور در مورد امنیت انرژی و امنیت
غذایی میتواند برای روابط ایران و چین فرصتس��از باش��د .شرکتهای
چینی در بازار غرب به طور فزاینده تحت فشار قرار میگیرند ،امنیتیسازی
و حتی اخراج میشوند .از دیگر سو توانمندیهای فناورانه چین به شدت
رو به افزایش است و این کشور به سرعت بدل به قدرت درجه یک فناوری
یگردد .از دست دادن تدریجی بخشی از بازارهای غرب برای شرکتهای
م
چینی گران تمام میشود .این شرکتها با فشارهای فزایندهای برای یافتن
بازارهای جدید مواجه خواهند شد .در چنین شرایطی بازارهای متوسطی
چون ایران میتواند بیش از گذش��ته برای ش��رکتهای چینی به ویژه در
حوزههای فناوری جذاب باش��د .البته این جذابیت منوط به احیای توافق
هستهای و از بین رفتن هسته تحریمهای اعمالی علیه ایران است.
افزون بر این ،چین به طور فزایندهای نگران امنیت انرژی خود میشود.
در این روند چین بیش از گذش��ته به روسیه و کشورهای آسیای مرکزی
توجه نش��ان داده اس��ت .ایران یکی از معدود کش��ورهای جهان است که
در نقش��ه ژئوپلیتیک انرژی ،حوزه نفوذ ایاالت متحده محسوب نمیشود
و میتوان��د ب��ه صورت پایدار منابع انرژی موردنی��از چین را تأمین نماید.
به عالوه ایران تنها کش��وری در خاورمیانه است که از مسیرهای خشکی
و دریای��ی میتواند به چین انرژی ص��ادر نماید .این مزیت در دوره جدید
که چرخه دوگانه در کانون استراتژی کالن توسعه چین قرار گرفته بیش
از گذش��ته میتواند در روابط دو کشور مؤثر واقع گردد؛ کما اینکه امنیت
غذایی نی��ز در قالب این چرخه برای چین بیش از گذش��ته اهمیت پیدا
میکن��د .تعریف جایگاه ایران در امنیت غذایی چین به مثابه یک فرصت،
منوط به انجام مطالعات کارشناسی دقیق است.

تلفن مستقیم86073290 :

تولیدوصنعت

www.forsatnet.ir

قدیمیبودن مدل و استاندارد خودروهای داخلی به نام کیفیت تمام میشود

مدیرعامل اسبق سایپا درخصوص وضعیت سه شاخص کیفیت ،خدمات
فروش و پس از فروش در صنعت خودروس��ازی کشور اظهار داشت نقص
در کیفیت خودروهای داخلی عمدتا ناشی از قدیمیبودن مدل و استاندارد
خودروهای داخلی اس��ت که به نامکیفیت تمام میش��ود در حالی که به
واس��طه عمر  20تا  30ساله خودروهای پرتیراژ فعلی که هنوز تولید آنها
ادامه دارد ،سرمایهگذاری در جهت بازسازی قطعات و طراحیهای جدید
ارزشمند نخواهد بود .این در حالی است که این خودروها اکنون در جامعه
حساسیتبرانگیز شد ه و رغبت مصرفکنندگان حتی نسبت به ظاهر این
خودروها از بین رفته اما در عمل نسبت به کیفیت آنها معترض هستند.
سعید مدنی در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو ،افزود :خودروهای داخلی
در مقایسه با محصوالت بهروز جهانی ،خودروهایی از رده خارج هستند و
قاعدتا بای��د خدمات پس از فروش این محصوالت آنقدر تقویت ش��ود تا
قدیمی بودن مدل آنها جبران شود.
مدیرعامل اسبق س��ایپا با تصریح بر اینکه چالشهای خودروسازان در
ح��وزه تولید ،قیم��ت و نقدینگی بر زیرمجموعهها و خدمات پش��تیبانی

اثرگذار اس��ت ،بر کیفیت قطع��ات یدکی و خدمات فروش اش��اره کرد و
گف��ت :البته خدمات پس از فروش و تعمیرگاهها حتیالمقدور س��عی در
جلب رضایت مش��تریان دارند ،اما به هر حال نارضایتی از خودروسازان به
زیرمجموعههای این شرکتها و خدمات پس از فروش نیز تسری مییابد
که دالیل خاص خود را دارد.
مدنی درخصوص فرصت یک ماهه سازمان ملی استاندارد به خودروسازان
در اجرای کامل استانداردهای هشتادوپنجگانه در حالی که زیرساختهای
موردنیاز برای اعمال  9اس��تاندارد تعلیقی باقیمانده وجود ندارد ،تصریح
کرد :تامین بخشی از زیرساختها نیازمند حمایت دولت ،تامین تجهیزات
و نقدینگی اس��ت به عنوان مثال اجرای استاندارد تست تصادف که شامل
تس��ت ایربگ ،کمربند ایمنی و نظایر اینها اس��ت ،نیازمند سرمایهگذاری
س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است ضمن اینکه اعمال
برخی از این اس��تانداردها نیازمند اعمال تغییرات طراحی بر روی خودرو
است که در این راستا اقداماتی در حال انجام است.
وی در ادامه با اش��اره به حادثه تصادف اخیر و باز نشدن ایربگها گفت:

این موضوع که کدام سازمان یا موسسه در این ارتباط مرتکب قصور شده
میبایست مورد بررسی قرار بگیرد ،ضمن اینکه تکمیل امکانات موردنیاز
برای انجام برخی از تستها که از حدود  20سال گذشته تاکنون آغاز شده،
ناقص مانده که و بخش��ی از آن را شرکتها میتوانند با مشارکت یکدیگر
انجام دهند تا موازیکاری صورت نگیرد.
مدیرعامل اس��بق سایپا بیان کرد :اس��تانداردهای روز جهانی یا باید در
خارج از کش��ور انجام شود یا برای انجام آن در داخل سرمایهگذاری شود.
این سرمایهگذاریها برای تولید س��االنه  3میلیون دستگاه خودرو دارای
توجیه اقتصادی اس��ت و باید با کمک دولت ،همکاری خودروس��ازیها و
شرکتهای مهندسی محقق شود.
مدنی افزود :اکنون طراحی سیستمهای ایمنی خودروهای پیشرفته ارتقا
یافته تا در تصادفات شدید تبعات منفی ناشی از خطای راننده یا اشکاالت
جادهه��ا به حداقل برس��د .از میان خودروهای داخلی ،گ��روه پژو و پراید
مربوط به حدود  30س��ال قبل هستند به طوری که امکان ارتقای ایمنی
و تقویت آنها محدود است و نهایتا بتوان برخی از آپشنها را به آنها اضافه
کرد .به هر حال عمر این خودروها به پایان رس��یده و هرچه سریعتر باید
از رده خارج شوند که البته بخشی از خطوط آنها تعطیل شده و برخی از
مدلها هنوز در حال تولید هستند.
وی تاکی��د کرد :اصالح فضای کس��ب و کار ،اقتصاد و خودروس��ازیها،
تقویت ارتباط با خودروسازان جهانی و تمرکز بر ارتقای پلتفرمهای داخلی
با اتکا به تکنولوژی و اس��تانداردهای روز دنیا بای��د در اولویت قرار بگیرد
و ب��ه هر حال امکانپذیر اس��ت و اگر ش��رکتهای خودروس��ازی در این
راستا همکاری نکنند ،از طریق شرکتهای طراحی مهندسی خارجی نیز
میتوانیم به پیش��رفتهایی در این حوزه نائل شویم که الزمه آن برقراری
ارتباطات جهانی اس��ت .مدیرعامل اسبق سایپا اذعان داشت :با مشارکت
خودروس��ازان خارج��ی پرو ژهه��ای مرتبط با پلتفرمهای ملی با س��رعت
بیشتری پیش خواهند رفت و فضای رقابتی برای توسعه خودروی ملی و
ارتقای کیفیت ایجاد خواهد شد.
مدنی در پایان خاطرنش��ان ک��رد :تا یک حدی میتوان بر روی کیفیت
خودروهای داخلی کار کرد و بیش از آن این امکان وجود ندارد زیرا ساختار
خودرو به نحوی اس��ت که هر تغییری را نمیتوان بر روی آن اعمال کرد
و اگر انجام ش��ود ،توجیه اقتصادی ندارد به همین دلیل است که تولید با
همان شیوههای قدیمی تاکنون تداوم یافته است.
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نماگر بازار سهام
اعالم شرط خصوصیسازی خودروسازیها

واگذاری ایرانخودرو و سایپا عملی است؟

پس از گذش��ت  30سال از اجرای سیاس��ت خصوصیسازی ،وزیر
صمت وعده واگذاری دو ش��رکت بزرگ ایران خودرو و سایپا را مطرح
کرده اس��ت؛ دو ش��رکتی که در زمر ه مهمترین شرکتهای غیرنفتی
ایران تلقی میشوند.
صنعت خودروس��ازی در ایران به واس��طه دولتی بودن با مشکالت
متعددی روبهروست اما حسین قربانزاده با تشریح آنچه وجود دارد ،اما
و اگرهایی را در حوزه خصوصیسازی مطرح میکند که درخور تأمل
اس��ت .وی میگوید نه فقط هیأت عالی واگذاری و دولت ،که مجموع
حاکمیت بر سر خصوصی شدن دو شرکت بزرگ خودروسازی باید به
توافق دست یابند ،چراکه ابعاد مسئله ابعادی بزرگتر از واگذاری صرف
سهام دولت در دو بنگاه است.
قربانزاده در این بخش از مصاحبه از عملیات مخوفی پرده برمیدارد
که به دست شرکتهای مادرتخصصی طراحی میشوند تا مانعی بر سر
راه خصوصیسازی شوند .پیش از این اولین قسمت مصاحبه تفصیلی
با حس��ین قربانزاده ،معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل
سازمان خصوصیسازی منتشر شد .دومین بخش این مصاحبه پیش
روست .
یکی از مهمترین مسائلی که اخیرا حتی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
دولت س��یزدهم نسبت به آن هشدار داده است پدیده خودسهامداری
است .هرچند صحبتها درباره خودسهامداری خودروسازان قابل توجه
اس��ت ،اما به نظر میرسد در همین ماجرای تالش دولت برای فروش
س��هام هلدینگ خلیج فارس نیز این وضعیت مش��اهده شد .هرچند
که این ش��رکت فروخته نش��ده اس��ت اما خریدار اصلی آن صندوق
بازنشس��تگی نفت اس��ت که در نهایت به وزارت نفت مرتبط است و
هیأت مدیره و مدیرعامل آن را وزیر نفت تعیین میکند.
قبل از ورود به ماجرای خودروسازان به همین موضوع خودسهامداری
هلدین��گ خلیج فارس بپردازیم .هرچند زیاد نیس��ت اما نوعی نقض
غرض محسوب نمیشود؟
باز میرس��یم به ماج��رای اولیه در ح��وزه واگ��ذاری .اینکه بهبود
حکمرانی داراییهای تجاری دولت مهم اس��ت به عبارت دیگر از نظر
من اینکه یک شرکت بهتر اداره شود ،اصالت دارد.
پس از نظر ش��ما خرید سهام هلدینگ خلیج فارس توسط صندوق
بازنشستگی نفت خودسهامداری محسوب نمیشود؟
تص��ور نمیکنم .این تلقی ش��ما چندان درس��ت نیس��ت .هرچند
خریدار این س��هام صندوق بازنشس��تگی نفت اس��ت اما این پدیده،
پدیده خودسهامداری تلقی نمیش��ود .درست است که مدیرعامل و
اعضای هیأت مدیره این صندوق را به نوعی وزیر نفت تعیین میکند
و حکمرانی ش��رکتی وابسته به وزارت نفت اس��ت اما سهام تودلی یا
خودس��هامداری معنا ندارد .اینجا به مسئله اهلیت میرسیم از این رو
الزم است توضیحی را بدهم.
درست است که در اینجا واگذاری سهام به منزله خصوصی نیست،
اما نفس خصوصی شدن ،حکم تلقی نمیشود .هدف اصلی خصوصی
شدن نیس��ت ،هدف این است که از طریق خصوصیسازی به کارایی
و بهرهوری برس��یم .برای روشن شدن یک مثال بزنم .خصوصیسازی
یک ابزار است مثل آسانسور یک ساختمان .آدم عاقل با آسانسور تردد
میکند اما اگر آسانس��ور خراب باش��د با پله پایین خواهد آمد چراکه
هدف بیرون رفتن از س��اختمان است .اینجا هم هدف بهبود کیفیت
حکمرانی داراییهای تجاری دولت اس��ت .در کش��وری که بخشنامه
ناگهانی صادر یا ملغی میش��ود ،قیمتگذاری دستوری وجود دارد و
مداخله دولت در ساز و کار بازار اتفاق میافتد؛ اساسا بخش خصوصی
امکان رش��د پیدا نمیکند .ماجرا جای دیگری باید اصالح ش��ود .به
عبارت دیگر همین که بخشی از واگذاریها از تاریکخانه دولت بیرون
میآید و بازیگران آن بیش��تر میش��وند ،بخشی از هدف محقق شده
اس��ت .در قانون هم اش��اره ش��ده نهاد عمومی غیردولتی میتواند به
عنوان خریدار وارد شود .هدف این است نهاد عمومی غیردولتی اهلیت
هم داش��ته باشد .حاال جایی مثل پتروش��یمی خلیجفارس را در نظر
بگیرید که سود آن از  ۵هزار میلیارد تومان به بیش از  ۴۰هزار میلیارد
تومان رس��یده و سال آینده نیز این س��ود به  70هزار میلیارد تومان
افزایش مییابد .این عملکرد از س��وی صندوق بازنشستگی نفت قابل
تحس��ین است .حاال اینکه واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت
میگیرد یا خیر بحثی ثانویه است.
به این ترتیب به نظر میرس��د اگر اینجا اشکالی از نظر شما وجود
ندارد ،در مس��ئله خودروس��ازان ،از نظر ش��ما هم ایراداتی به پدیده
خودسهامداری وارد است.
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کمپینهای تبلیغاتی موفق در گوگل ادز :همراه با فهرست کلیدواژههای پرطرفدار
نویسنده :علی آلعلی
گوگل ادز این روزها آنقدر مشهور هست که نیاز به معرفی ندارد ،البته مگر اینکه شما
در عصر باس��تان مش��غول بازاریابی بوده و دل خوشی هم از فناوریهای دیجیتال نداشته
باش��ید .هرچه باش��د اینجا پای پلتفرم تبلیغاتی در میان است که از یکسو اعتبار گوگل را
یدک میکشد و از طرف دیگر چندین میلیارد کاربر حاضر و آماده در چهار گوشه دنیا شش
دانگ حواسشان به تبلیغات آن است .با این حساب موفقیت در گوگل اگر هیجانانگیزتر
از قهرمانی در جام جهانی فوتبال نباشد ،قطعا چیزی از آن کم ندارد؛ نظر شما چیست؟
خیلی از کارآفرینان فکر میکنند موفقیت در گوگل ادز با چند تا تکنیک خشک و خالی،
آن هم در یک چشم به هم زدن ،به دست میآید .خب هرچه باشد امروزه یک عالمه راه و
روش رنگارنگ برای تبلیغات در گوگل ادز پیش پای کارآفرینان قرار دارد و همین مسئله باید
حتی از یک فرد غیرحرفهای هم بازاریابی درجه یک بسازد .اگر شما هم اینطور فکر میکنید،
باید همین اول کاری حسابی ناامیدان کنیم .چراکه این دست فکر و خیالها بیشتر از اینکه
رنگ و بوی یک استراتژی واقعی برای فعالیت در گوگل ادز را داشته باشد ،نوعی سقوط آزاد
برای برندها خواهد بود؛ نه چیزی بیشتر!
همانطور که یک طراح اتومبیل در ش��رکتی مث��ل آئودی باید خیلی خوب با روشهای
س��اخت خودرو و نیازهای روز صنعت خودروسازی آشنا باشد تا بتواند محصولی باب میل
خریداران روانه بازار کند ،بازاریابها هم در گوگل ادز باید همیش��ه نیم نگاهی به وضعیت
خاص برندشان در بازار داشته باشند .وگرنه استفاده از تکنیکها و روشهای معمولی فقط
کالف سردرگم موفقیت در گوگل ادز را پیچیدهتر میکند .به زبان خودمانی ،چهبسا شما با
استفاده از چند تا تکنیک بازاریابی در گوگل ادز نه تنها وضعیتتان را بهتر نکنید ،بلکه دو
دس��تی کسب و کارتان را در سراشیبی سقوط قرار دهید .فکر میکنم تا االن خیلی خوب
متوجه ش��دهاید که پازل موفقیت در گوگل ادز به غیر از تکنیکهای بیعیب و نقص یک
قطعه گمشده دیگر هم دارد ،مگر نه؟
م��ا در روزنانه فرصت امروز معتقدیم قطعه گمش��دهای که خیلی از بازاریابها و برندها
در گوگل ادز مثل ش��کارچیهای حرفهای دنبالش هستند ،چیزی نیست به غیر از تجربه
برندهای بزرگ و کاربلد .احتماال شما هم بارها و بارها در زندگیتان این نصیحت قدیمی که
«دود از کنده بلند میشود» را شنیدهاید .قبول دارم خیلی وقتها این دست از توصیههای
قدیمی حسابی روی اعصای آدم رژه میرود ،اما دستکم در این یک مورد ردخور ندارد.
اگر شما هم در دنیای تبلیغات گوگل ادز تمام زیر و بم ماجرا را یاد گرفتهاید اما هنوز یک
جای کارتان ایراد دارد ،این مقاله همان فرمول طالیی است که دنبالش هستید .ما در این
مقاله قصد داریم خیلی صاف و پوستکنده سراغ تجربه برندهای بزرگ و موفق در تبلیغات
گوگل ادز برویم .البته در این بین س��ری هم به کلیدواژه های پرطرفدار و کاربردی در این
پلتفرم دوستداش��تنی خواهیم زد .اینطوری شما قبل از اینکه کلی از بودجه بازاریابیتان
را هدر دهید ،با چالشهای این حوزه آش��نا میشوید و صدالبته فرصت طالیی استفاده از
راهکارها و نقطه نظرات برندهای حرفهای را هم خواهید داشت .شما را نمیدانم ،ولی من که
حتی با شنیدن اسم برندهایی مثل اپل یا لینکدین هم کلی هیجانزده میشود ،چه برسد به
اینکه پای راه و چاه موفقیت تبلیغاتی آنها در گوگل ادز هم وسط باشد .پس کولهپشتیتان
را آماده کنید تا کالس درس حرفهایمان با حضور افتخاری برندهای بزرگ را شروع کنیم!
کلیدواژههای پرطرفدار در گوگل ادز :فهرستی طالیی برای
بازاریابها
مس��ئله پیدا کردن کلیدواژههای مناس��ب برای بازاریابها دقیقا مثل ماجرای کش��ف
ترکیبی بیعیب و نقص برای سرمربیهای فوتبال است .همانطور که یک سرمربی فوتبال
برای قهرمانی تیمش در تمام جامهای معتبر فصل باید چند تا ترکیب عالی داشته باشد،
تالشهای شما در گوگل ادز هم بدون کلیدواژههای استاندارد حتی رنگ و بوی موفقیت هم
نخواهد داشت ،چه برسد به اینکه واقعا کمپینتان مثل بمب در بازار صدا کند!
اگ��ر بخواهی��م از همان مثال فوتبالی باال اس��تفاده کنیم ،باید گفت که ش��ما به جای
امتحان کردن همه ترکیبهای ممکن در دنیای فوتبال میتوانید یک راس��ت بروید سراغ
س��رمربیهای درجه یک دنیا و از روی دس��ت آنها الگوبرداری کنید .اینطوری نه خبری از
سفیدش��دن موهایتان در هزارتوی ترکیبهای مختلف هست و نه هر روز با اعتراضهای
بازیکنانتان مواجه میشوید .باور کنید یا نه ،ماجرای باال در دنیای بازاریابی هم مصداق دارد.
با این حساب شما به جای اینکه صفر تا صد کمپین گوگل ادزتان را با آزمون و خطا طراحی
کنید ،میتوانید مثل آب خوردن از تجربه بقیه استفاده کنید .اینطوری به جای اختراع چرخ
خیلی راحت تخته گاز به سمت موفقیت خواهید رفت .ماجرا جالب شد ،نه؟
اگر از مخاطبهای پر و پا قرص روزنامه فرصت امروز باشید ،خیلی خوب میدانید که ما
همینطور الکی فرمولی را پیش پایتان قرار نمیدهیم .خب انتظار ندارید که ما در اینجا فقط
به نصیحتهای خشک و خالی برای پیدا کردن کلیدواژههای حرفهای اکتفا کنیم؟ پس آماده
شوید تا نگاهی به چند تا از برترین کلیدواژهها در دنیای گوگل ادز بیندازیم .قول میدهم
آشنایی با این کلیدواژهها وضعیت شما را در یک چشم به هم زدن عوض خواهد کرد .اجازه
دهید بدون هیچ توضیح اضافهای برویم سراغ لیست هیجانانگیزمان.
کلیدواژه اول :رایگان
هیچ چیز رایگانی در دنیا نیس��ت که نظر مردم و صدالبته مشتریان حاضر و آماده را به
خودش جلب نکند .شما را نمیدانم ،ولی من که حتی در صورت مشاهده تبلیغی با کلیدواژه
رایگان حتی ش��ده برای چند ثانیه هم سر و گوش��ی درباره آن آب میدهم .با این حساب
حضور این کلیدواژه هیجانانگیز در صدر فهرست ما خیلی جای تعجب ندارد .شما به عنوان
یک بازاریاب میتوانید با اس��تفاده از این کلیدواژه مثل آب خوردن توجه مخاطب هدف را
جلب کنید و فرصتی برای بیان پیام اصلی کپینتان پیدا کنید.
اج��ازه دهید با هم روراس��ت باش��یم ،امروزه خیل��ی از برندها حتی فرص��ت بیان پیام
کمپینش��ان به کاربران گوگل را پیدا نمیکنند .شاید فکر کنید یک کارآفرین باید خیلی
آماتور باشد تا چنین بالیی سرش بیاید ،اما ماجرا پیچیدهتر از این حرفهاست .چراکه شما
تنها کارآفرین باهوشی نیستید که فکر بازاریابی در گوگل ادز به ذهنش رسیده .این یعنی
در رقابت نفسگیر با بقیه برندها شما چارهای به غیر از سرمایهگذاری بر روی کلیدواژههایی
برای متمایز کردن خودتان از بقیه نخواهید داشت .وگرنه حال و روز بازیگری را پیدا میکنید
که در دنیای پر از سوپراستار هالیوود هیچ نقشی گیرش نمیآید .خب منتظر چه هستید؟
همین االن میتوانید با کلیدواژه «رایگان» دس��تی به س��ر و گوش تبلیغاتتان بکش��ید و
خودتان را از بقیه متمایز کنید.
کلیدواژه دوم :همین االن
اگر شما اهل تماشای فیلم و سریال باشید ،خیلی خوب فاجعه انتظار برای فصل جدید
یک سریال پرطرفدار را درک میکنید .اینطور وقتها آدم احساس میکند زمان متوقف شده
و عقربههای ساعت اصال خیال گذشتن ندارند .شاید فکر کنید ما داریم از بحث اصلیمان دور
میشویم ،اما حال و روز کاربران در گوگل هم تقریبا همینطور است .احتماال پیش خودتان
فکر میکنید برند ش��ما آنقدر دوستداشتنی هست که مشتریان حتی برای محصوالت یا
سرویسهای تازهتان هفتهها منتظر بمانند .در این صورت باید خیلی واضح به شما بگوییم
که یک س��قوط آزاد تمام عیار پیش روی برندتان اس��ت ،چراکه این روزها هیچکس میانه
خوبی با منتظر ماندن ،آن هم برای برندها ،ندارد!
کلیدواژه «همین االن» دقیقا در واکنش به کمحوصلگی کاربران در فضای آنالین توسعه
پیدا کرده اس��ت .اگر حرف ما را باور ندارید ،کافی اس��ت خودتان را جای فردی قرار دهید
که در گشت و گذار آنالینش با یک کمپین فروش ویژه رو به رو میشود که از قضا عبارت
«همین االن تخفیف بگیر» را هم دارد .اگر کسی را سراغ دارید که با دیدن چنین عبارتی
وسوسه خرید با تخفیف باال حتی یک لحظه هم راحتش میگذارد ،یک جایزه ویژه پیش ما
دارید (مگر چنین فردی اصال وجود هم دارد؟).

کلیدواژه سوم :ارسال رایگان
یکی از دغدغههایی که به وقت خرید آنالین س��راغ آدم میآید ،بحث مربوط به هزینه
ارسال سفارشات است .اجازه دهید با هم راحت باشیم ،تا وقتی میشود بدون هزینه اضافه
یک محصول را به طور حضوری خرید ،چرا کسی باید زحمت پرداخت هزینه اضافی به اسم
«ارسال مرسوالت» را به خودش بدهد؟
قبول دارم خیلی از بازاریابها و حتی مشتریان دالیل مختلفی برای سفارش آنالین به
جای خرید حضوری ،آن هم در این شرایط کرونایی ،تراشیدهاند ،اما آخر سر باز هم خیلی
از مشتریان نمیتوانند خودشان را راضی کنند تا با خیال راحت هزینه ارسال سفارششان را
پرداخت نمایند .باور کنید یا نه ،این یکی از چالشهای همیشگی کسب و کارهای آنالین با
مشتریانشان است که حتی تخفیف باال هم حل و فصلش نمیکند!
اگر ش��ما هم فکر میکنید هیچ راهی برای خالص ش��دن از ش��ر مسئله هزینه ارسال
سفارش��ات وجود ندارد ،باید ش��ما را با کلیدواژه «ارسال رایگان» آشنا کنیم .این کلیدواژه
پیشنهادی است که حتی یک مشتری هم نمیتواند دست رد به آن بزند .پس اگر دوست
دارید طوری مخاطبتان را میخکوب کنید که چارهای به غیر از ثبت سفارش نداشته باشد،
همین حاال دست به کار شوید و این کلیدواژه طالیی را به تبلیغتان در گوگل ادز اضافه کنید.
قول میدهم هیچ جوره از این کار پشیمان نخواهید شد.
کلیدواژه چهارم :پسانداز
کلیدواژه «پسانداز» برای خیلیها یادآوری تبلیغات کلیش��های موسس��ههای بیمه و
خدمات بازنشستگی است؛ از آن دست تبلیغاتی که اغلب مردم فکر میکنند اصال نیازی به
خدمات موسسههای رنگارنگشان پیدا نمیکنند .البته ما در اینجا یک کلیدواژه را به طور
اختصاصی برای موسسههای بیمه کنار نگذاشتهایم ،چراکه همه مردم در چهار گوشه دنیا
پسانداز کردن ،به ویژه در فرآیند خرید ،را دوست دارند.
کلیدواژه این بخش برای آن دس��ت از بازاریابهایی که به فکر تبدیل کردن خریداران
عادی به مشتریان وفادار برندشان هستند ،میخورد .به این ترتیب که شما با پیشنهادهایی
مثل «پسانداز» در خریدهای بعدی با عضویت در انجمن مش��تریان وفادار میتوانید مثل
آب خوردن هر خریدار مرددی را هم تبدیل به یک پا مش��تری دائمی برندتان کنید .تنها
کاری ک��ه در این میان باید انجام دهید ،پا کردن در کفش مش��تریان و تالش برای درک
اهمیت پسانداز در خریدهای مداوم از سوی آنهاست .اینطوری شما تبدیل به همان برندی
میشوید که مشتریان سالهاست منتظرش هستند و صدالبته هیچکس در گوگل ادز حتی
به گرد پایتان هم نخواهد رسید.
کلیدواژه پنجم :ما
آیا تا به حال تبلیغاتی را دیدهاید که به ش��کل عجیب و غریبی مخاطبش��ان را به طور
بینهایت رس��می مخاطب قرار میدهد؟ بیش��ک هر کسی که حتی یک دقیقه در دنیای
آنالین و به ویژه گوگل حضور پیدا کند ،با کلی از این تبلیغات رو به رو خواهد ش��د .اجازه
دهید تکلیف این مسئله را همین جا با هم روشن کنیم؛ شما با استفاده از لحن رسمی یا
اداری نه تنها شانسی برای جلب نظر مشتریان به تبلیغتان ندارید ،بلکه خیلی زود تبدیل
به شبح آزاردهندهای میشوید که حتی یک مشتری هم چشم دیدنتان را ندارد؛ به همین
سادگی!
اگر فکر میکنید مشکل تبدیل شدن به یک برند خشک و بیروح فقط دغدغه شماست،
باید با یک خبر خوش حسابی هیجانزدهتان کنیم .راستش را بخواهید ،قبل از شما هم یک
عالمه برند دیگر در دنیای تبلیغات با این مشکل رو به رو شدهاند و اتفاقا راه حل خوبی هم
برای آن پیدا کردهاند .این راهکار شامل استفاده از کلیدواژه «ما» در تبلیغات است .تعجب
نکنید ،چنین ضمیری راهکاری برای ایجاد احساس دوستی و صمیمیت در تبلیغات است.
با این حس��اب اگر شما هم با تعارف یا حتی بیتفاوتی کاربران نسبت به تبلیغتان مشکل
داری��د ،اضافه کردن کلیدواژه «ما» به ترکیب جمالتتان در گوگل ادز تکنیکی فوقالعاده
هیجانانگیز خواهد بود.
یادتان باشد شما در گوگل ادز مثل مجری یک برنامه تلویزیونی هستید که باید اول از
همه فضای خودمانی بین خودش و مخاطب هدف ایجاد کند .وگرنه همه مردم بعد از چند
ثانیه با یک حرکت سریع کانال را عوض خواهند کرد .این طوری عمر مجریگری شما خیلی
زود به سر میرسد و باید جایتان را به مجری دیگری بدهید.
برترین کمپینهای تبلیغاتی در گوگل ادز :آشنایی با فرمول طالیی برندهای بزرگ دنیا
حاال که ش��ما با بعضی از کلیدواژههای پرطرفدار و کاربردی در گوگل ادز آش��نا شدید،
نوبتی هم باش��د باید س��ری به دنیای هیجانانگیز برندهای بزرگ و موفق در این پلتفرم
دوستداشتنی بزنیم .شما االن مثل دانشجوی ترم یک رشته پزشکی هستید که با دیدن
مهارت پزشکان بزرگ یا اساتید دانشگاهی شاید حتی از توانایی خودتان برای تبدیل شدن به
یک دکتر واقعی ناامید شوید .البته شما الزم نیست خیلی نگران باشید ،چراکه ما در کنارتان
هستیم تا درسهای مهم تبلیغات در گوگل ادز از زبان برندهای بزرگ را زیر ذره بین ببریم.
اینطوری دیگر مو الی درز کمپینهای شما در گوگل ادز نخواهد رفت .این شما و این هم
تجربه برندهای بزرگ در تبلیغات گوگل ادز.
اپل :خرید آیفون  11با  23دالر در ماه!
اپل از آن دست برندهایی است که همه عاشق خرید از آن هستند؛ البته اگر بودجهشان
یاری کند و قیمت محصوالت این برند لوکس هم خیلی باال نباشد .اگر شما از طرفدارهای
قدیمی اپل باش��ید ،خیلی خ��وب میدانید که این برند خاص خیل��ی اهل ریخت و پاش
تبلیغاتی نیست و گاهی اوقات اصال کمپین بازاریابی هم برای خودش ندارد .با این حساب
مشاهده اسم اپل ،آن هم در صدر فهرست ما ،اندکی عجیب است ،مگر نه؟
قبول دارم اپل برند حیرتانگیزی در زمینه استراتژی تبلیغاتی است .اگر بخواهیم با هم
روراس��ت باشیم ،باید گفت پرهیز از تبلیغات و حتی طراحی کمپینهای بازاریابی به طور
منظم نوعی ش��هرت و اعتبار خاص برای اپل به همراه داش��ته است .احتماال شما هم بارها
و بارها این ادعای آیفون بازها مبنی بینیاز اپل از تبلیغات را شنیدهاید .این یکی از مزایای
تبلیغات محدود برای برند دوستداشتنی استیو جابز است .البته در دنیایی که روز به روز
برندها تازه و رقبای سرسختتری از راه میرسد ،اتکای صرف به چنین تکنیکی مثل سوار
شدن به هواپیمایی است که خلبانش هیچ کدام از آزمونهای الزم را پاس نکرده است.
همانطور که میشود حدس زد ،کمپینهای تبلیغاتی انگشت شمار اپل یکی از دیگری
جذابتر است .همین نکته کار انتخاب را برای ما بینهایت دشوار کرده است .با این حال یکی
از بهترین کمپینهای این برند مربوط به فروش آیفون  11است که اتفاقا در گوگل ادز هم
کار شده بود .حتما دارید از خودتان میپرسید چرا این کمپین تا این اندازه مهم است .خب
اجازه دهید برویم سر اصل ماجرا و زیر و بم کمپین آیفون  11را نشانتان دهیم.
اگر یادتان باشد ،قبل از این در روزنامه فرصت امروز حسابی درباره ویژگیهای تبلیغات
استاندارد در گوگل ادز و راهکارهای بهینهسازی آنها با شما حرف زدهایم .بازاریابهای اپل
در زمینه طراحی درست و اصولی تبلیغات یکی از بهترین مثالهای دنیا هستند .آنها برای
کمپین آیفون  11یک پیام واضح ،دقیق و در عین حال جذاب برای مشتریان داشتند .این
پیام امکان خرید نسخه جدید آیفون فقط در ازای پرداخت ماهانه  22.99دالر بود .از آنجایی
که محصوالت اپل به طور معمول دور و بر  800دالر قیمت دارند ،این پیشنهاد حتی کسانی
که طرفدار سرس��خت گوشیهای اندرویدی هستند را هم وسوسه کرد .به همین سادگی
بازاریابهای اپل نه تنها مشتریانش��ان را در برابر غول گوشیهای اندرویدی حفظ کردند،
بلکه ضدحملهای هم به برندهایی مثل سامسونگ زدند و بخش وسیعی از مشتریان آنها را
به سمت آیفون کشاندند.
درس مهمی که اپل برای تبلیغات در گوگل ادز دارد ،ضرورت انتخاب تیتر مناسب است.
در این بین هم اصال فرقی ندارد ش��ما کس��ب و کاری تازه تاسیس باشید یا برندی در حد
و اندازه اپل؛ در هر صورت تیتر مناس��ب هیچ جوره شوخیبردار نیست .اگر به این موضوع
استفاده درست اپل از انواع اکستنشنهای تبلیغاتی مثل شماره تماس ،لینک خرید اقساطی
و همچنین آدرس نزدیکترین فروشگاهش را هم اضافه کنیم ،دیگر با یک تبلیغ بیعیب

و نقص در گوگل ادز رو به رو هس��تیم .فکر نمیکنم الگوبرداری از اپل کار خیلی س��ختی
باشد ،نظر شما چیست؟
دالر شیو کالب ( :)Dollar Shave Clubگرد و خاک تبلیغاتی
با پیشنهاد  9دالری
بعضی از برندها در دنیای کسب و کار اعتبارشان را مدیون ایجاد چالش برای رقبای بزرگتر
و از میدان به در کردن آنها هستند .این ماجرا برای هر برندی مصداق نداشته باشد ،دستکم
درباره دالر شیو کالب کامال درست است .همانطور که بردن جایزه اسکار از سوی یک فیلم
بینام و نشان در بین آثار کارگردانهای پرافتخاری نظیر اسکورسیزی یا تارانتینو بینهایت
عجیب به نظر میرسد ،محبوبیت دالر شیو کالب هم در دنیایی که ژیلت همه رکوردها را به
اسم خودش زده اصال طبیعی نیست.
به همان ش��کل که خیلی از تغییرات ش��گفتانگیز از یک ایده س��اده ش��روع شدهاند،
ماجراجویی برند دالر شیو کالب هم با یک فکر خیلی ساده و خودمانی شروع گردید .آیا شما
تا به حال به این فکر کردهاید چرا برای خرید تیغ و لوازم اصالح برندهایی مثل ژیلت باید
دست به جیب شده و کلی پول پرداخت کنید؟ الزم نیست خیلی به خودتان سخت بگیرید،
چراکه مدیران دالر شیو کالب هم برای این سوال جوابی پیدا نکردند .به همین خاطر هم
با ش��عار لوازم اصالح صورت ارزان وارد بازار ش��ده و طوری ژیلت را به چالش کشیدهاند که
امروزه حتی خیلیها اسم این برند بزرگ را هم به زبان نمیآورند .ماجرا مثل فیلمهای اکشن
به سکانس حساسش رسید ،نه؟
کمپینی که نظر ما در روزنامه فرصت امروز را حس��ابی به خودش جلب کرد ،مربوط به
پیشنهاد دالر شیو کالب برای خرید بسته تیغ اصالح فقط و فقط با  9دالر ناقابل است .شاید
همین مبلغ هم در نگاه اول خیلی باال به نظر برسد ،اما وقتی آن را در کنار محصوالت 35
یا  40دالری ژیلت قرار دهید ،آن وقت قدر پیش��نهاد دالر شیو کالب را خواهید دانست .با
این حس��اب تعجبی ندارد که کمپین بازاریابی این برند در گوگل ادز خیلی زود بازگش��ت
شگفتانگیز سرمایه را تجربه کرد .خب اگر کسی را سراغ دارید که خیلی بیتفاوت از کنار
یک پیشنهاد فوقالعاده ارزان رد شود ،ما را هم بیخبر نگذارید!
شاید پیش خودتان فکر کنید کمپین دالر شیو کالب فقط یک تیتر خوب داشته و همین
نکته موفقیت آن را رقم زده اس��ت .در این صورت باید یک بار دیگر با شما مخالفت کنیم.
چراکه دالر شیو کالب در کمپینهایش همیشه دعوت به عمل (همان  CTAخودمان) را
هم به بهترین شکل ممکن طراحی میکند .در این کمپین هم دعوت وقتی کاربران روی
تبلیغ برند کلیک میکنند ،با یک صفحه فرود س��اده و در عین حال دارای شعار مشخص
مبنی بر فاصله یک قدمی تا خرید بهترین بسته تیغ اصالح دنیا به نمایش درمیآید .اگر به
این نکات لینک جانبی و شماره تماس مرکز فروش دالر شیو کالب را هم اضافه کنیم ،دیگر
با یک تبلیغ به معنای واقعی کلمه عالی رو به رو هستیم.
دالر شیو کالب در کمپین  9دالریاش مثل یک نویسنده حرفهای فکر همه جا را کرده و
از اول تا آخر روی مزیت رقابتی اصلیاش ،یعنی قیمت بینهایت پایین ،تمرکز میکند .همین
امر در نگاه اول مشتریان را میخکوب میکند و وسوسه صرفهجویی در هزینههای جاری تا
ثبت س��فارش دست از سرشان برنمیدارد .خب مگر یک بازاریاب به غیر از نرخ تبدیل باال
برای کمپینش چیز دیگری هم میخواهد؟
جی بی ال ( :)JBLکمپینی برای عاشقان موسیقی!
اس��م برند جی بی ال طوری با دنیای موسیقی گره خورده که همه عاشقان این هنر در
اولین نگاه محصوالت آن را میشناس��ند .اگر فکر میکنید این اتفاق برای یک برند خیلی
غیرطبیعی اس��ت ،باید یادآوری کنیم که این برند دوستداش��تنی دهههاست که یکی از
بهترین هدفون و اسپیکرهای دنیا را میسازد .حاال دیگر شهرت باالی جی بی ال ،به ویژه در
بین دوستداران موسیقی ،خیلی عجیب به نظر نمیرسد ،مگر نه؟
پ تاپش
همانطور که یک فیلم باز حرفهای همیشه آثار سینمایی مورد عالقه خود را در ل 
دارد ،طرفداران موسیقی هم حتی یک ثانیه نمیتوانند بدون ترکهای مختلف دوام بیاورند.
در این بین هم هیچ ابزاری به اندازه یک هدفون باکیفیت به کار آنها نمیآید .برند جی بی ال
هم کمپین تبلیغاتش در گوگل ادز را پیرامون همین نکته شگفتانگیز طراحی کرده است.
تا یادمان نرفته بگوییم که برند جی بی ال در دنیای هدفون تنها نیست و رقبایی مثل سونی
یا بیتز هم سایه به سایه آنها دنبال مشتریان هستند .بنابراین بازاریابهای جی بی ال هیچ
جایی برای اشتباه کردن نداشتند .نتیجه این فشار کاری هم یکی از بهترین تبلیغات ممکن
در گوگل ادز شده است.
ک ات را همراه خودت ببر» همان اثر جادویی اس��ت که کلی برای ش��ما
کمپین «موزی 
درب��ارهاش مقدمهچینی کردیم .این کمپین با یک ش��عار عالی برای فروش هدفون همراه
است .به عالوه ،سیستم تعیین قیمت آنالین و در لحظه جی بی ال هم کلی به داد مشتریان
رسیده است .بر این اساس شما میتوانید از تخفیفهای در لحظه برای خرید هدفونهای
رنگارنگ این برند اس��تفاده کنید .شما را نمیدانم ،ولی برای من که مدام با مشکل خراب
ش��دن هندزفری رو به رو هستم ،خرید یکی از این محصوالت آن هم با کلی تخفیف مثل
یک رویای باورنکردنی است .با این حساب تعجبی ندارد که این تبلیغ برای ماهها در گوگل
ادز تمدید شده باشد.
اگر یادتان باشد در مقاالت قبلیمان درباره گوگل ادز به شما اهمیت جزییات در طراحی
تبلیغ را آموزش دادیم .یکی از نکات مهم در این بین استفاده از جزییات دقیق است .اجازه
دهید دوباره به کمپین جی بی ال برگردیم؛ در این تبلیغ اهمیت همراه داشتن یک هندزفری
خوب برای گوش دادن به موزیک در هر زمان و مکانی مورد توجه قرار گرفته است .بعد هم
مزیت محصوالت بیسیم یا همان وایرلس جی بی ال برای مخاطب هدف بیان شده است.
در کنار اینها طراحی یک منوی ویژه برای هندزفریهای مخصوص ورزش��کاران هم جلب
نظر میکند .اینطوری دیگر حتی یک نفر هم از کنار محصوالت جی بی ال راحت نمیگذرد
و تا مدتها ذهنش درگیر این محصوالت دوستداشتنی خواهد بود؛ به همین سادگی!
شاپیفای :وقتی بزرگترین پلتفرم خردهفروشی وارد دنیای گوگل
ادز میشود
شاپیفای شاید در بین برندهایی مثل آمازون یا ای ب ِی ( )eBayاصال اسمش هم به چشم
نخورد ،اما برای کس��ب و کارهایی که تازه وارد دنیای خردهفروش��ی شدهاند بهترین هدیه
دنیاست .این برند صفر تا صد خدمات مربوط به راهاندازی خردهفروشیهای آنالین را انجام
میدهد و یک عالمه هم مش��تری در سراس��ر دنیا دارد .شاید باورتان نشود ،اما این برند تا
به امروز نزدیک به یک میلیون خردهفروش��ی را در مسیر ماجراجویی آنالینشان همراهی
کرده است .این یعنی شاپیفای مثل یک فوتبالیست بیعیب و نقص در دنیای خردهفروشی
میدرخشد .پس چرا از همین نکته برای طراحی یک تبلیغ عالی استفاده نکند؟
اغلب تبلیغات شاپیفای در گوگل به طور مشخص با هدفگذاری بر روی کسب و کارهای
کوچک انجام میش��ود .دلیل آن هم تازه کار بودن چنین خردهفروش��یهایی و نیازش��ان
به یک پلتفرم درجه یک برای ش��روع به کار اس��ت .اینطوری هم ش��اپیفای خیلی راحت
مشتریان تازهاش را پیدا میکند ،هم کارآفرینان تازه کار فرصت آشنایی با سرد و گرم دنیای
خردهفروش��ی در کنار یک برند مطمئن را دارند .پس اگر ش��ما هم در گشت و گذارتان در
گوگل با تبلیغات شاپیفای رو به رو شدید ،الزم نیست خیلی تعجب کنید ،البته مگر اینکه تا
به حال برای راهاندازی یک خردهفروشی آنالین برای خودتان وسوسه نشده باشید!
پیام اصلی تبلیغات شاپیفای در گوگل ادز مثل روز روشن است .خب هرچه باشد پیوستن
به بیش از یک میلیون مش��تری شاپیفای که اتفاقا از خدمات این برند راضی هم هستند،
دس��تاورد کمی نیست .درس��ت به همین خاطر تیم بازاریابی ش��اپیفای مثل یک عکاس
حرفهای طوری روی این مزیت زوم کرده که هیچ جوره نمیشود نادیدهاش گرفت .در کنار
این مسئله باید به پیشنهاد مدیریت خردهفروشی آنالین به طور رایگان هم اشاره کرد .به زبان
خودمانی ،اگر شما کارآفرین خیلی سختگیری هستید امکان امتحان تمام خدمات شاپیفای
در مدت زمانی محدود را خواهید داشت؛ آن هم بدون اینکه حتی دست به جیب شوید.
بیشک همین دو نکته برای تبدیل کردن تبلیغات شاپیفای به یکی از دوستداشتنیترین

نمونههای گوگل ادز کافی اس��ت .با این حال مس��ئوالن این برند برای اینکه مو الی درز
کارشان نرود به این ماجرا اکستنشنهای مربوط به ثبت درخواست راهاندازی خردهفروشی
و همچنین ثبت دامین اختصاصی برای برند را هم اضافه کردهاند .پس اگر شما هم با دیدن
یکی از تبلیغات شاپیفای در گوگل وسوسه شدید که خردهفروشی خودتان را داشته باشید،
فقط چند کلیک تا تحقق این هدف فاصله دارید.
اگر قرار باشد از هر برند بزرگ فقط یک درس برای تبلیغات در گوگل ادز گرفت ،نکته
طالیی ش��اپیفای اس��تفاده از کلیدواژههای درست است .اگر شما همین االن دست به کار
ش��وید و هر کلیدواژهای درباره ایجاد خردهفروشی آنالین را جست و جو کنید ،اول از همه
تبلیغ ش��اپیفای را خواهید دید .این یعنی تیم بازاریابی ش��اپیفای دستکم در شناسایی
مخاطب هدف و پیشبینی رفتار آنها در گوگل گل کاشته است!
میل چیمپ :جزییات حرف اول و آخر را میزند!
وقتی صحبت از ایمیل مارکتینگ در دوره و زمانه فعلی میشود ،اولین اسمی که به ذهن
آدم میرسد چیزی نیست به غیر از میل چیمپ .این ابزار آنقدر مشهور و کاربردی هست که
بازاریابها حتی بدون یک لحظه تردید هم سراغ آن بروند .با این حساب مشاهده مشتریان
پرتعداد میل چیمپ در دنیای ایمیل مارکتینگ اصال نباید جای تعجب داشته باشد .البته
این برند دوستداشتنی خیلی بیشتر از یک سرویس ساده بازاریابی ایمیلی است و این نکته
را با تبلیغات شگفتانگیز در گوگل ادز نشان داده است.
اگر شما هم از آن دست افرادی هستید که میانه خوبی با تبلیغات پرزرق و برق ندارید،
میل چیمپ کامال به فکر ش��ما بوده اس��ت .تبلیغی که از این برند در گوگل ادز برایتان
انتخاب کردهایم ،خیلی ساده و خودمانی است .تیتر این تبلیغ خیلی راحت به شما درباره
رویاروییتان با یک ابزار بازاریابی اط العرسانی میکند .نکته جالب اینکه در تبلیغ این برند
اصال جایی برای شعارهای توخالی یا بینهایت بلندپروازانه نیست .در عوض چند سایت لینک
کاربردی در دسترس کاربران قرار میدهد .این لینکها نوعی اکستنشن تبلیغاتی محسوب
میشود که به زبان تخصصی بازاریابی «سایت لینک» نام دارد .اگر بخواهیم دور تعریفهای
عجیب و غریب را خط بکشیم ،چنین لینکهایی بخشهای مهم سایت شما را بدون اینکه
کاربران نیازی به ورود به سایت داشته باشند ،در دسترس آنها قرار میدهد .به این ترتیب اگر
تیتر سایتتان در گوگل ادز به اندازه کافی جذاب باشد ،میتوانید همان اول کاری تکلیفتان
با مشتریان را یکسره کنید؛ به همین سادگی!
سخن پایانی
داستان ما در روزنامه فرصت امروز با بررسی تخصصی گوگل ادز دیگر به پایان راه رسیده
است .اگر شما از اول کار با ما همراه بودهاید ،حاال دیگر یک پا بازاریاب بیعیب و نقص در
حوزه تبلیغات گوگل هستید .این یعنی دیگر هیچ عذر و بهانهای برای عقب انداختن ورودتان
به دنیای گوگل ادز ندارید و باید همین امروز دست به کار شوید .یادتان باشد ما در روزنامه
فرصت امروز همیشه آماده کمک به شما هستیم .پس اگر سوال یا نکتهای درباره گوگل ادز
داشتید ،لطفا بدون تعارف همینجا آن را با ما درمیان بگذارید.
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بازدید وزیر نفت از غرفه شرکت پتروشیمی شازند
در نمایشگاه بین المللی ایران پالست 1400

اراک -فرناز امیدی :در نخستین روز از پانزدهمین نمایشگاه بین
المللی ایران پالست ،مهندس اوجی وزیر محترم نفت و مهندس شاه
میرزایــی معاون محتــرم وزیر نفــت و مدیرعامل شــرکت ملی
صنایع پتروشیمی به اتفاق هیات همراه از غرفه شرکت پتروشیمی
شازند بازدید بعمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت پتروشــیمی
شازند ،در نخســتین روز از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران
پالســت ،مهندس اوجی وزیر محترم نفت ،مهندس شــاه میرزایی
معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
به همراه جمعی از مدیران و فعالین صنعت پتروشیمی کشور از غرفه
شرکت پتروشیمی شازند بازدید کردند.
در این بازدید دکتر طالب نژاد سرپرست معاونت بازرگانی شرکت
پتروشیمی شــازند ضمن تقدیر از حضور وزیر نفت و هیات همراه،
توضیحاتی در ارتباط با وضعیت تولیدات و فروش داخلی و صادراتی

همچنیــن در ارتباط با مشــکالت تأمین خــوراک مجتمع عظیم
پتروشیمی شازند و نیز صادرات محصول  A۸0به کشور افغانستان
برای ایشان ارائه کردند و مهندس اوجی نیز ضمن تجلیل از تالش
های مدیران و کارکنان این شــرکت ،بر نقش تاثیرگذار شــرکت

پتروشیمی شازند در صنعت پتروشیمی و ارزآوری برای کشور تاکید
کردند و قول مســاعدت های الزم را در خصوص موارد مطرح شده
را دادند.
شایان ذکر است پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست به
عنوان بزرگترین گردهمایی صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی  ،با
حضور  4۳0شرکت داخلی و خارجی از پنج قاره و  15کشور جهان
تا  ۲1بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر
می باشد و شرکت پتروشیمی شازند نیز به مانند سالیان گذشته ،با
ایجاد غرفه ای در سالن  ۳۸نمایشگاه ،ضمن معرفی توانمندی ها و
دستاوردهای ارزشمند این شرکت و همچنین معرفی تولیدات متنوع
و منحصر به فرد خود خصوصا در گریدهای پلیمری ،آمادگی برگزاری
مذاکرات اقتصادی با سایر شرکت های صنعتی و اقتصادی داخلی و
خارجی و نیز فروش گریدهای متنوع پلیمری در کشور و اقصی نقاط
جهان را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

رویکرد ما ارائه بهترین و باکیفیتترین خدمات و مدیریت درست منابع است

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح :معاون توسعه مدیریت و منابع
دانشــگاه علوم پزشکی تبریز ،نیروی انسانی را ارزشمندترین دارایی یک
سازمان دانست و گفت :مدیریت  ۲۲هزار نیروی انسانی متخصص موضوع
بسیار مهمی است .زیرا اگر نیروی انسانی انگیزه الزم برای کار کردن نداشته
باشد ،آن سازمان و نهاد به اهداف خود نخواهد رسید .از اینرو ،اصلیترین
اولویت و هدف ما ارائه بهترین و باکیفیتترین خدمات به بیماران ،مدیریت
درست منابع و ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی است.
علی جنتی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز
در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه که با تور رسانهای و بازدید
از آخرین وضعیت پروژههای عمرانی این دانشــگاه همراه بود ،با تکیه بر
وظایف و رسالتهای این دانشگاه؛ ارائه خدمات ،نظارت بر سایر واحدهای
درمانی و ارائه خدمت به  ۲۲هزار نیروی انسانی فعال در داخل دانشگاه را
از جمله وظیفه این دانشگاه برشمرد .وی در همین راستا با اظهار بر اینکه
میانگین سطح سواد دانشگاه علوم پزشــکی از سایر ادارهها و سازمانها
باالســت و در حال حاضر هزار نفر عضو هیئت علمی در حال تدریس در
این دانشــگاه داریم ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز را یک واحد تخصصی،
خدماتی ،درمانی و آموزشــی خواند و افزود :این دانشگاه حیطه و وظایف
گستردهای دارد و ما در دورافتادهترین روستاها نیز در حال ارائه خدمات
به مردم هستیم و در این راستا بهخاطر موقعیت آذربایجان شرقی که در
مرکزیت منطقه قرار دارد و مرکز ارجاع بیماران چند استان دیگر است و
دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه تیپ یک منطقه محسوب میشود ،این
ضرورت را بر ما ایجاد میکند تا خدمات هایتک و فوقتخصصی ارائه دهیم
و به بخش عظیمی از مراجعهکنندگانمان که از اســتانهای همجوارند،
خدمات بیشتری را ارائه نماییم .جنتی در همین راســتا با بیان اینکه
انتظار این است که ما بهعنوان قطب درمان منطقه شمالغرب عمل کنیم،
ادامه داد :برای ارائه این حجم از خدمات باید منابع مالی پایدار داشتهباشیم.
زیرا همه منابع از طریق بودجه دولتی امکانپذیر نیست و حتی اگر منابع
دولتیمان نیز محدود نباشــد ،حرکت در مسیر بهرهوری منابع و تحقق

اقتصاد مقاومتی ،نیازمند بهرهوری و مدیریت درســت منابع است .وی با
تأکید بر اینکه اگر بهدنبال بهرهوری منابع هستیم باید در انتخاب مدیران
و نیروی انسانی خود ،شاخصهای شایستهساالری را مالک قرار دهیم و
دائم به فکر توانمندسازی و ارتقای نیروی انسانی خود باشیم ،بر فعالیت ۲۲
هزار نیروی انسانی متخصص در بدنه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و آموزش
 9هزار دانشــجوی در حال تحصیل این دانشگاه در رشتههای مختلف و
فعالیت مراکز تحقیقاتی متعدد در بخش پژوهش این دانشگاه اشاره کرد
و افزود :بیش از  70درصد درمان و بستری در خود دانشگاه علوم پزشکی
اتفاق میافتد و مخاطبان ما مثل هم نیستند ،و در بعضی از موقعیتها یک
دانشجوی آموزشی ،و در موقعیتی دیگر ،یک پژوهشگر است و در بعضی
موارد یک بیمار و گیرنده خدمات فوق تخصصی بهعنوان یک جمعیت سر
ریز از استان همجوار .بنابراین بدون شک ،یک سازمان با چنین ویژگیهایی
یک سیستم پیچیده با وظایف فوریتی ،خدماتی و نظارتی گسترده خواهد
داشت .معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اعالم
اینکه تصمیمگیریهای ما باید براساس شواهد ،اعداد و ارقام گرفته شوند،
نه بر اساس احساسات و مسایل سیاسی ،متذکر شد :بدون شک ،ساخت
یک پروژه در اثر فشــار سیاســی منجر به هدر رفت منابع خواهد شد و
اختصاص یک دســتگاه پیشرفته سیتیاسکن به یک شهر کمجمعیت

مصداق بارزی از این تصمیمات مبتنی بر احساســات و مسایل سیاسی
است .زیرا در صورت تحقق چنین تصمیمگیری ،یک دستگاه میلیاردی در
آن شهر خاک خواهد خورد و بر عکس در شهرهای بزرگتر با کمبود آن
دستگاه مواجه خواهیم شد .بنابراین الزم است که تصمیم گیریهایمان
بر اســاس اعداد ،ارقام و شواهد باشــند .وی در همین راستا با تأکید بر
اینکه سعی داریم مراکز درمانی و دستگاههایمان در دسترس مردم باشد
و دسترســی به معنای انتقال یک دستگاه فوقتخصصی به شهر کوچک
نیست و مشخص شدن ساختار اســت ،ادامه داد :برای ایجاد یک تخت
در بیمارســتان  ۲میلیارد تومان پول الزم است و تصور کنید این تخت
بیمارستان با هزینههای باال در مکانی ایجاد شود که بهعلت مراجعه اندک
بیماران ،خالی بماند و استانی ،مثل استان ما که یک استان ارجاعی است،
تخت کافی برای پذیرش نداشــته باشد .از اینرو ،ما همواره باید بهدنبال
رعایت استاندارد ،جمعیت و تعداد تختها باشیم و تعداد تختها را زیادتر
از این مقدار در نظر بگیریم .جنتی با تأکید بر لزوم سطحبندی خدمات و
فرهنگســازی در این زمینه و بیان اینکه حوزه بهداشت و درمان ،یک
حوزه پیچیده اســت ،این حوزه را نیازمند نگاه تخصصی خواند و افزود:
سطحبندی خدمات باعث میشود تا مردم خدمات واقعی دریافت کنند و
شدت نیازمند فرهنگسازی و همراهی رسانهها هستیم.
در این حوزه ،به ّ
وی ،با بیان پروژههای عمرانی و توســعهای در حال اجرا در دانشگاه علوم
پزشکی تبریز ،بر ساخت و توسعه فاز اول بیمارستان هزار تختی با عنوان
جایگزین بیمارستانهای شــهدا و امام خمینی(ره) ،کلینیک توسعهای
دانشکده دندانپزشکی ،بیمارستان جامع سرطان و پژوهشگاه ربع رشیدی
اشــاره کرد و پژوهشگاه ربع رشیدی ،بیمارستان هزار تختی و دانشکده
دندانپزشــکی را دارای ردیف بودجه اعالم کرد و افزود :معموالً پروژههای
دارای  50درصد رشد پیشرفت فیزیکی در برنامههای پیشبینی شده برای
سفر رئیسجمهور گنجانده میشوند و بنابراین مصمم هستیم دانشکده
دندانپزشــکی ،بیمارستان هزار تختی و پژوهشگاه را بهعنوان پروژههای
اولویتدار و مهم در سفر ریاستجمهوری به استان مطرح سازیم.

در پنل نقش زیست بوم نوآوری در آینده صنعت فوالد ایران مطرح شد:

ضرورت شکلگیری اکوسیستم نوآوری در صنعت فوالد

اصفهان -قاسم اسد :نماینده سابق مجلس شورای اسالمی گفت:
ضرورت دارد در صنعت فوالد ایران در زمینه شــکل گیری اکوسیستم
نوآوری با هدف ارتقای مزیت رقابتی حرکت کنیم  .اولین پنل سومین
نمایشگاه ملی فوالد ایران با موضوع «نقش زیست بوم نوآوری در آینده
صنعت فوالد ایران» با حضور محمد ناظمــی هرندی ،یحیی پالیزدار،
رضا انصاری ،مهدی محمدی و محمود نیلی احمد آبادی برگزار شــد.
در ابتدای این پنل یحیی پالیزدار ،مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه ،به عنوان مدیر پنل ضمن خوشآمدگویی
به طرح مســئله درباره نقش زیست بوم نوآوری در آینده صنعت فوالد

ایران پرداخت.پس از آن رضا انصاری ،اســتاد دانشگاه و نماینده سابق
مجلس ،با اشاره به ســخن مقام معظم رهبری درباره صنعت مبنی بر
اینکه باید یک فکری برای صنعت کشور کرد که دچار آفت مونتاژ کاری
شــده است ،اظهار کرد :کشور کره در سالهای اخیر موفقیت خوبی در
صنعت سازی داشته است و میتوان صنعت فوالد آن را به نوعی با صنعت
فوالد ایران همزاد دانست.
لزوم اجرای کامل اکوسیستم نوآوری در کشور
وی افزود :وقتی موفقیت اکوسیستم کارآفرینی کره را نگاه میکنیم
متوجه میشــویم که تحت تاثیر نظام نوآوری آنها نیز است .مدلهای
خوبــی در زمینه نوآوری برای نگاه به آینده در ایــن حوزه وجود دارد.
ضرورت دارد در صنعت فوالد ایران در زمینه شــکل گیری اکوسیستم
نوآوری حرکت هایی انجام دهیم.
نماینده سابق مجلس گفت :ما از منظر مبانی قانونی ،تجارب صنعتی
و مبانی علمی درمییابیم که باید به سمت نوآوری با هدف ارتقای مزیت
رقابتی حرکتی کنیم.

اتصال نوآوری به «تقاضا» ضروری است
محمد ناظمی هرندی ،معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه اظهار
کرد :وصل شــدن نوآوری به تقاضا یک مبحث کلیدی است .گاهی در
اجرای تصمیمات خود موفق نمیشــویم زیرا مالحظات واقعی محیط
کســب و کار خودمان را نگاه نمیکنیم .فــوالد مبارکه آنچه از دانش و
تجربه کسب کرد در محصوالت خود به نتیجه رساند و توفیقات بسیاری
در نزدیک به  ۳دهه فعالیت خود کسب کرده است.
وی افزود :در این مسیر مشارکت کارکنان جدی گرفته شد و بخشی
از موفقیت فوالد مبارکه مربوط به همین مسئله است .نوآوری مفهومی
جدیدی برای بنگاه نیست .معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره
به لزوم همکاری صنعت و دانشگاه گفت :مسائل بزرگی با کمک بخش
دانشگاه حل شده است و امروز به نقطهای رسیدیم که در صنعت فوالد
مانند  ۲0سال گذشته نمیتوان تصمیم گرفت و اقتضائات این صنعت
تغییر کرده است .امروز با صنعتی مواجه هستیم که یک تصمیم اشتباه
میتواند خسارات به مراتب بیشتر از گذشته در بر داشته باشد.

افتتاح و عملیات اجرایی ۴۰پروژه شهرداری بندر بوشهر به مناسبت دهه مبارک فجر آغاز شد

بوشهر -خبرنگار فرصت امروز :همزمان با نهمین روز از دهه فجر
افتتاح و عملیات اجرایی  40پروژه شهرداری بندر بوشهر با بیش از  ۲هزار
و  500میلیارد ریال اعتبار روز پنجشــنبه در آیینی با حضور شماری از
اعضای شورای اسالمی شهر بوشهر  ،شهردار بندر بوشهر و مدیر نیروگاه
اتمی بوشهر آغاز شد.
به گزارش واحد خبر و رســانه مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری بندر بوشهر ،شهردار بندر بوشهر در این آیین گفت :از جمله
پروژههای یاد شده میتوان به آغاز عملیات اجرایی قطعه نخست گذر
ســرتل به نیروگاه با  ۳7۳میلیارد ریال اعتبار ،اجرا کانال دفع آبهای
سطحی حاشیه بلوار نیروگاه اتمی حدفاصل تنگکهای دوم و سوم با ۳0
میلیارد ریال اعتبار ،پروژه تکمیل کانال دفع آبهای سطحی گذر رایانی
به خیابان ریشــهر با  6.5میلیارد ریال اعتبار و پروژه تعمیر و بهسازی
مقطعی کانیو ،کانال ،ســنگ جدول و موزاییک معابر منطقه دو شــهر
بوشــهر با  10میلیارد ریال اشــاره کرد .وی بیان کرد :عملیات اجرایی
پروژه تکمیل محوطهســازی محدوده چرخ و فلک در پارک شغاب 11
میلیارد ریال اعتبار ،اجرا فضای سبز حاشیهای ورودی شهر  ۲5میلیارد
ریال اعتبار و تکمیل فضای سبز حاشیهای بلوار شهید قرنی با  10میلیارد

ریال اعتبار آغاز شده است .شهردار بندر بوشهر گفت :پروژه گذر سرتل
به تنگک در مجموع سه کیلومتر است که عملیات اجرایی فاز نخست
آن از قطعــه دوم با  ۸۳0میلیارد ریال اجرایی شــده و اکنون باالی 50
درصد پیشــرفت فیزیکی دارد که پیش بینی شده کل این پروژه ظرف
ســال آینده به بهرهبرداری برسد .حیدری با اشاره به اهمیت پروژه یاد
شده برای باز کردن گره ترافیکی محالت جنوبی ادامه داد :در این مسیر
عملیات اجرایی پارک ملت نیز آغاز خواهد که این پارک یک چاکوتاه دوم

مدیرکل انتقال خون ایالم :

 2مرکز ثابت خونگیری در دهلران و ایوان ایجاد می شود
ایالم-هدی منصوری:مهدی اکبری دهباالیی؛ مدیرکل انتقال خون
ایالم در جلســه ای که با حضور معاون فنی ،مدیرکل برنامه و بودجه و
همچنین مدیرکل تجهیزات و پشتیبانی سازمان انتقال خون تشکیل شد
با طرح توجیهی ایجاد  ۲پایگاه ثابت خونگیری در شهرستان های ایوان

و دهلران موافقت شد.
اجرای طرح احداث این مراکز در شهرستانهای ایوان و دهلران بزودی
به مناقصه گذاشته خواهد شد .در شهرستان دهلران با توجه به استقبال
همیشگی مردم در امر خداپسندانه اهدای خون و همچنین بعد مسافتی

(پارک جنگلی محدوده چاکوتاه) برای بوشهریها است .وی عنوان کرد:
عمده پروژههای شهرداری بندر بوشهر معارض ،جابجایی تیرهای برق و
لولههای آب دارد که رفع این موانع در دست اقدام است.
حیدری ادامه داد :حجم اعتباری پروژههای افتتاحی نیز بیش از ۲50
میلیلیارد ریال است که از جمله آنها می توان به پروژههای زیرسازی و
آسفالت کوچههای منطقه یک و دو به ارزش  140میلیارد ریال اعتبار،
تــراش و روکش خیابان حافظ با  ۲1میلیارد ریال اعتبار ،تهیه و نصب
تابلوهای تقاطع غیرهمسطح شهدا با 9.6میلیارد ریال اعتبار و بهسازی
بازار قدیم واقع در بافت قدیم شهر با  ۳۲.5میلیارد ریال اعتبار اشاره کرد.
وی گفت :اصالح و کف ســازی حدفاصل پارک باسیدون تا شورای
اســالمی شــهر با  9میلیارد ریال اعتبار ،اجرای درپوش کانال خیابان
ریشــهر با  ۲.7میلیارد ریال اعتبار ،تکمیل کانال و اجرا دال بتن مسلح
روی کانــال انتهای کوچه مهر  64با پنج میلیــارد ریال اعتبار از دیگر
پروژههای افتتاحی شهرداری بندر بوشهر در دهه فجر است.
شهردار بندر بوشهر ادامه داد :پروژه چرخ و فلک نیز محوطه سازی،
اقدامهای ضدصاعقه و برق آن در حال انجام است که تا پایان امسال مورد
بهرهبرداری قرار میگیرد.
با مرکز استان ،تحقق این مهم در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه
برای ســال آینده به ثمر خواهد نشست .با توجه به استقبال مردم ایالم
در امر اهدای خون و برنامه ریزی برای انجام خونگیری و حضور مستمر
در شهرســتان ها بر آن شدیم تا در دو نقطه دیگر از استان پایگاه ثابت
خونگیری داشته باشیم .وی در پایان به  40برنامه تیم سیار خونگیری
انتقال خون اســتان ایالم در طی سالجاری اشاره و اضافه کرد :حضور و
اســتقبال گرم مردم در نقاط مختلف اســتان سبب شده که به صورت
دورهای در همه شهرستان ها حضور داشته باشیم.
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نشست مطبوعاتی مدیر مخابرات منطقه هرمزگان با اصحاب رسانه

بندرعباس -خبرنگار فرصت امروز :نشست صمیمی مهندس مهدی
حیدری مدیر مخابرات منطقه هرمزگان با جمعی از خبرنگاران و روزنامه
نگاران در ساختمان ستادی مخابرات منطقه به صورت ویدئو کنفرانسی و
غیر حضوری برگزار شد .
به گزارش اداره روابــط عمومی و ارتباطات مخابرات منطقه هرمزگان،
مهندس مهدی حیدری مدیر مخابرات منطقه در ابتدای این نشســت که
به دلیل شیوع ویروس امیکرون به صورت غیر حضوری برگزار شد  ،ضمن
تبریک ایام دهه مبارک فجر و چهل وســومین ســالگرد پیروزی انقالب
اسالمی  ،از زحمات اصحاب رسانه و اطالع رسانی به موقع آنها قدردانی کرد
و خاطر نشان کرد  :مقام معظم رهبری در دیدارشان با فرماندهان ارتش  ،متولیان رسانه ها را در میدان جهاد تبیین  ،مسئول خواندند و
فرمودند  :جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است و این حساسیت امر اطالع رسانی به افکار عمومی را بیشتر می کند .
مهندس حیدری در ادامه گزارشــی از فعالیت ها ی مجموعه مخابرات منطقه در حوزه های مختلف را ارائه و به تشــریح عملکرد و
دستاوردهای مهم مخابرات منطقه در راستای خدمت رسانی به مردم پرداخت.
مدیر مخابرات منطقه هرمزگان با اشاره به سرقت کابل های مخابراتی در سطح استان افزود  :سرقت مکرر تجهیزات مخابراتی این شرکت
را با مشکالتی مواجه کرده به طوریکه هزینه های زیادی را به شرکت تحمیل می کند و موجب قطعی تلفن ها و راههای ارتباطی شده
است  .مهندس حیدری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب و سرقت تجهیزات ،موضوع را به مخابرات گزارش دهند .
ایشان تعداد مشترکین تلفن ثابت از ابتدای سال تا پایان بهمن  1400را  9454مشترک خواند و با بیان اینکه توسعه زیرساختهای
شبکه مخابراتی در سطح استان یکی از اهداف مهم و اولویت های مخابرات منطقه به شمار می آید تاکید کرد :اجرای  90کیلومتر شبکه
فیبر نوری  ،و  1100پورت جهت توسعه  FTTHاز دیگرعملکرد مخابرات منطقه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه می باشد.

رئیس مرکز بسیج اساتید ،مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم :

دشمنی استکبار نشان دهنده اوج عظمت انقالب است

قم -خبرنگار فرصت امروز :رئیس مرکز بسیج اساتید ،مدیران و نخبگان
حوزه علمیه قم گفت :دشمنی های روزافزون استکبار جهانی با انقالب اسالمی،
نشان دهنده اوج عظمت انقالب است و اگر انقالب حقیر بود ،این همه دشمنی
در کار نبود.
به گزارشی حجت االسالم والمسلمین «سیدحسن اکبری» رئیس مرکز بسیج
اساتید ،مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم در جمع خبرنگاران با تبریک ایام ماه
رجب و دهه فجر اظهار داشــت :انقالب اسالمی زنده و همواره در حال حرکت
است و تمام کسانی که می خواهند با انقالب همراه باشند ،باید همواره خودشان
را به روز کنند چون انقالب به روز است و میرود تا انشاءاهلل تمام قلهها را یکی پس از دیگری فتح کند .وی با تاکید بر اوج عظمت انقالب
افزود :بخاطر عظمت انقالب اسالمی ایران است که دشمنی های آن نیز بزرگ است ،اگر امروز این شرایط اقتصادی و این جنگ ها را برای
ما به وجود می آورند به خاطر عظمت خود انقالب است.
اکبری یادآور شد :بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی (ره ) فرمودند« :ما انقالبمان را به تمام جهان صادر می کنیم چرا
که انقالب ما اسالمی است و تا بانگ ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل بر تمام جهان طنین نیفکند ،مبارزه هست و تا مبارزه در هر جای جهان
علیه مستکبرین هست ما هستیم» .وی ادامه داد :حضرت امام خمینی(ره) با آمدنشان همه واژه ها را تغییر دادند و امروزه استکبار تمام
تالش خود را می کند که بگوید من زنده ام و هنوز نفس می کشم اما در واقع مرده ای متحرک بیش نیست. .
رئیس مرکز بسیج اساتید ،مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم ادامه داد :اگر انقالب حقیر بود ،این دشمنی ها نبود ولی چون عظمت دارد
و بزرگ است ،شاهد آن هستیم که اقداماتی علیه انقالب اسالمی صورت می گیرد که به فضل الهی یکی پس از دیگری خنثی می شود.
اکبــری با تاکید بر ضرورت ایســتادگی و همدلی نیروهای انقالبی افزود :ما باید محکم بایســتیم و یقیــن بدانیم نصرت الهی با ما و
سرافکندگی و رسوایی برای بدخواهان این نظام و انقالب است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قم کادرسازی و تشکیالتی شدن فعالیت ها را مهم توصیف و عنوان کرد :با نگاهی که ما داریم باید
گامهای خوبی برداشته شود و کار ما باید در حوزه های مختلف فراگیر گردد.

همزمان با نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز  ۱۴۰۰برگزار شد

برگزاری همایش و کارگاه آموزشی از سوی شرکت ملی حفاری ایران

اهواز -شــبنم قجاونــد :همزمان با دومین و ســومین روز برپایی
نمایشگاه صنعت نفت اهواز  ، 1400از سوی شرکت ملی حفاری ایران
یک همایش تخصصی و یک کارگاه آموزشی برگزار شد.
کارگاه آموزشی تحت عنوان « صنعت نفت دانش بنیان ،حمایت از
توسعه ساخت داخل با توسعه همکاری های فناورانه و ایجاد شبکه فناور
» ( در سالن اجتماعات نمایشگاه برگزار و طی آن دکتر محمد علی بیگ
زاده مدیر پژوهش ،فناوری و مهندسی ساخت شرکت مطالبی جامعی
پیرامون موضوع پنل برای عالقه مندان ارائه داد.
در این پنل رؤسای پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت نفت و گاز اروندان نیز سخنرانی داشتند.
همچنین در همین محل همایش تخصصی « چالش های ژئومکانیک و استفاده بهنیه در برنامه ریزی حفاری» برگزار که در آن دکتر
عباس روحی رئیس اداره کل مهندسی حفاری شرکت ملی حفاری سخنرانی کرد.
در کارگاه آموزشــی و همایش تخصصی شرکت ملی حفاری جمعی از کارشناسان ،متخصصان صاحب نظر و دانشجویان رشته های
مرتبط با صنعت نفت مشارکت داشتند.

شهردار رشت خبر داد:

آغاز ساماندهی مسیر ورودی رشت

رشــت -خبرنگار فرصت امروز :شهردار رشــت با بیان اینکه
فرآیند ســاماندهی مسیر ورودی جاده تهران حدفاصل میدان گیل تا
سازمان آرامستان آغاز شده است ،گفت :این پروژه بزرگ شامل اجرای
لولهگذاری ،احداث رفیوژ میانی ،جدول گذاری و آسفالت میباشد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
رشــت  -سید امیر حسین علوی شهردار رشت امروز شنبه  ۲۳بهمن
 1400از آغاز روند ساماندهی مسیر ورودی جاده تهران خبر داد و در
تشریح بیشتر این موضوع اظهار داشت :این پروژه بزرگ در سه بخش
لولهگذاری ،احداث رفیوژ میانی و آسفالت اجرایی میشود .شهردار رشت اعتبار برآورد شده برای اجرای عملیات جمع آوری ،هدایت آبهای
سطحی و آسفالت مسیر جاده تهران حدفاصل میدان گیل تا آرامستان را  ۸۸0میلیارد ریال اعالم کرد و افزود :این پروژه طبق قرارداد منعقد
شده در سال  1۳9۸قرار بود در مسیر فخب اجرایی شود اما به علت تعارضات محلی و با تصویب شورای اسالمی شهر وقت قرارداد آن به
ورودی جاده تهران منتقل شد که در حال حاضر حدود  ۳5درصد پیشرفت فیزیکی داشته و آسفالت این پروژه نیز تا جایی که کار لوله
گذاریها به اتمام رسیده ،انجام شده است و برای ادامه پروژه هم می بایست پیمانکار آسفالت به طور جداگانه مشخص شود.
وی میزان اعتبار الزم برای عملیات رفیوژ میانی مســیر میدان گیل تا آرامستان را  150میلیارد ریال اعالم کرد و اذعان داشت :اسناد
مناقصه این پروژه آماده شده بنابراین پس از انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار روند اجرای پروژه رفیوژ میانی مسیر آغاز میشود.

شرکت آب منطقه ای مازندران برگزار شد :

جلسه کمیته سالمت اداری و صیانت
از حقوق مردم

ساری – دهقان  :به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای مازندران جلسه کمیته سالمت اداری و صیانت از
حقوق مردم با بررسی عناوین اعالمی از سوی مدیریت عملکرد شرکت
مدیریت منابع آب ایران درخصوص گلوگاه های فساد با حضور اعضای
این کمیته برگزار شد .در این جلسه حامد عبدالهی مدیر دفتر مهندسی
رودخانه ها و ســواحل به تشــریح اقدامات این دفتر در چارچوب راه
کارهای مبارزه با فساد وهمچنین عملکرد در سامانه سامیر پرداخت.
طوالنی بودن فرآیند مطالعات تعیین حد بستر رودخانه ها ،کمیسیون ماده،۳تاکید بر پایش مستمر رودخانه های مهم استان ،تشکیل
گروه گشت و بازرسی در مدیریت منابع آب شهرستان های تابعه ،لزوم مستندسازی با همکاری واحدهای حقوقی ،بازرسی و حراست و
نظارت ادواری بازرس ماده  91و  9۲از مباحث مطرح شده توسط اعضا در این جلسه بود.
در این جلسه سامانه سامیر و ظرفیت های آن مورد بررسی قرار گرفت و برملزم نمودن واحدهای شهرستانی به منظور ثبت اطالعات در
این سامانه تاکید شد .همچنین درخصوص سامانه تلفن گویای  1۸۲1به منظور دریافت گزارشات و شکایات مردمی مقرر شد زیرساخت
های الزم برای ۲4ساعته نمودن این پل ارتباطی فراهم شود.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
چالشهای کسب و کارهای کوچک و راهکارهای غلبه بر آن

طراحی کمپین بازاریابی با ایدههای مورد عالقه مشتریان

آیا میدانس��تید که س��االنه از هر  12کس��ب و کار یکی تعطیل میش��ود؟ این آمار به طور میانگین برای
کس��ب و کارهای مختلف مصداق داشته و اس��ترس کاری باالیی را برای کارآفرینان به همراه دارد .البته در
این میان کس��ب و کارهای کوچک بسیار بیشتر از سایر نمونهها در معرض تعطیلی یا مواجهه با چالشهای
غیر قابل حل هستند .همین امر راهاندازی کسب و کار یا فعالیت در حوزههای تازه را بدل به امری سخت و
نگرانکننده کرده است.
اگر ش��ما هم در حوزه کاریتان با مش��کالت زیادی رو به رو هس��تید ،اکنون زمان غلبه بر آنها فرا رسیده
اس��ت .هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین چالشهای پیش روی کسب و کارهای کوچک
است .با این حساب اگر شما هم در مسیر توسعه یا مدیریت کسب و کار کوچکتان با مشکالت زیادی رو به
رو هستید ،نکات مورد بحث در این مقاله نقش مهمی برای حل و فصل آنها خواهد داشت .در ادامه برخی از
مهمترین چالشهای پیش روی کسب و کارهای کوچک را همراه با راهکارهای مناسب برای هر کدام مورد
بررسی قرار میدهیم.
پیدا کردن دامنه مشتریان مناسب
پیدا کردن مش��تریان و ایجاد دامنهای از آنها برای تضمین س��ود برند کار س��ادهای نیس��ت .امروزه رفتار
مشتریان در بازار به سرعت تغییر کرده و هرگونه برنامهریزی در این میان محکوم به شکست است .البته باید
توجه داش��ت که این چالش حتی برای برندهای بزرگ نیز مصداق دارد .دلیل این امر نیز اغلب اوقات عجله
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و عدم آش��نایی با ش��رایط مختلف آن است .با این حساب شما باید
هرچه زودتر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفتان تغییری در روند کاریتان صورت دهید.
توصیه ما در این بخش برای حل مش��کل پیدا کردن مش��تریان در وهله نخست ارزیابی تعریف برندتان از
مشتریان هدف است .شما باید این نکته را به طور مداوم با انتظارات و نیازهای مشتریان هماهنگ سازید ،در
غیر این صورت برای مش��تریای بازاریابی و تبلیغات میکنید که شاید اصال وجود خارجی نداشته باشد .در
مرحله بعد تالش برای ارتباط مجدد با مش��تریان از دس��ت رفته برند نیز امر مهمی خواهد بود .بیتردید هر
مشتری به دلیل خاصی برند شما را ترک میکند .اگر شما در این میان دلیل ترک برند را از مشتریان جویا
ش��ده و برای حل و فصل موردنظر راهکاری پیدا کنید ،امکان بازگرداندن مش��تریان در بازههای زمانی کوتاه
را خواهید داشت.
جذب استعدادها و حفظ نیروی کار برند
پیدا کردن کارمندان حرفهای و دارای استعداد باال برای برندها امر سادهای نیست .بسیاری از کارآفرینان در
چنین فضایی به طور مداوم با مشکل رو به رو میشوند .شکی نیست که نیروی کار حرفهای در دنیای کسب
و کار به سادگی اقدام به شروع همکاری با یک برند نمیکند .بنابراین شما باید به آنها نشان دهید که بهترین
گزینه برای فعالیت و ارتبای سطح کاریشان هستید.
یکی از نکات مهم برای جذب یا حفظ نیروی کار حرفهای نمایش امکان رشد سازمانیشان در شرکت است.
امروزه بسیاری از کارمندان به دلیل ناتوانی برای رشد و ترقی سازمانی دست از کار میکشند .اگر در بین این
گروه از کارمندان حتی یک نیروی کار حرفهای و باتجربه ش��ما نیز باشد ،شرایطتان در بازار به شدت دشوار
و پیچیده خواهد شد .بنابراین باید همیشه به دنبال راهکارهایی برای حل مشکالتتان در مدت زمانی کوتاه
باشید .استفاده از فرصتهای شغلی همراه با ترقی سازمانی بهترین گزینه برای مقابله با تمام چالشهای این
حوزه خواهد بود.
مدیریت روندهای کاری
شما به عنوان مدیر یک کسب و کار کوچک در معرض اشتباهات گوناگونی هستید .نکته مهم در این میان
هزینه اش��تباهات موردنظر برای شما و کسب و کارتان است .با این حساب باید همیشه از ابزارهای حرفهای
برای بهبود کیفیت مدیریتتان اس��تفاده نمایید .این امر در صورتی که فناوری اتوماسیون را به مدیریتتان
اضافه کند ،امکان صرفهجویی در زمان را نیز به همراه خواهد داشت .همچنین تالش برای بهرهگیری از تجربه
دیگران نیز در این میان نکته بسیار مهم و اساسی خواهد بود.
منبعnoobpreneur.com :

س��طح تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف پی��ش رویتان
نخواهد بود.
آشناش��دن مش��تریان تازه با برندها اغلب اوقات فرآیند به
شدت سخت و پیچیدهای را شامل میشود .به همین خاطر
شما باید برای جلب نظر مشتریان هدفتان اقدام به استفاده
از روشهای تازه و منحصر به فرد نمایید ،در غیر این صورت
همیش��ه در انتهای فهرس��ت برندهای ج��ذاب در بازار باقی
خواهید ماند.
بدون تردید همه برندهای فعال در بازار در سطح کسب و
کارهای کوچک یا تازه تاس��یس نیستند .با این حساب شاید
اس��تفاده از برنامه آشناس��ازی برای برندهای بزرگ چندان
منطقی به نظر نرسد .در این صورت شما باید به طور مشابه
اقدام به تبدیل مش��تریان وفادار برند به س��فیرانتان کنید.
این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف و
نمایش جذابیتهای فرهنگ کس��ب و کارتان کمک خواهد
کرد .یادتان باش��د در این الگو همکاری با انواع س��لبریتیها
مدنظر نیست .بنابراین باید با کمترین هزینه ممکن برنامهتان
را پی��ش ببرید ،در غیر این صورت ش��اید توانایی الزم برای
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفتان را پیدا نکنید.
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به قلم :برنت برنهارت
کارشناس بازاریابی دیجیتال
ترجمه :علی آلعلی
توس��عه کس��ب و کار بدون داش��تن یک ایده عالی برای
بازاریابی و طراحی کمپین امر بسیار سختی به نظر میرسد.
امروزه تم��ام برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
و بهبود وضعیتش��ان در بازار نیاز به اس��تفاده از روشهای
بازاریاب��ی دارن��د .در این میان هم طراحی کمپین همیش��ه
الگویی مناس��ب برای تعامل با مخاطب هدف و بهبود سطح
تاثیرگذاری بر روی آنها محس��وب میش��ود .چنین نکتهای
شانس شما در بازار را به طور قابل مالحظهای افزایش داده و
وضعیتتان در بازار را نیز بهینهسازی خواهد کرد.
وقتی بازاریابها به دنبال طراحی کمپین برای تاثیرگذاری
بر روی مخاطب هدف هس��تند ،اولین چالش پیش روی آنها
استفاده از ایدههای درست و تاثیرگذار است .این امر اهمیت
باالی��ی برای جلب نظر مخاطب هدف دارد .اگر ش��ما حتی
بودجه بینهایتی برای بازاریابی داش��ته باش��ید ،اما ایدهتان
موردپسند مش��تریان نباش��د ،در نهایت نتیجهای به غیر از
شکس��ت در حوزه بازاریابی در انتظارتان نخواهد بود .درست
به همین خاطر باید از همان ابتدای مسیر با ایدههای جذاب
و تاثیرگذار به دنبال جلب نظر مشتریان باشید.
پیدا کردن ایدههایی که مناسب با سلیقه و رفتار مشتریان
در فضای آنالین باشد ،همیشه امر سختی محسوب میشود.
درست به همین خاطر بسیاری از برندها حتی پیش از اینکه
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفشان را پیدا کنند،
از عرص��ه بازاریابی کن��ار میروند .اگر ش��ما مایل به تجربه
رویداد مش��ابهی با دیگر برندها نیس��تید ،باید از همین حاال
ایدههای موردنظرتان را به طور کامل تغییر دهید ،در غیر این
صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف و جلب نظر آنها پیدا نکنید .این امر ش��رایط شما را به
طور قابل مالحظهای دش��وار خواهد ک��رد .هدف اصلی در
این مقاله بررس��ی برخی از ایدههای مناس��ب برای طراحی
کمپین بازاریابی به طور هماهنگ با سلیقه مشتریان است .با
این حس��اب اگر شما هم برای طراحی کمپین به طور مداوم
دنبال ایدههای موردپسند و تایید مشتریان هستید ،این مقاله
نکات تازه و مناسبی برایتان خواهد داشت .در ادامه برخی از
بهترین ایدهها برای بازاریابی و طراحی کمپین در این حوزه
را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
کمپینهای آموزشی با محتوای جذاب
کارب��ران در فض��ای آنالی��ن به غی��ر از پر ک��ردن اوقات
فراغتشان به دنبال استفاده از آخرین نکات و توصیهها برای
بهبود زندگیشان نیز هستند .این امر شامل استفاده از انواع
راهکارها برای حل مشکالتشان میشود .با این حساب اگر
برند شما پاس��خ یا راهکار مناسبی برای مشتریان دارد ،باید
هرچه زودتر نس��بت به تاثیرگذاری بر روی آنها با استفاده از
محتوای درست و مورد تایید اقدام کنید ،در غیر این صورت
شاید خیلی زود رقابت را به دیگر برندها واگذار نمایید.
بس��یاری از کاربران در ش��بکههای اجتماعی نس��بت به
برندهایی که به طور مداوم برای مشکالتش��ان راهکارهایی
دارند ،روی خوش نشان میدهند .این امر اهمیت باالیی برای
برندها در زمینه بهبود جایگاهشان در بازار دارد .اگر کسب و
کار ش��ما هم در تالشهای قبلی بازاریابی و طراحی کمپین
به طور مداوم با شکس��ت رو به رو ش��ده اس��ت ،باید هرچه
زودتر نسبت به تاثیرگذاری بر روی مخاطبتان با استفاده از
ویدئوهای آموزشی اقدام نمایید.
بدون شک بسیاری از برندها در زمینه تاثیرگذاری بر روی
مخاط��ب هدف از محتوای آموزش��ی در فرمتهای مختلف
س��ود میبرند .این امر یکی از نکات جذاب و تاثیرگذار برای
تعامل با مخاطب هدف محس��وب میشود .نکته مهم در این
میان اس��تفاده از فرمت ویدئو برای پیش��برد این ایده است.
ام��روزه کاربران حوصله مطالعه محتوای متنی یا مش��اهده
ان��واع اینفوگرافیها را ندارند .درس��ت ب��ه همین خاطر اگر
ش��ما اس��تفاده از محتوای ویدئویی را در دستور کار برندتان
قرار دهید ،شانس بس��یار بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدفتان خواهید داشت .این امر در نهایت وضعیت
ش��ما در حوزه بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
را ب��ه طور قابل مالحظهای توس��عه میدهد .با این حس��اب
شما باید هرچه زودتر نسبت به تغییر روند کارتان در زمینه
استفاده از محتوای ویدئویی اقدام نمایید.
یادتان باشد شما برای طراحی و توسعه محتوای ویدئویی
باید همیشه بهترین ایدهها را مدنظر قرار دهید این امر شامل
تمرکز بر روی مشکالت و دغدغههای اصلی مشتریان و تالش
برای حل و فصلش��ان در مدت زمانی کوتاه است .متاسفانه
برخی از برندها به طور مداوم بر روی مش��کالت کلیش��های
مش��تریان دس��ت میگذارند .این امر شانس آنها برای جلب
نظر مش��تریان را به طور قابل مالحظهای کاهش خواهد داد.
در عین حال اگر ش��ما به دنب��ال تعامل با مخاطب هدف در
شرایط منحصر به فرد هستید ،باید از همان ابتدا راه حلهای
س��اده را در دس��تور کارتان قرار دهید .هرچه باش��د امروزه
کسی حوصله طی مسیرهای دشوار برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدف را ندارد .درست به همین خاطر باید از همان
ابتدا نسبت به بیان ایدهها و راهکارهای ساده به مخاطبتان
توجه نش��ان دهید ،در غیر این صورت ش��اید کمتر فرصتی
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نصیبتان شود.
استفاده از برنامه آشناسازی در حوزه بازاریابی
بازاریاب��ی براس��اس الگ��وی آشناس��ازی (Referral
 )Marketingیکی از ش��یوههای تاثیرگذار برای جلب نظر
مخاطب هدف محسوب میشود .شما در چنین کمپینهایی
ب��ا تعیین جوایز یا ترغیب مش��تریان فعلی برند به آنها برای
معرفی کسب و کارتان به دیگران انگیزه میدهید .شاید این
امر بس��یار ساده به نظر برسد ،اما دستکم توانایی شما برای
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظهای
افزایش میدهد .با این حس��اب دیگر مش��کلی از نقطه نظر

همکاری با اینفلوئنسرها
ام��روزه بس��یاری از برنده��ا ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی
مشتریانش��ان اقدام به همکاری با اینفلوئنس��رها در سطح
بینالمللی میکنند .دلیل این امر نیز کامال روش��ن اس��ت:
مش��تریان در بازارهای مختلف بیش��تر از ه��ر گروه دیگری
به اینفلوئنس��رها اعتماد دارند .همین امر موجب جلب نظر
برندها نس��بت به هم��کاری با این دس��ته از تولیدکنندگان
محتوای آنالین شده است .اگر شما برای نخستینبار نسبت
به بازاریابی با کمک اینفلوئنس��رها اقدام میکنید ،باید تمام
جنبهه��ای کار را مدنظ��ر قرار دهید .این امر ش��امل تالش
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از انتخاب
اینفلوئنسر مناس��ب است .بدون تردید افراد بسیار زیادی در
بازار به عنوان اینفلوئنسر مشغول فعالیت هستند .با این حال
شما باید فقط به دنبال همکاری با افراد دارای تخصص الزم
در این حوزه باش��ید ،در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینهس��ازی روند
کاریتان پیدا نکنید .ارزیابی اینفلوئنسرها برای همکاری با
برند باید در قالبهایی کامال مش��خص صورت گیرد .این امر
ش��امل تالش برای بازاریابی با اس��تفاده از برخی معیارهای
دقیق است .یکی از س��ادهترین معیارها در این میان آگاهی
اینفلوئنس��ر موردنظر ش��ما از جزییات مرب��وط به وضعیت
کاریتان است .این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد.
اگر چنین امری مدنظر ش��ما قرار نگیرد ،ش��اید در نهایت با
صرف هزینه باال هم توانایی جلب نظر مشتریانتان را نداشته
باشید .چنین امری وضعیت شما در حوزه بازاریابی را به طور
قابل مالحظهای دشوار و غیر قابل تصور میکند.
توصیه ما در این بخش برای انواع کسب و کارها تالش برای
همکاری با برندهای بزرگ و دارای تجربه در زمینه اینفلوئنسر
مارکتینگ است .این امر بیشتر شامل تالش برای بهرهگیری
از تجربه بازاریابی چنین برندهایی اس��ت .با این حساب شما
باید به طور مداوم ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
و جلب نظرش��ان از تجربه برندها و بازاریابهای دیگر س��ود
ببری��د ،در غیر این صورت وضعیتت��ان در حوزه بازاریابی و
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظهای
دشوار و غیر قابل درک میشود.
سر و صدا کردن با اعطای هدیه به مشتریان
یکی از ایدههای محبوب در میان مشتریان برای بازاریابی
برندها شامل استفاده از مراسمهای اعطای هدیه به آنهاست.
این امر اغلب اوقات ش��امل قرعهکش��ی یا طراحی یک بازی
برای شرکت مشتریان در آن است .به این ترتیب افراد برنده
در چنین مسابقاتی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
ب��ه طور حرفهای و مناس��ب را خواهند داش��ت .این امر باید
همیشه مدنظر ش��ما قرار داشته و به خوبی شانستان برای
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را با این ایده س��اده ارتقا
دهید.
انتخاب هدیه مناس��ب برای مش��تریان همیش��ه یکی از
دردس��رهای برندها در حوزه بازاریابی محس��وب میش��ود.
توصیه ما در این بخش برای شما انتخاب یکی از محصوالت
یا لوازم جانبی مربوط به برندتان است .این نکته همیشه شما
را در ذهن مش��تریان حفظ میکند .به این ترتیب به هنگام
خرید اولین برندی هستید که مشتریان به آن سر خواهند زد.
امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان
فقط از هدیههایی که مورد پس��ند آنهاس��ت س��ود میبرند.

این امر به س��ادگی هرچه تمامتر با یک نظرخواهی مشخص
میش��ود .بنابراین شما باید بهانهها را کنار گذاشته و به طور
عملی وارد فعالیت در این حوزه شوید .این امر شناخت بهتری
نسبت به مشتریان در اختیار شما قرار میدهد .به این ترتیب
شاید در ادامه مسیر بازاریابیتان هم فرصتهای کافی برای
تاثیرگذاری بر روی آنها با اطالعات موردنظر را پیدا نمایید.
یادتان باش��د برای انتخاب هدیه الزم نیس��ت کلی هزینه
اضافی روی دس��ت برندتان بگذاری��د .تنها نکته مهم کاربرد
مناس��ب هدی��ه ش��ما و همچنین ت�لاش ب��رای جلب نظر
مش��تریان به هدیهتان با بازاریابی درست و اصولی است .این
نکات به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهبود
شرایطتان در قالب کسب و کاری حرفهای کمک خواهد کرد.
استفاده از محتوای تولیدی کاربران ()UGC
اس��تفاده از محتوای تولیدی کارب��ران یکی دیگر از نکات
مهم برای جلب نظر مش��تریان محسوب میشود .این امر به
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک شایانی
کرده و ش��انستان را نیز در بازار به ش��دت افزایش میدهد.
مشتریان همیشه دوست دارند واکنش برندها نسبت به تولید
محتوایش��ان را مشاهده کنند .اگر شما به اندازه کافی برای
دریافت محتوای تولیدی کاربران درباره برندتان خوششانس
هستید ،باید همیشه برنامهای ویژه برای استفاده از آن داشته
باشید و در غیر این صورت شاید فرصتتان برای تاثیرگذاری
بر روی مشتریان خیلی زود تمام شود.
ام��روزه محت��وای تولیدی کارب��ران دامنه گس��تردهای از
موضوعات را ش��کل میده��د .به طور معم��ول برندها برای
نمایش احترامش��ان ب��ه نظر مش��تریان و همچنین کاهش
هزینهه��ای بازاریابی اقدام به اس��تفاده از چنین محتواهایی
میکنند .با این حس��اب اگر ش��ما به دنب��ال تاثیرگذاری بر
روی مخاط��ب هدفتان هس��تید ،باید اس��تفاده از محتوای
تولیدیش��ان را وارد برنامه هفتگی تولید محتوایتان کنید،
در غیر این صورت خیلی زود با ریزش مش��تریان در سطحی
وسیع رو به رو خواهید شد.
بس��یاری از برنده��ا در عم��ل برنامهای برای اس��تفاده از
محتوای تولیدی کاربران در ح��وزه بازاریابی ندارند .این امر
مشکالت زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت .درست
به همین خاطر یکی از راه حلهای ساده در این میان استفاده
از تجربه دیگر برندهاست .ش��ما برای این کار باید به خوبی
عملکرد سایر برندها در زمینه تعامل با مخاطب هدفشان را
مدنظر قرار دهید .به این ترتیب هر رفتاری از س��وی آنها که
وضعیت شما را بهینهسازی کند ،باید مورد توجه قرار گیرد،
در غیر این صورت برای پیدا کردن روش مناسب بهرهگیری
از محتوای تولی��دی کاربران درگیر مراحل بیپایان آزمون و
خطا خواهید شد.
طراحی کمپینهای مناسبتی
مناسبتها یکی از مهمترین بازههای زمانی برای مشتریان
است .درست به همین خاطر شما باید همیشه حواستان به
چنین بازههای زمانی باش��د ،در غیر این صورت شاید هرگز
فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نکنید.
اس��تفاده از بازههای زمانی مناس��ب ب��رای بازاریابی یکی از
عادتهای مناسب و جذاب برندها محسوب میشود .شما در
صورت استفاده درست از این تکنیک به سادگی هرچه تمامتر
فرصت تعامل با مش��تریان و حت��ی فروش محصوالتتان به
طور حرفهای را خواهید داشت .چنین نکتهای شانستان در
بازار را نیز به طور قابل مالحظهای افزایش میدهد .بنابراین
شما مشکلی از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
و بهبود شرایطتان در این میان نخواهید داشت.
برخ��ی از مهمتری��ن مناس��بتها در دوره کنونی ش��امل
کریسمس ،جمعه س��یاه و عید شکرگزاری است .اگر کسب
و کار ش��ما توانایی استفاده از مناس��بتهای مورد نظر برای
تعامل با مشتریان را داشته باشد ،حتی میزان فروشش نیز به
طور قابل مالحظهای افزایش خواهد یافت .با این حساب برای
بهبود وضعیت مالی برندتان هم که ش��ده باید در این راستا
عملکرد خوبی از خودتان نش��ان دهی��د ،در غیر این صورت
ش��اید هرگز فرصتی ب��رای بهبود وضعیتت��ان در بازار پیدا
نکنید .امروزه استفاده از شبکههای اجتماعی برای برگزاری
کمپینهای بازاریابی امر بس��یار رایجی محسوب میشود .با
این حساب اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف و استفاده از فرصت مناسبتهای مهم هستید ،باید از
همین حاال دست به کار شوید .استفاده از یک تقویم مناسب
برای شناسایی مناسبتهای مهم و هدفگذاری بر روی آنها
ایده مناسبی در این میان خواهد بود .این امر شانس شما در
ب��ازار را به طور قابل مالحظهای افزایش داده و برندتان را در
کانون توجه مشتریان قرار میدهد.
کمپین ویژه برای رونمایی از محصوالت
رونمایی از محصوالت همیشه ایدهای جذاب برای بازاریابی
اس��ت .متاس��فانه برخی از برندها این فرص��ت طالیی برای
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را به سادگی هرچه تمامتر از
دست میدهند .شما در این میان باید عملکردتان را به طور
قابل مالحظهای بهینهس��ازی نمایید .این امر شامل طراحی
یک کمپین ویژه برای رونمایی از محصوالت برند است.
امروزه برندهای بزرگ مثل مایکروسافت یا اپل برای رونمایی
از هر محصول مهمشان یک مراس��م ویژه تدارک میبینند.
بدون تردید ش��ما از نظر مالی توان رقابت با برندهای بزرگی
مثل اپل یا مایکروس��افت را ندارید .درس��ت به همین خاطر
باید به طراحی یک کمپین ویژه اکتفا کنید .این امر میتواند
توجه مش��تریان در بازار به برند شما و الگوهای بازاریابیتان
را به ش��دت افزایش دهد .بنابراین همیشه این روش مهم را
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطبتان مدنظر داش��ته باشید.
امروزه بسیاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدفشان به
شدت درگیر فرآیندهای تکراری هستند .در این میان طراحی
یک کمپین ویژه برای رونمایی از محصوالت تازه برند ایدهای
متمایز خواهد بود .اگر در این میان ش��ما توانایی همکاری با
یک چهره شناختهشده برای مراسمتان را هم داشته باشید،
وضعیتتان به طور قابل مالحظهای بهبود پیدا خواهد کرد.
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