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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

تحریمهاچطوراقتصادهارادرسکوتمیکشند؟

از تحریم اقتصادی 
تا اقتصاد تحریم

پس از هشت دور مذاکره در هتل کوبورگ وین در دولت های دوازدهم و سیزدهم، مذاکرات احیای برجام در حال 
حاضر به سد بزرگ جنگ روسیه و اوکراین برخورده است. با وجود پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در س��ال 2020 و با اینکه او از همان ابتدای ورود به کاخ س��فید از لزوم احیای برجام س��خن می گفت، اما در 
فاصله دو سال گذشته دیپلمات های طرف های برجامی همچنان در حال چانه زنی و چکش کاری بر روی متن توافق 
هس��تند و احیای برجام خیلی دور، خیلی نزدیک می نماید. هزینه تاخیر احیای برجام برای کش��ورمان در حالی...

چراخانههابیشترازآنچهبایدارزشگذاریمیشوند؟

حبابزدگیبازارمسکن
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چراپولهایملیدیجیتالیمیشوند؟

امکانسنجیپولدیجیتالدرایران
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مدیریتوکسبوکار
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فرصتامروز:تقریباازاواخرسـالگذشـتهورقبورسبرگشـتواینموضوعدراولینماهازسالو
قرنجدیدبهصدرنشـینیبازارسـهامدرجدولبازدهیبازارهایمالیمنتهیشـد.شـاخصبورس

تهراندرفروردینماهبابازدهیبیشاز10درصدیوبرایسـومینباراززمانریزشبزرگ
بازارسـهامدرتابسـتاندوسالقبل،بهسـطحمهمیکمیلیونو500هزارواحدرسیدو...

تاالرشیشهایبرایدومینروزمتوالیقرمزپوششد

االکلنگ شاخص ها

دریچــه
یارانهنقدیجدیدهنوز
قابلبرداشتنیست

جزییاتیارانهجدید
 ۴00 ت��ا   ۳00 یاران��ه 
ه��زار تومان��ی که به حس��اب 
میلیون   ۷2 خانوار  سرپرستان 
ایرانی واریز ش��ده است، هنوز 
قابل برداش��ت نیس��ت. پس از 
آنکه رئیس جمهور در ش��امگاه 
گفت وگ��وی  در  دوش��نبه 
تلویزیون��ی از یارانه ۴00 هزار 
تومانی برای سه دهک نخست 
و یارانه ۳00 هزار تومانی برای 
دهک ه��ای بعدی به واس��طه 
ح��ذف ارز ۴200 تومانی خبر 
ای��ن یارانه ه��ا به  داد، واری��ز 
حس��اب 2۳ میلیون سرپرست 
خان��وار در همان ش��ب انجام 
شد، اما نکته مهم این است که 
این مبالغ هنوز قابل برداش��ت 

نیست.
ابهامات  یارانه جدید،  درباره 
زیادی وجود دارد که اطالعیه 
هدفمن��دی  س��ازمان  اخی��ر 
یارانه ها تا حدی بدان ها پاسخ 
آنطور که س��ازمان  می ده��د. 
اعالم  یارانه ها  هدفمندس��ازی 
بودجه  قانون  براس��اس  کرده، 
س��ال ۱۴0۱ و دس��تور رئیس 
ه��زار   ۴00 یاران��ه  جمه��ور، 
تومان��ی برای دهک های اول تا 
سوم و یارانه ۳00 هزار تومانی 
ب��رای دهک های چهارم تا نهم 
ب��ه ازای هر نفر، دوش��نبه ۱9 

اردیبهش��ت م��اه ب��ه 
2حساب سرپرستان...

9 شوال ۱۴۴۳ - س�ال هفتم
شماره   2009

8 صفحه - 5000 تومان

Wed.11 May 2022

فرص��ت امروز: »تام اس��تندج« از روزنامه نگارانی اس��ت که 
کنجکاوی همیشگی بشر را دستمایه کارهایش قرار داده است. 
او که معاون س��ردبیر مجله »اکونومیس��ت« است، در کتابی 
به اس��م »کنجکاوی موش��کافانه؛ آمار و ارقام��ی که دنیای ما 
را دگرگون می کند« ب��ه صدها چرا درباره موضوعات مختلف 
پاسخ داده است تا نشان دهد دغدغه همیشه بشر برای دانستن 
چقدر در روزنامه نگاری اقتصادی این روزها اصالت دارد. مروری 
بر چراهای پاس��خ داده ش��ده در این کتاب نشان می دهد که 
نویس��نده در چه بازه گس��ترده ای به پرسش ها و دغدغه های 
جهانیان پاسخ داده است. »تفاسیر غیرمنتظره«، »گرایش های 
عجیب و خاص«، »روابط؛ عش��ق و ازدواج«، »عجایبی مربوط 
به غذا«، »بیان حقیقت در لفافه«، »حوزه مشاغل سفیدپوش؛ 
علم، بهداش��ت و محیط زیس��ت«، »زبان رایج عالقه مندان به 
کامپیوتر؛ بررس��ی فنی«، »نظریه بازی ه��ا؛ ورزش و فراغت«، 
»از زبان دل من؛ واژگان و خرد« و »انتخاب فصلی؛ جشن ها و 

تعطیالت تغییریافته« عناوین فصول دهگانه این کتاب است.
چرا چندهمسری احتمال وقوع جنگ های داخلی را افزایش 
می ده��د؟ چرا گره بند کفش خود به خود باز می ش��ود؟ چرا 
در صحرای آفریقا اس��پاگتی قاچاق می شود؟ چرا ترکیه منشأ 
بوقلمون نیس��ت؟ چرا جن گیری در فرانس��ه یک کاسبی در 
حال رش��د اس��ت؟ چرا چین طوالنی ترین تاخیر پرواز جهان 
را دارد؟ چرا برخی ش��هرها باالترین میزان قتل را دارند؟ چرا 
سوئدی ها مالیات اضافه می دهند؟ چرا زنان دستمزد کمتری 
از مردان می گیرند؟ چرا ش��رکت ها وجود دارند؟ چرا مشاغل 
تولیدی قدیمی باز نمی گردند؟ چرا رفع مش��کالت بهداشتی 
هند دشوار اس��ت؟ چرا گرگ ها به فرانسه باز می گردند؟ چرا 
بازیکن��ان تنیس فریاد می زنند؟ و آیا خون جوان می تواند پیر 

را جوان کند؟ از جمله چراهای پاسخ داده شده در این کتاب 
اس��ت و به نظر می رس��د تنها جای این سوال خالی است که 
چرا س��یم هندزفری ها به طور خودکار در جیب و کیف مردم 

گره می خورد؟
ازچندهمسریتاجنگهایداخلی

اولین فصل کتاب، »تفاس��یر غیرمنتظره ای که ش��ما را به 
تفکر وا می دارد«، نام دارد و در آن به ۱۱ س��وال پاس��خ داده 
شده است. اولین پرسش این است: چرا چندهمسری احتمال 
وقوع جنگ های داخلی را افزایش می دهد؟ نویسنده در پاسخ 
می نویس��د: »هر کجا که چندهمس��ری به شکل گسترده ای 
رواج داش��ته باشد، آشفتگی به دنبال آن می آید. در 20 کشور 
ضعیف دنیا، چندهمس��ری وج��ود دارد و احتمال اینکه این 
کشورها به همسایگان خود تجاوز کنند، زیاد است. در مناطقی 
از کش��ورهای هاییتی و اندونزی که چندهمسری رواج دارد، 
آشفتگی بیشتر است. در سودان جنوبی ۴0 درصد از ازدواج ها 
شامل چندهمسری است. در مطالعه ای که در مدرسه اقتصاد 
لندن انجام ش��د، رابطه معناداری بین چندهمسری و جنگ 

داخلی به دست آمد، اما چگونه؟
چندهمسری تقریبا همیشه شامل مردان ثروتمندی است 
که چندین همسر دارند. اگر ۱0 درصد مرداِن طبقات باال، هر 
کدام با چهار زن ازدواج کنند، در نتیجه ۳0 درصد بقیه اصال 
نمی توانند ازدواج کنند. این امر نه تنها آنها را از نظر جنس��ی 
ناامید می کند، بلکه از نظر اجتماعی نیز به حاشیه می برد. در 
بس��یاری از جوامع سنتی، یک مرد تا زمانی که همسری پیدا 
نکند و پدر نش��ود، بالغ به حس��اب نمی آی��د. معموال برای به 
دس��ت آوردن همس��ر، مرد باید به پدرِ زن »شیربها« بپردازد. 
وقتی تعدد زوجات باعث کاهش تعداد زنان مجرد شود، مبلغ 

ش��یربها افزایش می یابد. در سودان جنوبی شیربها می تواند از 
۳0 تا ۳00 رأس دام باش��د. بسیاری از مردان مجرد نیز از سر 
ناچاری برای به دست آوردن همسر، اسلحه به دست می گیرند 
و از قبیله همسایه دام می دزدند. اکثر مردم در چنین حمالتی 
کش��ته می شوند و بیشتر دش��منی ها از اینجا شروع می شود. 
مردان مجردی هم که توانایی مالی ازدواج ندارند، به استخدام 
نیروهای شورشی در می آیند. اگر بجنگند، می توانند دست به 

غارت بزنند و با غنیمت به دست آمده ازدواج کنند.
طبق مطالعه والری هادس��ون از دانش��گاه A&M تگزاس 
و هیالری ماتفس از دانش��گاه ییل، قیمت باالی ش��یربها یک 
عام��ل »مهم« اس��ت که »مردان جوان را مس��تعد حضور در 
خشونت های سازمان یافته گروهی با اهداف سیاسی می کند.« 
یکی از اعضای لش��کر طیبه پاکس��تان که در سال 2008 به 
بمبئی حمله کرد و ۱66 نفر را کشت، گفته او به این سازمان 
پیوس��ت چون این سازمان وعده داد که برای ازدواج به خواهر 

و برادرهایش پول می دهد.
چندهمس��ری در جهان رو به کاهش اس��ت، اما در برخی 
مناطق در حال افزایش اس��ت. پس از آنکه دیوان عالی آمریکا 
در س��ال 20۱5 ازدواج همجنس��گرایان را قانونی اعالم کرد، 
برخی معتقد بودند ازدواج های چندگانه باید مورد بعدی باشد. 
به گفته موسس��ه نظرسنجی گالوپ، نس��بت آمریکایی هایی 
که چندهمس��ری را از نظر اخالق��ی قابل قبول می دانند، از 5 
درصد در س��ال 2006 به ۱۷ درصد در س��ال 20۱۷ رس��ید. 
در قرقیزستان، ترکمنس��تان و سایر کشورهای آسیای میانه، 
فعاالن به دنبال احیای حق مردان برای چندهمسری هستند. 
آنها می گویند چندهمس��ری با دادن جایگزی��ن قانونی برای 
خیانت به مردان موجب افزایش سازگاری اجتماعی می شود، 

اما درگیری ها در جاهایی مثل س��ودان، افغانس��تان و شمال 
نیجریه چیز دیگری را نشان می دهد.«

جذابیتدانههایطالییارزشمند
سوال دوم درباره کمبود ماسه در سطح جهان و تقاضا برای 
این دانه های طالیی ارزشمند است. »تام استندج« در پاسخ به 
اینکه چرا کمبود ماسه در سطح جهان وجود دارد؟ می نویسد: 
»تقاضا برای ماس��ه زیاد اس��ت. در برخی نقاط جهان، مردم 
می خواهند دسترس��ی بیشتری به این دانه های طالیی داشته 
باشند. »مافیای ماس��ه« در هند برای استخراج و انتقال مواد 
از مردم محلی اس��تفاده می کند. در مراکش و جزایر کاراییب، 
دزدان در حال خالی کردن س��واحل هس��تند. علی رغم اینکه 
حسابرسی دقیقی برای استخراج غیرقانونی ماسه وجود ندارد، 
بی ش��ک ماسه بیشترین ماده استخراج شده در جهان است و 
طبق گزارش برنامه محیط زیس��ت س��ازمان ملل، 85 درصد 
موادی که در جهان استخراج می شود را ماسه تشکیل می دهد.
ش��هرهای مدرن با استفاده از ماسه و اغلب روی آن ساخته 
می  شوند. ماسه بیشتر در صنعت ساخت و ساز برای تولید بتن 
و آسفالت به کار گرفته می شود. نیمی از تقاضای جهان برای 
ماسه به چین اختصاص دارد و این نشانگر سرعت وحشتناک 
س��اخت و ساز در این کشور اس��ت. ماسه مصرف صنعتی نیز 
دارد و از آن در س��اخت شیشه، وس��ایل الکترونیک و کمک 
به اس��تخراج نفت در صنعت شکست هیدرولیکی )فرکینگ( 
استفاده می شود. مقادیر زیادی از ماسه نیز برای احیای زمین 
به دریا ریخته می شود. مثال سنگاپور از دهه ۱960 بیش از 20 
درصد خشکی خود را از این طریق توسعه داده است. سطح آب 
دریا نیز همچنان باال خواهد آمد و همه اینها بدین معناست که 

تقاضا برای ماسه بیشتر می شود.

پ��س چرا وقتی به نظر می رس��د که ماس��ه ب��ه وفور یافت 
می ش��ود، ش��اهد کمبود آن هستیم؟ مش��کل این است که 
ماس��ه های کویر بس��یار نرمند و برای خیلی از اهداف تجاری 
قابل استفاده نیستند. ماسه استرالیا به بیابانی دوردست منتقل 
ش��د تا برج خلیفه دبی ساخته ش��ود. در بیشتر کشورها نیز 
قوانینی در مورد اینکه از کجا و چقدر ماسه می توان استخراج 
ک��رد، وجود دارد. اما تقاضای زیاد ب��ه تجارت های غیرقانونی 
پرسود در اغلب کشورهای در حال توسعه منجر شده است. در 
نتیجه، ذخایر موجود با س��رعتی بیشتر از آنچه باید به صورت 
طبیعی دوباره ذخیره شوند، استخراج می شوند که این امر به 
محیط زیس��ت لطمه می زند. الیروبی باعث آلودگی می شود و 
به تنوع زیست محلی آسیب می رساند، حال آنکه نازک شدن 
خطوط ساحلی بر ظرفیت سواحل در جذب آب وهوای توفانی 

تأثیر می گذارد.
خوشبختانه جایگزین هایی برای ماسه وجود دارد؛ آسفالت 
و بتن قابل بازیافت اس��ت، خانه ها را می ت��وان با کاه و چوب 
ساخت و از ِگل می توان برای احیای زمین ها استفاده کرد. در 
کشورهای ثروتمند سیاست دولت باعث تغییر جهت به سمت 
چنین جایگزین هایی می ش��ود. طبق گفته انجمن محصوالت 
طبیعی بریتانیا، یک سوم از مصالح ساختمانی بریتانیا در سال 
20۱۴، بازیافتی بوده اس��ت. سنگاپور هم قصد دارد در پروژه 
بعدی احیای زمین که شامل سیستم خاکریز است و وابستگی 
کمتری به ماس��ه دارد، به متخصص��ان هلندی تکیه کند. در 
کشورهای فقیرتر نیز با توجه به افزایش قیمت ماسه احتماال 
بیشتر سازندگان نگرش خود را نسبت به این ماده تغییر دهند، 
اما این روند بسیار کند خواهد بود و کمبود ماسه ادامه خواهد 

داشت، مگر اینکه اجرای قانون تشدید شود.«

این روزه��ا افزایش جهانی قیم��ت مواد غذایی ب��ه دلیل تبعات 
اقتصادی جنگ روس��یه و اوکراین، ب��ه بحث ها درباره تهدید امنیت 
غذایی دامن زده اس��ت. البته این تنها بحث مه��م این روزها درباره 
تحوالت صنعت مواد غذایی نیست و نقش رژیم های غذایی در رشد 
اقتص��ادی، یکی از س��رفصل های تازه مطالعات اقتصادی اس��ت که 
اخیرا توجهات زیادی را به خود جلب کرده اس��ت. آیا تا به حال فکر 
کرده ای��د که رژیم غذایی چه نقش مهمی در رش��د اقتصادی دارد؟ 
اینکه ش��هروندان در یک جامعه به بیماری های شایعی مثل چاقی و 
دیابت مبتال باشند، مطمئنا بر روی شاخص های اقتصادی هم تاثیر 
می گذارد. »بگذار غذا دارویت باش��د و دارو، غذایت باشد«. این جمله 
معروفی است که از بقراط نقل می شود و بارها و بارها بر روی بنرها و 
تابلوهای مختلف در همایش ها و برنامه های مختلف نقش بسته است. 
بقراط در یونان باس��تان به اصول غذایی اشاره کرده است و این مهم 
نشان می دهد که تحوالت غذایی از دیرباز مورد توجه و کنکاش بوده 
است. یکی از مباحث اصلی این است که چطور می توان رژیم غذایی 
ف��ردی را در اختیار دیگران ق��رار دارد تا آنها هم از مزایای این رژیم 
غذایی برخوردار شوند؟ آیا برنامه هایی که به رصد وضعیت سالمتی 

کمک می کنند، باید همانند برخی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی 
رایگان باشند؟ آیا می توان از رژیم غذایی شخصی به کسب وکار خوبی 
دست پیدا کرد؟ آیا دولت ها می توانند از داده های شخصی کاربران در 

این مسیر بهره بگیرند؟
به نوشته »اکونومیست«، در میان همه این مباحث، اجماعی وجود 
دارد که خیزش رژیم غذایی ش��خصی، به بهبود وضعیت س��المت 
افراد کمک کرده اس��ت. افزون بر آن، همگان معتقد هستند که این 
رژیم ها به بهبود در ش��رایط زیس��ت محیطی هم کمک کرده است. 
یعنی افراد و شهروندان به گونه ای مواد غذایی را مصرف می کنند که 
کمترین آسیب را برای محیط زیست به همراه داشته باشد. براساس 
پیش بینی ها در س��ال 20۳۱ میالدی برای نخستین بار در طول 20 
س��ال گذش��ته، تعداد افراد مبتال به چاقی در ایاالت متحده آمریکا 
کاه��ش پیدا خواهد ک��رد. خبر خوب دیگر این اس��ت که با همین 
رژیم ه��ای غذایی ش��خصی، نرخ ابتال به بیماری دیابت هم در س��ه 
سال گذش��ته کاهش پیدا کرده اس��ت. این یعنی آنکه اروپایی ها و 
آمریکایی ها الغرتر و سالم تر می شوند. اما پیشرفتی که در این مسیر 
حاصل ش��ده است، آهسته تر از آن چیزی است که امید می رفت رخ 

دهد. به طوری که در بازارهای نوظهور هنوز ش��اهد افزایش ابتال به 
چاقی در میان ش��هروندان این کشورها هستیم. این مسئله بر روی 
رش��د اقتصادی کش��ورها هم اثر می گذارد. از همین رو، بسیاری از 
کش��ورهای توس��عه یافته و جوامع ثروتمند تصمی��م گرفته اند که 
رژیم های گیاهی را در دس��تور غذایی جامعه خ��ود قرار دهند. آنها 
تالش می کنند تا کامال سالم باشند. همچنین بسیاری از شرکت های 
بزرگ و تولیدکنندگان برتر مواد غذایی نیز تالش دارند که 50 درصد 
از مصرف گوش��ت قرمز در س��طح جهان را کاهش دهند. در واقع، 
آنه��ا تالش می کنند که رژیم غذایی مصرف کنندگان را به طور کلی 
عوض کنند و منوی جدیدی به آنها پیش��نهاد دهند. به عالوه، تالش 
کش��ورهای پیش��رفته و جوامع توسعه یافته در این راس��تا قرار دارد 
که مصرف میوه، س��بزیجات و همچنین دانه های خوراکی را بیشتر 
و بیش��تر کنند. بنابراین مصرف این مواد غذایی در فاصله سال های 
2020 تا 2050 میالدی، روندی صعودی در این جوامع پیدا خواهد 
کرد. وقتی رژیم غذایی ش��خصی و اصالح شده را در اختیار افراد قرار 
می دهیم، می توانیم امیدوار باش��یم که تقاض��ای آنها برای غذاهایی 
که دوس��ت دار محیط زیست نیس��تند هم کاهش پیدا خواهد کرد. 

سال هاس��ت که هرم مواد غذایی در دسترس مردم قرار گرفته است 
و افراد می توانند جایگاه موادی مانند قند، نمک و چربی را در منوی 
غذایی خود ببینند. ام��ا با این حال، هیچ کدام از این عوامل کمکی 
نکرده بود که بیماری های دیابت، چاقی و همینطور دیگر بیماری های 
مرتبط با پرخوری و رژیم غذایی ناسالم در جوامع کاهش پیدا کنند. 
به طوری که برخی از رژیم ها در مورد برخی از افراد جواب می داد، اما 
به برخی دیگر از افراد نمی ساخت. به همین خاطر است که مردم وزن 

کم می کردند، اما این کاهش وزن هیچ گاه دوام نمی آورد.
تا چندی پیش، هر از چند گاهی رژیم غذایی جدیدی مد می شد، 
اما اکنون این رویه کامال عوض شده است و رژیم های غذایی شخصی 
می توانند عادت های غذایی خوبی را در افراد و شهروندان ایجاد کنند. 
این رژیم ها با برنامه ریزی های دقیق و به خواسِت خوِد شخص تهیه 
می شوند. در نتیجه بهتر می توانند مشکالت مربوط به تغذیه ناسالم 
را حل کنند. به هر حال، بدن انس��ان ها نسبت به رژیم های مختلف، 
واکنش های مختلف و متفاوتی را از خود نش��ان می دهد. در نتیجه 
رژیم های شخصی کمک می کنند تا فرد رژیم غذایی موردنظر خودش 

را پیدا کند و در این مسیر هیچ آسیبی نبیند.

در این راس��تا، مطالعات و بررس��ی هایی بین س��ال های 20۱0 تا 
20۱9 می��الدی در مورد رژیم های غذایی صورت گرفت که نش��ان 
می دهد برخی از مواد غذای��ی می توانند برای برخی از بدن ها کامال 
سالم باشند و حتی آنها را تقویت کنند، اما در سمت مقابل، به بدن 
تعدادی دیگر از افراد آس��یب بزنند. در واقع، یک رژیم غذایی س��الم 
می تواند برای فردی نامناسب، آغازگر مسیر بیماری های قلبی و چاقی 
باش��د. از سوی دیگر، دلیل اینکه رژیمی مشابه برای همه بدن ها به 
طور یکس��ان جواب نمی دهد، این است که شیوه هضم مواد غذایی 
در بدن ه��ای مختلف فرق دارد. به عبارت بهتر، هضم مواد غذایی به 
سرعت غذا خوردن، الگوی خواب و الگوی ورزش و فعالیت بدنِی افراد 
وابستگی زیادی دارد. جالب است که این مسائل به یکی از موضوعات 
مهم در مطالعات اقتصادی تبدیل شده و تحلیلگران و کارشناسان را 
س��رگرم و دلمشغول خود کرده است. فارغ از بازخوردهای جنگ در 
اوکراین به نظر می رس��د که دیدگاه ها نس��بت به آینده صنعت مواد 
غذایی عمدتا خوش بینانه است و اکثر تحلیلگران تصور می کنند که 
با بهره گیری از فناوری های جدید در کنار رژیم های شخصی می توان 

آینده ای خوب در صنعت مواد غذایی را  نوید داد.

تحوالتصنعتغذاتاچنددههآینده
شماهمانچیزیهستیدکهمیخورید

»اکونومیست«بهچراهایجهانپاسخمیدهد

موشکافیازکنجکاویهایجهانیان

تکنیکهایسئوکهبایدآنهاراکناربگذارید
امروزه مقاالت بسیار زیادی با موضوع مدیریت سئو در مدت زمانی اندک در دسترس کاربران قرار دارد. این 
امر برای بسیاری از بازاریاب ها و کارآفرینان امیدهای بسیار زیادی در راستای مدیریت سئو در مدت زمانی کوتاه 
و کسب موفقیت های بلندمدت بدون نیاز به اختصاص زمان زیاد ایجاد کرده است. این امر نکته بسیار مهمی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به همراه داشته و توانایی شما را در بلندمدت به شدت کاهش می دهد. 
وقتی یک برند به دنبال موفقیت های کوتاه مدت به هر قیمتی باشد، خیلی زود توانایی تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را از دست می دهد. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمکی نکرده و در 
عوض هزینه های سنگینی به همراه خواهد داشت. درست به همین خاطر شما باید به طور مداوم در تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از تکنیک های حرفه ای و کاربردی باشید، در غیر این صورت شاید...
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پس از هش��ت دور مذاکره در هتل کوبورگ وین در دولت های دوازدهم 
و س��یزدهم، مذاک��رات احیای برجام در حال حاضر به س��د بزرگ جنگ 
روس��یه و اوکراین برخورده است. با وجود پیروزی جو بایدن در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا در س��ال 2020 و با اینک��ه او از همان ابتدای 
ورود به کاخ س��فید از لزوم احیای برجام سخن می گفت، اما در فاصله دو 
سال گذشته دیپلمات های طرف های برجامی همچنان در حال چانه زنی و 
چکش کاری بر روی متن توافق هستند و احیای برجام خیلی دور، خیلی 
نزدیک می نماید. هزینه تاخیر احیای برجام برای کش��ورمان در حالی هر 
روز بیشتر می شود که اقتصاد سیاسی ایران در بیش از نیمی از سال های 
از دس��ت رفته دهه 90 زی��ر تیغ تیز تحریم ها قرار داش��ته و فراز و فرود 
ش��اخص های اقتص��ادی و تناظر زمانی آنها در س��ال های حضور و غیاب 
تحریم ها نشان دهنده درجه اهمیت پیوستن یا جدا ماندن از جریان اقتصاد 
جهان است. دهه ای که با تحریم های اقتصادی شروع شد و با بحران کرونا 

به پایان رسید.
آمارها ب��ه خوبی واقعیت اقتصاد ایران را نش��ان می دهن��د؛ کما اینکه 
میانگین رش��د اقتصادی در دهه 90 تقریبا صفر بوده و تش��کیل سرمایه 
ثابت نیز نصف شده است. تورم لجام گسیخته، گسترش بیکاری و فقر نیز 
شرایط اقتصادی را دشوار ساخته و البته دو موج تحریمی در اوایل و اواخر 
این دهه و همینطور شیوع کرونا، سهم زیادی در این وضعیت مخاطره آمیز 
داشته است. درآمد سرانه نیز به عنوان یکی از مهمترین شاخص های رفاه 
در ی��ک روند نزولی از ۷.۴ میلی��ون تومان در ابتدای دهه 90 به رقم ۴.۷ 
میلیون تومان در پایان این دهه رسیده تا قدرت خرید شهروندان ایرانی به 

موازات تورم دورقمی آب رفته باشد.
تحریماقتصادیبهجایحملهنظامی

به گفته وودرو ویلس��ون رئیس جمهور سابق آمریکا، »ملتی که تحریم 
ش��ده اس��ت، در معرض تس��لیم یا محاصره اس��ت. این چ��اره اقتصادی 
صلح آمیز، ساکت و مرگبار را اعمال کنید و نیازی به نیروی نظامی نیست.« 
پس از جنگ س��رد بود که تحریم های اقتصادی به یکی از مهمترین ابزار 
دولت ها در سیاست بین المللی تبدیل شد. از ابتدای دهه ۱990، آمریکا، 
اروپا و اقتصادهای توسعه یافته دیگر بیش از 500 بار، تحریم هایی را علیه 
کش��ورها به کار گرفتند و حاال نوک پیکان این تحریم ها متوجه روس��یه 

شده است. تحریم، سیاستی است که باعث می شود کشورها بدون مداخله 
نظامی، اثر خود را در صحنه جهانی اثبات کنند. هرچند به نظر می رس��د 
که تحریم به عنوان جایگزین اقدام نظامی، گزینه ای صلح آمیز اس��ت، اما 
آثار ضدبشری آن قابل انکار نیست. می گویند آثار تحریم ها کمتر ملموس 
و محس��وس اس��ت و اثر تخریبی کمتری دارد، در حالی که در درگیری 
نظامی، آس��یب و تلف��ات ملموس برای دو طرف ایجاد می ش��ود. هرچند 
سیاستمداران بهتر می توانند از زایل شدن یک چهارم تولید ناخالص ملی 
دف��اع کنند تا از دس��ت دادن هزاران نفر در میدان جنگ، اما در س��طح 
راهبردی و سیاس��ت گذاری، اعمال درد از مسیر تحریم، هدف یکسانی با 
عملیات نظامی دارد و آن، ایجاد محرک های یکسان در طرف مقابل است، 

به طوری که طرف مقابل یا مقاومت کند یا از پا بیفتد.
در ایران به عنوان یکی از اقتصادهای تحریمی جهان، مطالعات بسیاری 
درباره تاثیر اقتصادی تحریم ها انجام ش��ده اس��ت. یک پژوهش با بررسی 
آماره��ای اقتصادی بی��ن س��ال های ۱۳5۷ تا ۱۳95 ثاب��ت می کند که 
تحریم های اقتصادی قوی، اثری منفی و معنادار بر حس��اب س��رمایه در 
کوتاه مدت و بلندمدت داش��ته اس��ت. یک پژوهش دیگر در سال 20۱9 
می گوید افزایش درجه تشدید تحریم های اقتصادی، فقر مطلق را در ایران 
افزایش داده است. بنابراین نمی توان ادعای تحریم کنندگان مبنی بر عدم 
اثرگذاری تحریم ها بر مردم را پذیرفت و به دالیل حقوق بشری، تحریم های 

اقتصادی باید لغو شود.
یک بررسی دیگر در سال 20۱8 نشان می دهد که تحریم های بین المللی 
بر نرخ تورم س��ال های ۱۳60 تا ۱۳9۳، مس��تقیم و معن��ادار بوده و این 
تغییرات از مسیر نرخ ارز و کسری بودجه دولت ایجاد شده است. پژوهش 
دیگری نیز در همین س��ال می گوید هرچند تحریم های ضعیف، اثر منفی 
کمتری بر ارزش صادرات و واردات ایران داش��ته، اما تحریم های شدید به 
ان��دازه قابل توجهی میزان ص��ادرات و واردات کاالهای تجاری را محدود 
کرده است. یافته های یک مطالعه درباره اثر تحریم های اقتصادی بر واردات 
کاالهای س��رمایه ای، واس��طه ای و مصرفی نیز بیانگر آن اس��ت که بین 
س��ال های ۱۳60 تا ۱۳92، تحریم ه��ای اقتصادی چه ضعیف و چه قوی، 
واردات کاالهای واسطه ای را کاهش داده و تحریم های اقتصادی ضعیف بر 
واردات کاالی س��رمایه ای اثر مثبت داشته است. واردات کاالهای مصرفی 
نی��ز در جریان تحریم های اقتصادی قوی افزایش یافته و تحریم اقتصادی 

ضعیف، اثری بر واردات کاالهای مصرفی نداشته است.
تحریمهابااقتصادهاچهمیکنند؟

افزایش نرخ بیکاری و تورم، اثرگذاری تحریم بر تورم از طریق رش��د 

نقدینگی، دامن زدن به وضعیت رکود تورمی و کاهش س��طح اش��تغال 
از جمل��ه آثار منفی تحریم ب��ر اقتصاد ایران بوده که در مطالعات علمی 
ثابت شده اس��ت. همچنین پژوهش های خارجی درباره تاثیر تحریم بر 
وضعیت اقتصادی کش��ورها نشان می دهد که تحریم بر نابرابری درآمد، 
فق��ر و نرخ رش��د تولید ناخالص داخلی کش��ورهای ه��دف اثر دارد، به 
ط��وری که اعم��ال تحریم های آمریکا ۳.5 درصد فقر را در کش��ورهای 
هدف افزایش و نرخ رش��د تولی��د ناخالص داخلی س��رانه را بیش از 2 
درصد کاهش داده اس��ت. این آثار منفی و درجه شدت آن صدالبته در 

اقتصادهای نفتی بیشتر به چشم می خورد و شدیدتر است.
جال��ب آنکه عالوه بر قدرت های اقتصادی، س��ازمان های بین المللی 
هم در قامت تحریم کننده کشورها ظاهر می شوند. بررسی وضعیت ۴۱ 
کشور تحریم شده در سراسر جهان نشان می دهد تحریم های سازمان 
ملل متحد علیه ۱۳ کش��ور اعمال شده است، در حالی که تحریم های 
آمریکا ش��امل ۳8 کشور جهان است. عالوه بر این، تحریم های آمریکا 
به طور متوس��ط، شدیدتر از تحریم های سازمان ملل است، چراکه این 
تحریم ها باید توس��ط پنج عضو ش��ورای امنیت س��ازمان ملل تصویب 

شوند.
یکی از سنجه هایی که می تواند در بررسی اثر تحریم های اقتصادی در 
تحلیل های سیاس��ی و اقتصادی موثر عمل کند، شاخص فالکت است. 
این ش��اخص برای اولین بار در دهه ۱960 میالدی توسط اقتصاددانی 
به نام آرتور اوکان معرفی ش��ده اس��ت. پس از اوکان، رابرت بارو تالش 
کرد با این س��نجه، تصویری از وضعیت آمریکا به رئیس جمهوری وقت، 
لیندون جانسون ارائه کند. بنابراین شاخص فالکت را توسعه داد. روش 
محاس��به شاخص فالکت بسیار ساده است و از حاصل جمع دو شاخص 
نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می آید. البته در دوره های بعدی به این 

معادله، تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی هم اضافه شد.
در همین حال، نتایج یک مطالعه با عنوان »بررسی اثر زمانی و شدت 
تحریم های س��ازمان ملل و ایاالت متحده بر شاخص فالکت کشورهای 
ه��دف« نش��ان می دهد که گذش��ت زم��ان، در افزایش ی��ا کاهش اثر 
تحریم ها بر ش��اخص فالکت اثری ندارد. پژوهش��گران در این مطالعه، 
تاثیر ش��اخص فالکت در ۴۱ کشور تحریم ش��ده بین سال های ۱99۱ 
ت��ا 20۱8 را بررس��ی کردن��د و در پایان به دولت ه��ا توصیه کردند که 
با جدیت بیش��تری نقدینگ��ی را مدیریت کنند. رهای��ی از اقتصاد تک 
محصولی، رفع موانع تجارت و جذب سرمایه گذاری از دیگر توصیه ها به 

دولتمردان اقتصادهای تحریم شده است.

تحریمهاچطوراقتصادهارادرسکوتمیکشند؟

از تحریم اقتصادی تا اقتصاد تحریم

بحران مالی سال 200۷ که از بازار مسکن آمریکا آغاز شد و کشورهای 
توس��عه یافته دیگر را هم درگیر کرد، نش��ان دهنده شکس��ت تمام عیار 
نظریات اقتصادی در پیش بینی بحرا ن هایی از این دست بود. بازار مسکن 
آمریکا از اوایل دهه 2000 روند افزایش��ی بی سابقه ای را تجربه کرد و بازار 
س��هام هم در حال ثبت رکوردهای تاریخی بود. دیگر بازارها هم وضعیت 
مش��ابهی داش��تند. نظریات اقتصادی در آن زمان نتوانستند وقوع بحران 
مالی را پیش بینی کنند، چراکه به نقش بازارهای مالی در اقتصاد و امکان 
اثرگ��ذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد توج��ه چندانی نمی کردند. حتی تا 
پیش از س��قوط بازار مسکن، بسیاری از اقتصاددانان، وقوع حباب در بازار 
مسکن را امری غیرممکن تلقی کرده و هر نوع افزایش قیمت در این بازار 
را بیشتر به عنوان رونق تفسیر می کردند. این در حالی است که باید بین 
افزایش قیمت هایی که متناس��ب با بنیاد دارایی رخ می داد و افزایش های 

بی دلیل یا همان حباب ها تمایز قائل شد.
حباب به شرایطی گفته می شود که یک دارایی بیش از حد ارزش گذاری 
می ش��ود. حباب دارایی یا حباب اقتصادی زمان��ی رخ می دهد که فعاالن 
ب��ازار طی فرآیند خری��د و فروش، قیمت دارای��ی را در مقادیری باالتر از 
ارزش ذاتی آن تعریف می کنند. هنگام تش��کیل حباب، خریداران همواره 
ب��ه این امید اقدام به خرید دارای��ی در قیمت های باالتر از ارزش ذاتی آن 
می کنند که تص��ور می کنند می توانن��د آن را در قیمت های باالتر نیز به 

فروش برسانند.
ش��کل گیری حباب همواره مورد توجه اقتصاددانان است، زیرا قیمت ها 
می توانند نحوه تخصیص منابع در اقتصاد را دس��تخوش تغییر کنند. مثال 

وجود حباب می تواند باعث اختالل در انگیزه های سرمایه گذاری افراد شده 
و موجب س��رمایه گذاری در دارایی هایی شود که بیشتر از ارزش ذاتی آن 
قیمت گذاری ش��ده اند. عالوه بر این، حباب ها می توانند اثرات حقیقی نیز 
داشته باش��ند. ترکیدن حباب قیمتی، ترازنامه بنگاه ها، موسسات مالی و 
همچنی��ن خانوارها را مختل کرده و از این طری��ق باعث کاهش فعالیت 
واقعی در اقتصاد می ش��ود. به خاطر اثری که حباب ها می توانند بر بخش 
واقعی اقتصاد برجای بگذارند، شناس��ایی زمان پیدایش و از بین رفتن آن 
از موضوعات مهم برای اقتصاددانان است. تجربه تلخ بحران مالی در پایان 
نخس��تین دهه قرن 2۱ باعث ش��د در نظریات اقتصادی، بخش مسکن و 
ارزش گذاری بیش از اندازه دارایی ها مورد توجه قرار گیرد. دالیل مختلفی 
برای ش��کلگیری حباب در بازار مس��کن ارائه شده و این دالیل را می توان 
به چند دس��ته اصلی تقسیم کرد؛ دسته نخست، علت شکل گیری حباب 
را به سیاس��ت های پولی انبس��اطی و نرخ های بهره پایین نسبت می دهد. 
پژوهش��گران می گویند بانک های مرکزی در دوره پیش از س��قوط قیمت 
مسکن در سال 200۷، نرخ های بهره را در سطح پایین حفظ کرده بودند 
و این باعث افزایش مصنوعی تقاضا برای وام های رهنی ارزان شده و نهایتا 
حباب مسکن را ایجاد کرده است. دسته دیگر از محققان، حباب مسکن را 
ناشی از تحرکات طرف تقاضا می دانند و معتقدند حباب به دلیل تقاضای 
فزاینده برای مس��کن است که ش��کل می گیرد. در نهایت در دسته دوم، 
محققان باور دارند حباب زدگی در بازار مس��کن در س��ال 200۷ ناشی از 
س��مت عرضه بوده و به دلیل مقررات زدایی زیاد از بازار تامین مالی رهنی 
ایجاد شده اس��ت. در اقتصاد ایران به دلیل شباهت ها و تفاوت هایی که با 

کشورهای توسعه یافته وجود دارد، عوامل دیگری هم در تحلیل حباب زدگی 
بازار مس��کن نقش آفرینی می کنند. از جمله اینکه قیمت مسکن به شوک 
درآمدهای نفتی وابسته است. همچنین سیاست های پولی، دومین عامل 
اثرگذار بر قیمت مسکن است. برخی مطالعات هم نااطمینانی از تغییرات 

قیمت های آتی را در شکل گیری حباب مسکن موثر می دانند.
بررس��ی ها نش��ان می دهد به دلیل همین عوامل، بازار مسکن پایتخت 
در س��ال های ۱۳8۱، ۱۳9۷، ۱۳98 و ۱۳99 به حباب قیمتی دچار شده 
است. نکته مهم اینکه پس از فروپاشی حباب مسکن، رشد اقتصادی نسبت 
ب��ه دوره های قبل تر افت می کن��د. این موضوع به چند دلیل رخ می دهد. 
نخست اینکه بخش مسکن سهم باالیی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد 
و دوم اینکه بخش مس��کن از کانال های غیرمس��تقیم مثل اثر ثروت و اثر 
ترازنامه ای بخش حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهشگران با 
توجه به اثر قابل توجه شوک های نفتی بر بازار مسکن در ایران، به دولت ها 
توصیه کرده اند که برای جلوگیری از ش��کل گیری تالطم در بازار مسکن، 

وابستگی اقتصاد را به درآمدهای نفتی کاهش دهند.
در ای��ن می��ان، نتایج یک مطالعه ب��ا عنوان »شناس��ایی و زمان بندی 
شکل گیری و فروپاشی حباب های قیمتی چندگانه در بازار مسکن تهران« 
نشان می دهد که بازار مسکن تهران در چند دوره طی سال های ۱۳8۱ و 
۱۳9۷، ۱۳98 و ۱۳99 ش��اهد حباب قیمتی بوده است. همچنین تحلیل 
نموداری دوره های فروپاش��ی حباب نشان می دهد که پس از این دوره ها، 
قیمت های حقیقی در بازار مس��کن افت محسوسی داشته اند. این موضوع 

دقیقا مطابق با رفتار قیمت در دوره های حبابی بوده است.

چراخانههابیشترازآنچهبایدارزشگذاریمیشوند؟

حبابزدگیبازارمسکن

دریچــه

یارانهنقدیجدیدهنوزقابلبرداشتنیست
جزییاتیارانهجدید

یارانه ۳00 تا ۴00 هزار تومانی که به حس��اب سرپرستان خانوار 
۷2 میلیون ایرانی واریز شده است، هنوز قابل برداشت نیست. پس 
از آنکه رئیس جمهور در ش��امگاه دوشنبه در گفت وگوی تلویزیونی 
از یارانه ۴00 هزار تومانی برای سه دهک نخست و یارانه ۳00 هزار 
تومان��ی برای دهک های بعدی به واس��طه حذف ارز ۴200 تومانی 
خبر داد، واریز این یارانه ها به حس��اب 2۳ میلیون سرپرست خانوار 
در همان شب انجام شد، اما نکته مهم این است که این مبالغ هنوز 

قابل برداشت نیست.
درب��اره یارانه جدید، ابهامات زیادی وجود دارد که اطالعیه اخیر 
سازمان هدفمندی یارانه ها تا حدی بدان ها پاسخ می دهد. آنطور که 
سازمان هدفمندس��ازی یارانه ها اعالم کرده، براساس قانون بودجه 
س��ال ۱۴0۱ و دستور رئیس جمهور، یارانه ۴00 هزار تومانی برای 
دهک های اول تا س��وم و یارانه ۳00 ه��زار تومانی برای دهک های 
چهارم تا نهم به ازای هر نفر، دوشنبه ۱9 اردیبهشت ماه به حساب 
سرپرس��تان خانوارها واریز شد. بدین ترتیب، یارانه پرداختی جدید 
جایگزین یارانه ۴5 هزار و 500 تومانی و معیش��تی ش��ده و دیگر 
چنین مبالغی در ماه پرداخت نخواهد شد بلکه در قالب نرخ جدید 
اس��ت که می تواند در ادامه با اصالح تدریج��ی ارز ۴200 تومانی، 
مبلغ آن تغییر کند. این یارانه جدید برای ۷2 میلیون ایرانی شامل 
2۳ میلیون خانوار واریز ش��ده که برای س��ه دهک اول، مبلغ ۴00 
هزار تومان و برای دهک های بعدی، مبلغ ۳00 هزار تومان پرداخت 

شده است.
نکته مهم اینجاس��ت که یارانه جدید فعال قابل برداش��ت نیست 
و احتم��اال در روزهای آینده با اطالع رس��انی دولت، برداش��ت آن 
برای دریافت کنندگان امکان پذیر می ش��ود ، اما چرا مبالغ واریزی، 
کمت��ر از ۳00 ت��ا ۴00 هزار تومان اس��ت؟ به نظر می رس��د دلیل 
این موضوع به کس��ر اقس��اط وام یک میلیون تومانی کرونا )که به 
یارانه بگیران پرداخت و هر ماه از حس��اب یارانه آنها کسر می شود( 
برمی گ��ردد. بنابراین با توجه ب��ه اینکه دیگر یارانه ۴5 هزار و 500 
تومانی پرداخت نمی شود و رقم ۳00 تا ۴00 هزار تومان جایگزین 
آن ش��ده است، قس��ط وام کرونا از همین رقم کسر شده که تقریبا 

کمتر از 50 هزار تومان است.
نکته دیگری که در اطالعیه س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها آمده 
اس��ت، جاماندگانی هس��تند که در لیس��ت یارانه بگیران قرار دارند 
ول��ی یارانه ای دریافت نکرده اند. بر این اس��اس، این افراد می توانند 
اعت��راض خود را از طریق س��امانه hemayat.mcls.gov.ir و یا 
ش��ماره 6۳69 ثبت کنند که این اعتراض از سوی وزارت رفاه مورد 
بررس��ی قرار خواهد گرفت. نهایتا پس از بررسی های صورت گرفته 
اگر ش��خص معترض محق دریافت یارانه تش��خیص داده شود، این 
مبلغ به او پرداخت خواهد شد. به گفته سازمان هدفمندی یارانه ها 
همچنین اقساط تس��هیالت قرض الحسنه ۱0 میلیون ریالی کمک 
معیش��ت نقدی و کرونا از سرپرستان خانواری که این تسهیالت را 
دریافت کرده اند، کسر شده است. بنابراین با واریز این دو مرحله از 
یارانه جدید، یارانه های که در دهم و بیس��تم هر ماه به به حس��اب 

سرپرستان واریز می شد از این تاریخ پرداخت نمی شود.
از س��وی دیگر، با واریز یارانه جدید به حساب اقشار کم درآمد از 
س��وی دولت، میزان یارانه دریافتی آنها نس��بت به قبل بیش از سه 
برابر می ش��ود. خانوارهای تک نفره اقش��ار متوس��ط جامعه تا پیش 
از ای��ن ماهانه ح��دود ۱00 هزار تومان یارانه )نقدی و معیش��تی( 
دریافت می کردند که با رقم پرداختی اخیر توس��ط دولت سیزدهم 
)۳00 هزار تومان( رقم دریافتی آنها س��ه برابر خواهد ش��د. یارانه 
خانوارهای دونفره اقش��ار متوس��ط نیز تا پیش از این ماهانه حدود 
۱9۴ ه��زار تومان بود که این مبلغ هم در حال حاضر به 600 هزار 
تومان افزایش خواهد یافت و بیش از سه برابر خواهد شد. همچنین 
یارانه دریافتی خانوارهای س��ه نفره حدود 2۷۴ هزار تومان بود که 
هم اکنون به 900 هزار تومان افزایش یافته و ۳.۳ برابر ش��ده است. 
یاران��ه خانوارهای چهارنفره نیز که پی��ش از این ۳5۴ هزار تومان 
ب��ود، حاال به ی��ک میلیون و 200 هزار تومان رس��یده و ۳.۴ برابر 
ش��ده اس��ت. یارانه خانوارهای پنج نفره به باال هم بیش از ۳.5 برابر 

شده است.
با وجود این توضیحات به نظر می رس��د که یارانه جدید همچنان 
به ش��فاف س��ازی بیش��تری نیاز دارد؛ در حالی که رئیس جمهور 
اع��الم کرده یارانه نقدی جدید تنها دو ماه پرداخت می ش��ود، وزیر 
اقتصاد روایت دیگر و مبهمی از تصمیم دولت دارد. ابراهیم رئیسی 
در گفت وگ��وی تلویزیونی خود گفت: این مبالغ به مدت یک ماه تا 
دو ماه پرداخت می ش��ود تا زیرس��اخت کاالبرگ الکترونیکی آماده 
ش��ود چون این کار به عدالت نزدیک تر اس��ت، اما تا آماده ش��دن 
این زیرس��اخت ها این مبلغ داده می ش��ود. در همین حال، احسان 
خاندوزی گفت: از خردادماه تا پایان س��ال تمام پرداخت های یارانه 
و کمک معیشتی به صورت یکپارچه و با لحاظ یارانه های قبل است.

به نظر می رسد در حال حاضر یارانه دو ماه بدون قابلیت برداشت 
برای برخی سرپرستان خانوار واریز شده است و با اینکه پیش بینی 
می ش��د طبق اع��الم رئیس جمه��وری از ابتدای تیرم��اه عملیات 
تخصیص کوپن یا کاالبرگ الکترونیکی آغاز شود اما حاال با سخنان 
وزیر اقتصاد روشن نیست که آیا پرداخت یارانه نقدی پس از خرداد 
نیز ادامه می یابد یا نه. مشخص نبودن این وضعیت و ابهام در مورد 
جزییات یارانه جدید، افکار عمومی را نگران و با ابهام مواجه می کند. 
در این خصوص عبدالناصر همتی، رئیس اس��بق بانک مرکزی و از 
نامزدهای ریاس��ت جمهوری درباره ح��ذف ارز ترجیحی در فضای 
مجازی نوشت: در مسیر سخت حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی 
و دارو ب��رای دولت آرزوی موفقیت می کنم؛ هرچند که با ش��نیدن 
صحبت های رئیس جمهور و نیز سایر مسئولین دست اندرکار طرح ، 
از نط��ر پختگ��ی و نحوه اجرای طرح، میزان آمادگی دس��تگاه های 
مجری از نظر سخت افزاری و نرم افزاری که در هماهنگی و شفافیت 
موثر است، نگرانی ام اضافه شد. تصمیم در مورد طرح مهم جراحی 
نحوه تامین، توزیع و قیمت کاالهای اساس��ی و دارو که پش��تیبان 
معیش��ت و س��المت مردم اس��ت، آن هم در ش��رایط فعلی کشور، 
ج��ای آزمون و خطا نیس��ت. برای اجرای یک ط��رح جراحی ملی 
معیش��تی بیش از گذشتن از آبروی ش��خصی بایستی وجهه همت 
رئیس جمهور و همکاران ش��ان، با حداقل رساندن فشارها و خسران 

احتمالی بر عامه مردم باشد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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فرص��ت امروز: بازوی پژوهش��ی بانک مرکزی در گ��زارش تازه خود به 
»کاربرد پول دیجیتال بانک مرکزی در زنجیره تامین مالی« پرداخت و با 
اشاره به چالش مهم اقتصاد دیجیتال در حفظ حریم خصوصی، از فرصت ها 
و تهدیدهای پول دیجیتال بانک مرکزی پرده برداشت. به گفته پژوهشکده 
پول��ی و بانکی، پول دیجیتال بانک مرکزی، یک ش��کل دیجیتال از پول 
است که توسط یک بانک مرکزی صادر می شود. این نوع پول را مقام پولی 
یک کشور تنظیم می کند و بانک مرکزی، دولت و یا نهادهای مجازِ بخش 
خصوصی با استفاده از پایگاه داده ای کنترل و اجرا می کنند. هرچند عالوه 
بر فرصت هایی که پول دیجیتال بانک مرکزی ارائه می دهد، بسته به هدف 
افرادی که به انبوه داده های تولیدش��ده دسترسی دارند، امکان تهدید نیز 

وجود دارد.
پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی پیش��تر نیز در گزارشی دیگر، 
»مبان��ی نظ��ری و تجارب پول دیجیتال بانک مرکزی« را بررس��ی کرد و 
به سیاس��ت گذار پولی توصیه کرد که با هدف گش��ایش در رفع تحریم ها 
و کارآمدی سیس��تم پرداخت، تالش بیش��تری در طراح��ی و ایجاد پول 
دیجیتال مختص خود داشته باشد، به طوری که در گام نخست با تاسیس 
کارگروهی زیر نظر معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی به امکان سنجی 
اس��تفاده از پول دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی و نیز فرصت ها و 
تهدیده��ای این کار برای نظام بانکی و اقتصاد ای��ران بپردازد، نقاط قوت 
و ضع��ف خ��ود را در انجام این مهم بس��نجد و با کار کارشناس��ی فنی و 
اقتصادی، هزینه ایجاد بسترهای قانونی، حقوقی و فنی انجام چنین کاری 

را برآورد کند.
دورنمایپولدیجیتالوانواعآن

س��رعت پیش��رفت فناوری به ویژه در حوزه فناوری های مالی، تحوالت 
ش��گرفی در نظام پولی کش��ورها ایجاد کرده و از جمل��ه این فناوری های 
نوین، بالک چین اس��ت. تعداد زیادی از بانک های مرکزی در حال تحقیق 
و مطالعه برای پاسخگویی به این سوال هستند که آیا فناوری بالک چین 
و دفتر کل توزیع ش��ده می تواند به حل چالش های دیرینه ای مانند کارایی 
در سیس��تم های بانکی، امنیت و انعطاف پذیری در سامانه های پرداخت و 
مشارکت مالی کمک کند؟ تحقیقات در این زمینه از سال 20۱۴ با بانک 
مرکزی انگلیس آغاز شد و اکنون بیش از 60 مرکز تحقیقاتی در بانک های 
مرکزی جهان و چندین پروژه بزرگ در حال بررس��ی چگونگی اس��تفاده 
از این فناوری نوین و صدور پول دیجیتال توس��ط بانک مرکزی به عنوان 

محصول کاربردی بر پایه این فناوری هستند.
با این وجود هنوز محققان بانک های مرکزی به این نتیجه نرسیده اند 
که آیا فناوری دفتر کل توزیع شده با توجه به خطرها و محدودیت های 
قابل توجه آن، ارزش س��رمایه گذاری و شروع فعالیت ها و فرآیندها از آن 
طریق را دارد یا خیر. مطالعات نشان می دهد در مواردی نادر مانند بانک 
فرانس��ه، برنامه ه��ای بر پایه این نوع از فن��اوری، به طور موفقیت آمیزی 
عملیاتی ش��ده اس��ت. در دیگر موارد، بانک های مرک��زی هنوز به این 
نتیج��ه نرس��یده اند که فن��اوری بالک چین فرصت های  ارزش��مندی را 
ب��رای اقتصاد فراهم می کن��د. بانک های مرکزی کش��ورهایی با اقتصاد 

توس��عه نیافته، ب��ه ای��ن دلیل که فرآینده��ای مالی موج��ود و فناوری 
سیس��تم های آنها هنوز کارآمد نیست، ممکن است بیشترین سود را از 
پیاده سازی این فناوری نوین تجربه کنند. آنها همچنین ممکن است از 
اجرای پول دیجیتال یا س��ایر برنامه های کاربردی مبتنی بر بالک چین 
به مشارکت مالی بیشتری دس��ت یابند. برای بانک های مرکزی جهان، 
برنامه های مبتنی بر دفتر کل توزیع شده همانند پول دیجیتال صادرشده 
توسط بانک مرکزی، می تواند باعث افزایش راندمان و کاهش هزینه در 
پرداخت های برون مرزی، هم در سطح مصرف کننده، خرده فروشی  و هم 

بین بانکی و عمده فروشی شود.
براساس امکان دسترس��ی کاربر به پول دیجیتال بانک مرکزی، دو نوع 
پول دیجیتال مطرح می ش��ود؛ پول دیجیتال خرد بانک مرکزی یا مقصود 
عام و پول دیجیتال عمده فروش��ی بانک مرکزی. پول دیجیتال خرد بانک 
مرکزی به نوعی از پول دیجیتال اشاره دارد که با توجه به نامش می تواند 
در دسترس همگان باشد. از آنجا  که پول نقد برای همه در دسترس است، 
چنین روشی انحراف زیادی از وضع موجود نخواهد داشت. در مقابل، نوع 
عمده فروشی آن، پول دیجیتال با دسترسی محدود خواهد بود و فقط باید 
در دسترس موسسات مالی باشد. برخی تصور می کنند که پول دیجیتال 
عمده فروش��ی بانک مرکزی، نه تنها به بانک های تجاری و سایر موسسات 

مالی بلکه در دسترس شرکت های بزرگ نیز می تواند باشد.
5دلیلاستفادهازپولدیجیتال

بانک های مرکزی به دالیل مختلفی از جمله تحریم ها و افزایش کارآمدی 
سیس��تم پرداخت به دنبال رمزپول ها و پروژه هایی از این دست می روند. 
بانک مرکزی ونزوئال، یکی از ش��اخص ترین نمونه ها در تولید رمزپول ملی 
برای مقابله با تحریم های آمریکا است. رمزپول خلق شده یا »پترو« یکی از 
کریپتوکارنسی های رایج بود؛ زیرا روی یکی از بسترهای بالک چین عمومی 
ایجاد ش��ده بود. این کوین از لحاظ زیرس��اخت عرضه اولیه کامال مشابه 
رمزپول های رایج بود و دولت ونزوئال گفته بود در ازای خرید سکه ها بشکه 

نفت دریافت می کنید. نکته جالب اینکه این پروژه شکست خورد.
دلی��ل دیگ��ر بانک های مرکزی، تس��ویه ناخالص آنی یا همان تس��ویه 
بین بانکی اس��ت. در این حالت، هدف صرفا این بوده که فعالیت های ساتنا 
و اتاق پایاپای از طریق سیستم بالک چینی صورت گیرد. کشورهایی نظیر 
آمریکا )فیت کوین( و کانادا )کت کوین( این هدف را دنبال می کردند. خلق 
پول نقد دیجیتالی نیز دیگر دلیل بانک های مرکزی کشورها برای استفاده 
از سیس��تم بالک چینی اس��ت. هدف این کش��ورها همچون سوئد حذف 
پول نق��د از جامعه برای کاهش هزینه های آن اس��ت. پول نقد دیجیتال 
مدنظر آنها باید همه ویژگی های بیت کوین را داش��ته باشد، با این تفاوت 
که تحت کنترل حاکمیت بوده و از سیس��تم فعلی کارآمدتر باش��د. مورد 
چهارم، توس��عه اقتصادی و نقد کردن پول در یک بلوک اقتصادی اس��ت. 
برخی کشورها که مانند روسیه، هدف توسعه اقتصادی دارند؛ از این طریق 
می خواهند با خلق کوین مش��ترک در بلوک های اقتص��ادی نفوذ کنند و 
کش��ور خود را از نظر اقتصادی توس��عه دهند. مورد پنجم، شفاف کردن 
سیس��تم اقتصادی است و هدف یکسری کشورها مثل چین، شفاف سازی 

سیستم پی جویی پول است که از این طریق بتوانند جلوی کاله برداری ها 
را بگیرند.

رویکرد بانک مرکزی ایران در اجرای این پروژه، بیشتر در حوزه کارهایی 
اس��ت که در کانادا، چین  و س��وئد انجام ش��ده و اصال اهداف کشورهای 
ونزوئال و روسیه مدنظر نبوده است. طبق گزارش های رسمی، بانک مرکزی 
در انج��ام دادن این پروژه س��ه هدف را دنبال می ک��رد: »پی جویی پول«، 
»شفاف س��ازی مس��یر پول و عملیاتی کردن پروسه شناخت مشتری« و 
»کاهش یا حذف پول نقد«. در مواردی نادر، یک کش��ور ممکن اس��ت به 
دنبال اس��تفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی ب��رای دور زدن یا مخالفت 
ب��ا مقررات یا تحریم های بین المللی یا تقویت رژیم اس��تبدادی باش��د. از 
نگاه جهانی به نظر می رس��د ایران، پول دیجیتال رمزنگاری شده )کریپتو 
ریال( را با حمایت اصلی دولت برای دور زدن تحریم های بین المللی صادر 
می کند. در پاس��خ به اقدامات ایران، قانون گذاران آمریکا حداقل دو الیحه 
را ب��ه صراحت با هدف جلوگیری از توس��عه ریال دیجیتال تحت حمایت 

دولت معرفی کرده اند.
چالشهایپیشرویپولدیجیتال

حتی اگر پول های دیجیتال بانک مرکزی کاربردی باش��د، اکتشافات و 
آزمایش های اولیه تعدادی از مس��ائل حقوقی، فنی  و عملیاتی را شناسایی 
کرده است که باید بانک های مرکزی و سایر نهادهای مرتبط قبل از اینکه 
آنها را ابزاری مناسب برای استفاده گسترده در نظر بگیرند، بررسی کنند. 
مثال در برخی کش��ورها، مالحظات قانون��ی خاص وجود دارد، نظیر اینکه 
همه بانک های مرکزی مجاز به انتشار پول های دیجیتال نیستند یا حتی 
ممکن است برای صدور مجوز به تغییر قانونی نیاز داشته باشند که حداقل 
در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد، از این رو بانک های مرکزی در صورتی که 
بخواهن��د پول دیجیتال خود را صادر کنند، مجب��ور خواهند بود الزامات 
قوانین ضد پولش��ویی و تامین مالی تروریسم را مورد بررسی قرار دهند. تا 
به امروز روش��ن نیست که اجرای الزامات مربوط به قوانین ضد پولشویی و 
تامین مالی تروریس��م در انواع مختلف پول دیجیتال بانک مرکزی ممکن 
باش��د. بررس��ی ها گواه آن اس��ت که به احتمال زیاد، اشکال مختلف پول 
دیجیتال بانک مرکزی که می تواند به آس��انی در سراسر مرزها یا خارج از 
مرزها اس��تفاده شود، چالش هایی بزرگ همچون ریسک اعتباری را ایجاد 

کند.
س��پرده گذاری در بانک های مرکزی یا حتی سپرده گذاری در بانک های 
تجاری معموال سطحی از حریم خصوصی به ترتیب برای بانک ها و عوامل 
فردی فراهم می کند، در حالی که اس��تفاده از پول نقد ناش��ناس بودن را 
در اختیار همه کاربران قرار می دهد. درجه مناس��ب و میزان کافی حفظ 
حریم خصوصی، به طوری که نیازهای همه اقش��ار جامعه را پوشش دهد، 
چالشی بزرگ در محیط دیجیتال است. معرفی رمزپول دیجیتال مقصود 
عام یا عمده توس��ط بانک مرکزی همواره با تعدادی از مزایای بالقوه برای 
س��امانه های پرداخت و تس��ویه همراه اس��ت، اما در عین ح��ال می تواند 
خطرهای متعددی در پی داشته باشد. بنابراین بانک های مرکزی باید آنها 
را با سامانه های پرداخت موجود یا راه حل های فعلی تسویه مقایسه کنند.

چراپولهایملیدیجیتالیمیشوند؟

امکان سنجی پول دیجیتال در ایران

مبلغ تراکنش های ش��بکه الکترونیکی پرداخت کارتی کش��ور در پایان 
اولین ماه از س��ال ۱۴0۱ به بیش از 5۴۳ هزار میلیارد تومان رس��ید که 
نس��بت به پایان سال گذش��ته کاهش ۱۱ درصدی در تعداد و کاهش 26 

درصدی در ارزش ریالی را نشان می دهد.
صنع��ت پرداخ��ت الکترونیک با توج��ه به افزایش س��هولت دریافت ها 
و پرداخت های مالی، روند رو به رش��دی را در س��الیان گذش��ته مطابق با 
داده های اقتصادی ش��اپرک پشت سر گذاشته و پیش بینی می شود که در 
سالیان آینده همچنان از نسبت حجم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی 
کاهش یافته و ب��ر حجم تراکنش از محل ابزاره��ای پرداخت کارتخوان، 
اینترنتی و موبایلی افزوده شود. البته این تحلیل به دلیل تعطیالت نوروزی 
در اولی��ن ماه از س��ال جدید چندان صدق نمی کن��د و طبق گزارش تازه 
ش��اپرک، تراکنش های الکترونیکی در فروردین ماه ۱۴0۱ کاهش��ی شده 
اس��ت. براساس جدیدترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، 
مجموع تعداد تراکنش های انجام ش��ده ش��اپرک در فروردین ماه س��ال 
ج��اری به ۳ میلیون و ۱96 هزار عدد رس��یده ک��ه ارزش این تراکنش ها 
در مجم��وع به بیش از 5۴۳ هزار میلیارد تومان می رس��د که نس��بت به 
تیرم��اه معادل ۱۱.۳۳ درصد در تعداد و مع��ادل 26.89 درصد در ارزش 

ریالی کاهش داش��ته است. بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش های 
ش��اپرک در فروردین ماه امسال نسبت به ماه گذشته )اسفندماه پارسال( 
معادل منفی 26.89 درصد بوده اس��ت.  در فروردین ماه ۱۴0۱ همچنین 
س��هم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش های انجام شده بالغ بر ۴.6۱ 
درص��د و اب��زار پذیرش موبایلی بالغ بر ۳.۱۳ درصد ب��وده و این در حالی 
اس��ت که کارت خوان های فروش��گاهی 92.25 درصد از کل تراکنش های 
انجام ش��ده را به خود اختصاص داده اند. از تعداد تراکنش های انجام شده 
نی��ز 88.۳2 درصد مربوط به خرید کاال و خدمات، ۷.0۱ درصد مربوط به 
پرداخت قبض و خرید ش��ارژ تلفن همراه و معادل ۴.66 درصد مربوط به 

مانده گیری بوده است.
همچنین از مجموع کل تراکنش های انجام شده در فروردین ماه امسال 
مع��ادل 92.6۳ درصد موف��ق و ۷.۳۷ درص��د ناموفق بوده اس��ت. البته 
تراکنش هایی که با س��وییچ شاپرک انجام شده 99.99 درصد موفق بوده 
اس��ت، اما از مجم��وع تراکنش های ناموفق انجام ش��ده در این ماه حدود 
۱.۱2 درص��د به دلی��ل خطای پذیرندگی، 0.۱۷ درص��د به دلیل خطای 
ش��اپرکی، ۱0.85 درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، 8۷.28 درصد به 
دلیل خطای کاربری و  0.58 درصد به علت خطای کسب وکار بوده است.

براساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در 
فروردین ماه س��ال جاری نیز ۱۳.۷6 درصد بوده و این در حالی است که 
نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها 
۱.6۳ درصد بوده است. بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در فروردین امسال، 
ابزار پذیرش موبایلی با متوس��ط 6۴۱ تراکنش به ازای هر کارت خوان در 
مکان نخست قرار می گیرد و پذیرش اینترنتی با ۴29 تراکنش به ازای هر 
ابزار و کارتخوان فروشگاهی با ۳5۳ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب 

در مکان های دوم و سوم قرار می گیرند.
افزون بر این، متوس��ط تراکنش هر ابزار پذیرش ش��اپرکی در فروردین 
ماه معادل ۳6۱ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه 
گذشته رشد 8.69 واحدی )2.۴۷ درصدی( را تجربه کرده است. همچنین 
بیش��ترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی 
بوده اس��ت. شاخص مهم دیگر نیز شاخص متوس��ط مبلغ تراکنش ها به 
ازای هر ابزار پذیرش اس��ت که بنا بر آمارهای رس��می، متوسط مبلغ هر 
تراکنش در ابزار پذی��رش اینترنتی 20۷ میلیون تومان بوده که این عدد 
برای کارت خوان های فروش��گاهی 56 میلی��ون و ۴00 هزار تومان و برای 

پذیرش موبایلی نزدیک 8 میلیون تومان بوده است.

وضعیتپرداختالکترونیکدرفروردینماه1401

تراکنشهایالکترونیکیکمشد

بانکنامـــه

باافزایش100هزارتومانیدرروزگذشته
سکهبهنیمهکانال13میلیونیرسید

قیمت س��که تم��ام بهار آزادی طرح جدید ب��ا افزایش ۱00 هزار 
تومانی در روز سه ش��نبه به نیمه کانال ۱۳ میلیون تومانی نزدیک تر 
ش��د و ب��ه رقم ۱۳ میلیون و ۴50 هزار تومان رس��ید. س��که تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۳ میلیون تومان معامله ش��د. 
نیم س��که بهار آزادی ۷ میلی��ون و ۴00 هزار تومان، ربع س��که ۴ 
میلی��ون و ۴00 هزار تومان و س��که یک گرم��ی 2 میلیون و 650 
ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار طال نی��ز نرخ هر گرم طالی ۱8 
عی��ار به یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان رس��ید و قیمت هر مثقال 
طال 5  میلیون و ۷0۷ هزار تومان شد. اُنس جهانی طال نیز با قیمت 

یک هزار و 862 دالر و 26 سنت معامله شد.
همچنی��ن قیمت دالر در بازار آزاد در کانال 28 هزار تومانی و در 
صرافی های بانکی در کانال 25 هزار تومانی در حال نوسان است، به 
طوری که نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز با ۱2 تومان کاهش 
نس��بت به روز قبل، 25 ه��زار و ۷05 تومان به فروش رفت. قیمت 
ف��روش ی��ورو نیز با ۴8 توم��ان افزایش به 28 ه��زار و ۴۳۴ تومان 
رسید. قیمت خرید هر دالر 25 هزار و ۴۴9 تومان و نرخ خرید هر 

یورو نیز 28 هزار و ۱5۱ تومان اعالم شد.

ماهانهبین300هزارتا1.5میلیونتومان
هرخانوارچقدریارانهجدیدگرفت؟

با افزایش مبل��غ یارانه نقدی به ۳00 تا ۴00 هزار تومان به ازای 
ه��ر نفر، اکنون خانوارها بنا به تع��داد اعضا و دهکی که در آن قرار 
دارند، مبلغی بین ۳00 تا 2 میلیون تومان و بیشتر دریافت خواهند 
ک��رد. به گزارش ایس��نا، با ش��روع واریز یارانه ۳00 ت��ا ۴00 هزار 
تومانی، برخی خانوارها در مبلغ دریافتی دچار ابهاماتی شده اند. در 
پاس��خ به این ابهامات باید گفت تا پی��ش از این حدود ۷8 میلیون 
ایرانی در ماه، یارانه ۴5 هزار و 500 تومانی دریافت می کردند که از 
آب��ان ماه ۱۳98 با اصالح قیمت بنزین،  از بین یارانه بگیران بیش از 
60 میلیون نفر گزینش ش��ده و یارانه معیشتی به حساب آنها واریز 
می شد که رقم آن بین 55 تا 205 هزار تومان برای خانوارهای یک 
نف��ره تا پنج نفر و باالتر اختصاص پیدا می کرد، اما از این پس دیگر 
تحت این عناوین، یارانه ای واریز نشده و فقط با ارقام جدید که فعال 
بین ۳00 تا ۴00 هزار تومان است، پرداخت صورت خواهد گرفت.

دول��ت مبلغ یارانه جدی��د را به ازای 9 دهک درآمدی و برای ۷2 
میلیون نفر پرداخت کرده که در سه دهک پایین برای هر نفر مبلغ 
۴00 هزار تومان و برای شش دهک بعدی به ازای هر نفر ۳00 هزار 
تومان پرداخته می ش��ود. این واریز از دوشنبه شب انجام شده و به 
ازای دو ماه پرداخت صورت گرفته اس��ت و به تعداد اعضای خانوار 
هر مبلغی که برای یک ماه باید دریافت کند، دو برابر پرداخت شده 
اس��ت. بر این اس��اس مثال در خانوارهایی که در دهک اول تا سوم 
ق��رار دارند، برای یک نف��ر مبلغ ۴00 هزار توم��ان، خانوار دو نفره 
800 ه��زار، خانوار س��ه نفره یک میلیون و 200 ه��زار، چهار نفره 
یک میلیون و 600 هزار و پنج نفره 2 میلیون تومان اختصاص پیدا 
می کن��د. برای دهک چهارم تا نهم نیز ب��رای خانوار یک نفره ۳00 
هزار تومان، دو نفره 600 هزار، س��ه نفره 900 هزار، چهار نفره یک 
میلی��ون و 200 ه��زار و پنج نفره یک میلی��ون و 500 هزار تومان 

تعلق خواهد گرفت.
اما با توجه به اینکه پرداخت اخیر برای دو ماه انجام ش��ده است، 
مبالغ اعالم ش��ده دو برابر خواهد بود، به طوری که در دهک یک تا 
س��ه، خانوار یک نفره 800 هزار تومان، دو نفره یک میلیون و 600 
هزار، س��ه نفره 2 میلیون و ۴00 هزار، چهار نفره ۳ میلیون و 200 
هزار و پنج نفره ۴ میلی��ون تومان دریافت کرده اند. همچنین برای 
ده��ک چهارم تا نهم با در نظ��ر گرفتن واریز دو ماه، برای یک نفره 
600 ه��زار تومان، دو نفره یک میلیون و 200 هزار، س��ه نفره یک 
میلی��ون و 800 هزار، چهار نفره 2 میلیون و ۴00 هزار و پنج نفره 

۳میلیون تومان واریز شده است.
خانوارها باید توجه داشته باشند که پرداخت انجام شده دوشنبه 
ش��ب، دو مرحله ای و برای دو ماه بوده اس��ت و بعد از آن به صورت 
ی��ک مرحله در هر ماه انجام خواهد ش��د. همچنی��ن مبلغ واریزی 
ممکن اس��ت در برخی خانوارها کمتر از آنچه که اعالم ش��ده باشد 
که علت آن به کس��ر اقس��اط وام کرونایی یک میلیونی برمی گردد. 
بنابراین با توجه به اینکه دو مرحله یارانه پرداخت ش��ده، دو قسط 
نیز از خانوارها کسر ش��ده است. البته این یارانه فعال قابل برداشت 

نیست و دولت زمان آن را بعدا اعالم خواهد کرد.
طب��ق اعالم س��ازمان هدفمندی یارانه ها همچنین قرار اس��ت از 
اف��راد جامانده یاران��ه نقدی به زودی )احتم��اال خردادماه( ثبت نام 
انجام ش��ود. این ثبت نام،  تکلیف قانون بودجه ۱۴0۱ برای سازمان 
هدفمندی یارانه ها است؛ به طوری که در بند )ب( تبصره ۱۴ تأکید 
ش��ده که س��ازمان هدفمندی یارانه ها موظف است نسبت به ثبت 
ن��ام افراد جدید متقاض��ی یارانه طبق ضوابط اق��دام کند. بنابراین 
این س��ازمان به همراه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی 
جوانب و ش��رایط افراد ثبت نام کننده خواهد پرداخت و در صورتی 
که جاماندگان مش��مول تشخیص داده ش��وند به لیست هدفمندی 

اضافه خواهند شد.
ثبت نام��ه از جاماندگان یارانه از س��ال ها پیش م��ورد بحث بوده 
و در قانون بودجه تکلیف ش��ده بود؛ ماجرا از آنجا ش��روع ش��د که 
وقتی دولت نتوانست راهکار مناس��بی برای غربالگری یارانه بگیران 
ایج��اد و جمعی��ت بی��ش از ۷5 میلیون نف��ری را گزینش کند، در 
س��ال ۱۳9۳ طرح ثبت نام مجدد متقاضیان را در دس��تور کار قرار 
داد. بر این اس��اس، دولت روزهای 20 ت��ا ۳۱ فروردین ماه ۱۳9۳ 
را ب��ازه زمانی ثبت تقاضای افراد ب��رای دریافت یارانه تعیین کرد و 
اولویت را براس��اس رقم اول ش��ماره ملی سرپرستان خانوار تعیین 
ک��رد، اما ب��ا توجه به مهلت ی��ک روزه برای هر خانواده و مس��ائل 
دیگری که وجود داش��ت، در نهایت گروه هایی از ثبت درخواس��ت 
یارانه نقدی جاماندند. س��پس به تدریج بر تعداد این متقاضیان که 
می توانستند مشمول باشند ولی در لیست نبودند افزوده شد، ولی با 
وجود تکلیفی که در س��ال های بعد در قوانین بودجه برای ثبت نام 
از این افراد وجود داشت، هیچ اقدامی صورت نگرفت. حاال پرداخت 
یارانه جدید در حالی آغاز ش��ده که به زودی و احتماال تا خردادماه 

ثبت نام از جاماندگان نیز آغاز خواهد شد.
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یککارشناسبازارسرمایهبررسیکرد
اثرمثبتحذفارز4200دربورس

ح��ذف ارز ۴200 تومان��ی، مهمترین موضوع ای��ن روزهای اقتصاد 
ای��ران اس��ت و چگونگی ح��ذف آن و اثراتش بر رون��د معامالت بازار 
سرمایه، به محل بحث تحلیلگران و کارشناسان تبدیل شده است. در 
همین زمینه، یک کارشناس بازار سرمایه می گوید: با حذف ارز ۴200 
تومان نه تنها حاشیه سود برخی شرکت ها کاهش پیدا نمی کند، بلکه 
در بلندمدت با رش��د همراه خواهند ش��د. به گفته ش��اهین احمدی، 
تاکنون معامالت در بازار س��هام با س��ه نوع نرخ اعم از نیمایی، سنا و 
ترجیحی محاس��به می ش��د. حال با حذف ارز ترجیحی، شرکت هایی 
که از این ارز بهره می گرفتند، معامالت ش��ان بر حس��ب دالر نیمایی 
انجام خواهد شد. از سوی دیگر محدودیت ارزی آنها نیز رفع می شود 
و می توانن��د فروش های خود را به  صورت آزادانه انجام دهند. با توجه 
ب��ه آنکه حج��م عملیاتی ش��رکت های مذکور تقریبا ثابت اس��ت، به 
همین دلیل با حذف ارز ۴200 نه تنها حاش��یه سود شرکت ها کاهش 
پی��دا نمی کند، بلکه در بلندمدت با رش��د همراه خواهند ش��د. تنها 
ش��رکت هایی با ح��ذف ارز ۴200 تومانی متضرر خواهند ش��د که با 
اس��تفاده از رانت، مواد اولیه را تهیه می کردند و  محصول نهایی را با 
قیمت آزاد در  بازار می فروختند که عمده ش��رکت های پذیرفته شده 

در بازار سرمایه این گونه نیستند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به آمادگی زیرساخت های 
سامانه سجام برای واریز سود سهامداران به ایرنا می گوید: وقتی سود 
نقدی در مجامع مصوب می ش��ود یعنی طرح توسعه ای در دستور کار 
نبوده و ناشر بنا بر تصمیمات اتخاذشده بخشی از سود خالص یا سود 
انباش��ته را میان سهامداران تقس��یم می کند. او اقدام سازمان بورس 
مبنی بر واریز س��ودهای رسوب شده به حساب س��هامداران را گامی 
مثبت ارزیاب��ی می کند و می افزاید: با اجرای ای��ن امر، تعداد کثیری 
از س��رمایه گذاران، س��رمایه های خود را در راستای سرمایه گذاری به  
ب��ازار واقعی یا بورس تزریق خواهند کرد. به گفته احمدی، طی چند 
س��ال اخیر به دالیل مختلف همانند عدم مراجعه سهامدار به بانک ها 
به منظور دریافت س��ود تقس��یمی، مبالغ بس��یاری تحت عنوان سود 

نقدی سهام )DPS( در اختیار شرکت ها باقی مانده است.
وی با تاکید بر اینکه شفافیت، یکی از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی 
است که این امر در صورت ارائه درست صورت های مالی رخ می دهد، 
توصیه می کند: بخشی از صورت های مالی مربوط به جریان های نقدی 
می شود، شرکت ها سودهای مصوب را تحت عنوان مبلغ اعالمی برای 
پرداخت در نظر می گیرند اما به واس��طه رسوب پول این مسئله اقالم 
تعهدی و نقدی را از شفافیت خارج می کند. بنابراین با توجه به اینکه 
اکنون زیرس��اخت های سامانه سجام برای واریز سود سهامداران مهیا 
شده بهتر است سازمان با همکاری مجلس شورای اسالمی اصالحاتی 
را در بخش��ی از قانونی تجارت مبنی بر الزام حداکثر هشت ماه برای 
توزیع س��ود نقدی انجام دهند زیرا بخش زیادی از جذابیت معامالت 
به س��ود نقدی س��هام بازمی گردد. اگر سودهای تقس��یمی در فاصله 
زمانی کمتری به  حس��اب س��هامداران اعم از حقیقی یا حقوقی واریز 

شود روند سرمایه گذاری در بازار سهام نیز بهینه تر خواهد شد.

یککارشناسبازارسرمایهمطرحکرد
برخوردباتخلفاتباسوتزنی

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، در همه بخش ها با گردش مالی باال 
وجود بخش نظارتی و استفاده از ظرفیت مردمی  برای کشف و برخورد با 
تخلفات مورد توجه است و استفاده از روش سوت زنی به کارایی بیشتر بازار 
سرمایه منجر خواهد ش��د. نیما میرزایی درباره اهمیت موضوع سوت زنی 
در بازار س��رمایه به ایس��نا، گفت: در هر بخش اقتصادی که گردش باالی 
مالی وجود دارد حجم تخلفات نیز به نسبت قابل توجه است و این موضوع 
اس��تفاده از ظرفیت های مردمی  را اجتناب ناپذیر می کند. بنابراین یکی از 
نیازهای ضروری بازار س��رمایه در بعد نظارت استفاده بیشتر از سهامداران 
خرد از طریق گزارش تخلفات تحت عنوان س��وت زنی است. به گفته وی، 
فرآیندی که با حمایت نهاد ناظر و البته جوایز تش��ویقی همراه است و در 
کنار نفع مالی برای س��وت زن به کارایی باالتر بورس نیز منتهی می شود. 
شروع و تقویت این مسیر به کاهش تخلفات بازار و تقویت بازدارندگی رفتار 

مجرمانه اشخاص )حقیقی و حقوقی( منجر خواهد شد.
میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام تاثیری در بازار سرمایه 
خواهد داش��ت؟ توضی��ح داد: قطعا بل��ه، اما اس��تمرار و تقویت آن نقش 
کلیدی تری در میزان موفقیت این فرآیند خواهد داشت. سوت زنی یکی از 
روش های مرسوم و موفق بین المللی برای مبارزه ساختاری با تخلفات است 
که برای شناسایی بخش هایی از تخلفات که عمدتا از طریق تابلو معامالت 
یا فضای مجازی قابل رویت هستند، کاربرد دارد. طبیعتا همه جرایم از این 
مس��یر قابل شناسایی نخواهد بود ولی نورافکن نظارت را قوی تر بر بخش 

قابل توجهی از نقاط بازار می افکند.
این کارشناس بازار س��رمایه درباره اینکه این اقدام می تواند در راستای 
ش��فاف سازی و سالم سازی بازار هم موثر باش��د، تاکید کرد: بله، به مرور 
و مش��خص ش��دن نتایج برخوردها و موفقیت های این فرآیند چه در بعد 
برخورد و چه بازدارندگی تخلفات شرایط بهبود پیدا خواهد کرد، اما تاکید 

دارم که تداوم این موضوع بسیار کلیدی است.
او با اش��اره به اقدامات اخیر س��ازمان بورس در بازار س��رمایه از جمله 
س��وت زنی، افزای��ش عمق مظنه، تصمیم��ات اصالحی ب��رای ETF ها، 
تعیین س��قف خوراک گاز صنایع بورسی، پرداخت س��ود سهام عدالت و 
سودهای رسوبی شرکت ها گفت: این موارد عمدتا خواسته و آرزوی دیرینه 
سهامداران و فعاالن بازار سرمایه بوده که در دوره اخیر و ظرف مدت نسبتا 
کوتاهی شاهد عملیاتی شدن بسیاری از آنها بودیم. به عنوان مثال، تعیین 
سقف خوراک به تنهایی بازار سرمایه را در برابر ابر ریسک های اخیر پیرامون 
جنگ اوکراین و جهش نرخ گاز ایزوله کرد. خوراک با قیمت مناسب مزیت 
بالقوه س��رمایه گذاری در ایران بود که با این تصمیم بالفعل ش��د و بورس 
را کم��اکان پناهگاه امنی برای س��رمایه گذاری ق��رار داد و موجب جهش 
س��ودآوری شرکت های بورسی ش��د )قیمت های فروش عمدتا با نرخ های 
جهانی رش��د کردند درحالی که هزینه تولید مدیریت شد( یا درباره واریز 
س��ود مجامع به صورت الکترونیکی، جذابیت حضور در مجامع را بیش از 
پیش کرد و تکانه های پیش و پس از مجامع درباره انگیزه فروش را کاهش 
خواهد داد. در مجموع، تصمیمات اخیر موثر و با نگاه بی طرفانه قابل تقدیر 
اس��ت و به  نظرم تاثیرات خود را در بلندمدت در قالب کاهش ریس��ک و 

افزایش جذابیت بورس بیشتر نشان خواهد داد.

بورسنامه

فرصت امروز: تقریبا از اواخر س��ال گذش��ته ورق بورس برگش��ت و این 
موضوع در اولین ماه از س��ال و قرن جدید به صدرنش��ینی بازار س��هام در 
جدول بازدهی بازارهای مالی منتهی شد. شاخص بورس تهران در فروردین 
ماه با بازدهی بیش از ۱0 درصدی و برای سومین بار از زمان ریزش بزرگ 
بازار سهام در تابستان دو سال قبل، به سطح مهم یک میلیون و 500 هزار 
واحد رس��ید و سپس همچون دفعات قبل در این کانال پردست انداز دچار 
نوسان شد. نماگر اصلی تاالر شیشه ای در حالی در طول سه هفته گذشته 
در محدوده ۱.5 میلیون واحد در حال دس��ت و پا زدن اس��ت و در غیاب 
پول های پرقدرت، معامالت کم عمق و بااحتیاطی را تجربه می کند که از نظر 
سهامداران و اهالی بازار سهام همچنان به واسطه بالتکلیفی مذاکرات احیای 
برج��ام در فاز احتیاط قرار دارد، اما همزمان نمی تواند نس��بت به موج های 
تورمی و همچنین رش��د نرخ ارز بی تفاوت بماند. البته ش��اخص کل سهام 
نمی تواند به تنهایی نش��ان دهنده رکود یا رونق بورس باشد و نیاز است تا 
روند این شاخص را در کنار نماگرهای دیگری همچون شاخص کل هم وزن، 

حجم و ارزش معامالت خرد، درصد شناوری سهام و... مقایسه کرد.
پس از آنکه شاخص کل سهام در روز دوشنبه با اصالح ۱2 هزار واحدی 
مواجه شد، این روند در معامالت روز سه شنبه با شدت کمتری ادامه یافت 
و دماس��نج بازار س��هام با افت 5۷۱ واحدی به سطح یک میلیون و 5۳9 
هزار واحد رسید. در نقطه مقابل اما شاخص کل هم وزن 2 هزار و ۷6 واحد 
افزایش یافت و به رقم ۴28 هزار و 868 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 
نیز کاهش یک هزار و 920 واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش ۳ هزار و 

۴96 واحدی را تجربه کردند. آیفکس نیز بیش از 5 واحد کاهش داشت.
خودروییهادوبارهصدرنشینشدند

بورس تهران برای دومین روز متوالی قرمزپوش شد. در جریان معامالت 
بیستمین روز اردیبهشت ماه، شاخص کل بورس با 5۷۱ واحد کاهش در 
ارتفاع یک میلیون و 5۳9 هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن 
نی��ز با 2 ه��زار و ۷6 واحد افزایش به رقم ۴28 هزار و 868 واحد رس��ید. 
بیش از 8 میلیارد و 6۳ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۴8 هزار و ۳5 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران طی روز سه شنبه 

دادوس��تد شد. شرکت پاالیش نفت تبریز )شبریز( با 859 واحد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با 65۳ واحد، کشت و صنعت و دامپروری پارس 
)زپارس( با ۳62 واحد، فجر انرژی خلیج فارس )بفجر( با ۳28 واحد، گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با ۳۱۷ واحد، بانک پارسان )وپارس( با 
۱۷2 واحد و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۱68 واحد با 
تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. در سمت مقابل نیز شرکت ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با 60۳ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( 
با 508 واحد، پتروش��یمی پردیس )شپدیس( با ۳۷۱ واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با ۳68 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارسان( با 
۳05 واحد و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 28۷ واحد 

تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
گ��روه خودرو با 69 هزار و 596 معامله به ارزش 5 هزار و 885 میلیارد 
ری��ال همچون روزه��ای قبل در صدر گروه های بورس��ی نشس��ت. گروه 
شیمیایی با ۳8 هزار و ۴5 معامله به ارزش ۳ هزار و ۳۱ میلیارد ریال، گروه 
فرآورده ه��ای نفتی با ۳0 هزار و ۱۳۱ معامله به ارزش ۳ هزار و 6 میلیارد 
ریال، گروه فلزات اساسی با ۳8 هزار و ۱26 معامله به ارزش 2 هزار و 8۴0 
میلیارد ریال و گروه غذایی به جز قند با ۳8 هزار و 620 معامله به ارزش 2 

هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار نیز ش��اخص کل فرابورس با کاهش 5.5۱ واحدی به 
رقم 2۱ هزار و 89 واحد رس��ید. بیش از ۳ میلیارد و 6۱۴ میلیون س��هم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 2۴ هزار و 529 میلیارد ریال دادوس��تد 
ش��د. شرکت صنعتی مینو )غصینو( با ۱2 واحد، بیمه پاسارگاد )بپاس( با 
۱۱ واحد، ش��رکت پویا کان آق دره )فزر( با 5 واحد، شرکت تولید نیروی 
برق دماوند )دماوند( با ۳.5 واحد و شرکت فرابورس ایران )فرابورس( با ۳.۴ 
واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص فرابورس داشتند. همچنین 
س��نگ آهن گهرزمین )کگهر( با ۱8 واحد، شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
)هرمز( با ۱2 واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس )زاگرس( با 6 واحد، شرکت 
پتروشیمی تندگویان )شگویا با 5.6 واحد و شرکت پلیمر آریاساسول )آریا( 

با 5 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص کل همراه شدند.

بازدهی20درصدیبورسدر3ماه
بازار س��هام همچنان در رتبه نخست بازدهی میان بازارهای مالی است. 
همانطور که اش��اره ش��د، وضعیت ش��اخص کل بازار س��هام نمی تواند به 
تنهایی نشانگر رکود یا رونق بورس باشد و باید وضعیت نماگرهای دیگری 
چون حجم و ارزش کل معامالت، درصد ش��ناوری س��هام، تعداد کد های 
ش��رکت کننده در عرضه ه��ای اولیه و... را نیز به موازات آن بررس��ی کرد. 
طبق بررس��ی ها، مقایسه میانگین حجم معامالت 90 و 200روزه حکایت 
از افزایش حدود 8 درصدی معامالت در سه ماه گذشته در مقایسه با بازه 
200روزه دارد. افزای��ش در معامالت خرد نیز می تواند به عنوان ش��اخصی 
دیگر از رونق و رکود بازار مورد بررسی قرار گیرد. اگر این شاخص در حال 
افزایش باش��د می توان گفت که افراد بیش��تری در بازار به معامالت سهام 
پرداخته ان��د و مش��ارکت در معامالت از طرف تعداد بیش��تری از کدهای 
معامالتی صورت پذیرفته اس��ت. این شاخص از ابتدای بهمن ماه پارسال 

به صورت میانگین ۳5 درصد افزایش یافته است.
همچنین درصد ش��ناوری سهام، نماگری اس��ت که نشان می دهد چه 
تعداد از س��هام در یک بازه ش��ش ماهه تا یک س��اله در بازار معامله شده 
است. در واقع این نماگر حاکی از آن است که چه تعداد سهام از یک نماد 
و کل بازار آماده عرضه و فروش است و سهامداران قصد ندارند در بلندمدت 
این سهام را نگه دارند. در بازارهای بزرگ دنیا، شرکت هایی که وارد بورس 
می ش��وند باید حداقل تا ۳0 درصد س��هام خود را در بازار عرضه کنند. از 
مزایای دیگر باال بودن درصد شناوری سهام، این است که امکان دستکاری 
قیمت ها توسط بازیگران سهم کم می شود و افراد نمی توانند به سادگی با 
ارسال سفارش های هدفمند موجب تغییر بیش از حد قیمت سهام شوند. 
این نماگر نیز در یک س��ال گذش��ته در حدود 20 درصد بوده و از ابتدای 
س��ال ۱۴0۱ به میانگین 2۴ درصد رسیده است. در مجموع، آمارها نشان 
می دهد که س��ود س��هامداران از بازار در یکصد روز گذشته به بیش از 29 
درصد رس��یده اس��ت، یعنی بازدهی 20 درصدی در سه ماه گذشته. این 
بازدهی 20 درصدی، بازار سهام را در مقایسه با بازارهای مالی دیگر نظیر 

بازار سکه و ارز در مکان نخست قرار می دهد.

تاالرشیشهایبرایدومینروزمتوالیقرمزپوششد

االکلنگ شاخص ها

مدیرعام��ل فرابورس ایران، آخرین وضعیت نمادهای متوقف و ش��رایط 
بازگش��ایی آنها را تشریح کرد. میثم فدایی با حضور در الیو اینستاگرامی، 
درب��اره نماده��ای متوق��ف و دالیل توقف ها شفاف س��ازی ک��رد و درباره 
طوالنی م��دت ب��ودن توقف نمادهای فرابورس��ی اعم از س��ه نم��اد گروه 
محصوالت ش��یمیایی و تمهیدات فرابورس برای رفع این چالش صحبت 
کرد. او با تاکید بر اینکه اکثر توقف ها، توقف ناش��رانی اس��ت و به دالیل 
ش��رایط مربوط به شرکت انجام می شود، گفت: دس��ته ای از توقف ها هم 
به دالی��ل معمول مانند توقف برای مجامع فوق الع��اده یا عمومی صورت 
می گیرد که س��ازمان بورس قرار اس��ت قانونی تصویب کند تا زمان توقف 

برای مجامع را کاهش دهند.
فدایی با اش��اره به اینکه دسته دوم توقف نمادها که به دالیل معامالتی 
اس��ت، تعداد کمتری دارد، ادامه داد: امس��ال در این زمینه گام جدیدی 
برداشته شده و توقف نمادها در صورت نوسان 20 درصدی در کمتر از پنج 
روز معامالتی، حذف شد و با حذف این نوع از توقف نماد، بخش عمده ای 
از مشکالت برطرف و باعث شد توقف معامالت با کاهش روبه رو شود، اما با 

قانون محدودیت نوسان 50 درصدی مشکل چندانی نداشتیم.
مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه دلیل دیگر توقف ها، ابهام در ش��رایط 
شرکت است که اثر زیادی روی صورت سود و زیان شرکت دارد، افزود: در 
همین زمینه س��ه شرکت پتروشیمی کازرون، ممسنی و دهدشت، مالک 
پتروش��یمی گچس��اران بودند و به دلیل اختالف در افزایش سرمایه این 

پتروشیمی، دو سال این نماد متوقف بود.

او در مورد جزییات مربوط به س��ه نماد پتروشیمی کازرون، ممسنی و 
دهدشت و بازگشایی آنها نیز گفت: از ابتدای سال در حال تعامل با سازمان 
بورس هس��تیم، بحث افزایش س��رمایه پتروشیمی گچساران منتفی شد؛ 
این سه شرکت نیز درخصوص موضوع افزایش سرمایه شکایت داشتند که 
در حال پیگیری اس��ت. به گفته فدایی، برای بازگشایی این سه نماد مدل 
جدیدی طراحی ش��ده که س��ه مرحله دارد؛ موضوع اول الزام بازارگردان 
اس��ت که هم اکنون با بازارگردان نمادها در حال تعامل هستیم. دوم بحث 
فرم ریس��ک در بازار پایه است که سهامداران باید با پذیرش ریسک اقدام 
به معامله این س��هام کنند. فرآیند س��وم نیز تعامل با دستگاه قضایی بود 
که انجام ش��ده و یک مرحله به شفاف سازی این موضوع نزدیک شده ایم، 
شفاف س��ازی قضایی این نمادها اواخر هفته آینده دریافت و اعالم خواهد 

شد.
طبق اعالم فرابورس ایران، فدایی با اش��اره به اینکه بازگشایی نماد پس 
از توقف های طوالنی مدت کار راحتی نیس��ت، توضیح داد: سهامدارانی که 
دو س��ال س��هامداری کردند و شرایط سخت بازار را ش��اهد بودند، باید با 
حداکثر حمایت همراه شوند، به همین دلیل بیشترین تالش برای شفافیت 

و نقدشوندگی این نمادها در دستور کار است.
مدیرعامل فرابورس درخصوص اینکه سه نماد پتروشیمی مذکور چگونه 
بازگش��ایی خواهند ش��د، ادامه داد: درباره نمادهای شرکت های کازرون، 
ممسنی و دهدشت هنوز به طور دقیق مشخص نیست که با دامنه یا بدون 
دامنه نوسان بازگشایی می شوند اما احتماال بدون دامنه نوسان خواهد بود.

فدایی درباره اینکه چرا چنین نمادهای پرابهامی به بازار سرمایه وارد 
ش��ده اند، نیز این گونه پاسخ داد: این سه پتروشیمی در زمان دولت های 

گذشته وارد بازار پایه شدند و قرار بود شرکت پروژه باشند.
او ب��ا تاکی��د بر ش��عار فرابورس ای��ران مبنی بر افزایش ش��فافیت و 
نقدش��وندگی گفت: توقف نمادها هر دو این شعارها را تهدید می کند و 
تجربه نش��ان داده است که توقف صرف نماد نمی تواند شفافیت الزم را 
ایجاد کند. توقف نماد بیش��تر تنبیه س��هامدار است، در همین راستا از 
ناشران درخواست کردیم که توقف ها به دالیل ناشرانی را کاهش دهند. 
به گفته فدایی، برخی از توقف  نمادها نیز دلیل افش��ای اطالعات بود و 
ناش��ر هم اطالعات را منتش��ر نمی کرد، تصمیم بر این شد که نمادهای 
موردنظر بازگش��ایی شود که بازگش��ایی نمادهای »خصدرا« و »وملل« 

طی روزهای اخیر در این زمره است.
مدیرعام��ل فرابورس ایران در پایان صحبت هایش به نماد بانک دی نیز 
اش��اره کرد و گفت: همچنین درخصوص توقف نماد بانک دی دو موضوع 
اصل��ی وج��ود دارد؛ اول زیانده بودن بانک اس��ت. این بان��ک در بازار دوم 
فرابورس پذیرش ش��ده اما به دلیل زیان دهی ش��رایط پذیرش را از دست 
داده و در فرصت هیأت پذیرش هم نتوانس��ت شرایط را احراز کند. سپس 
سازمان بورس فرصت جدید تا پایان سال ۱۴00 برای احراز شرایط به این 
بانک داد که البته مشروط به توقف نماد بود تا در این فرصت بانک بتواند 
زیان انباشته را از بین ببرد با این همه همچنان بانک دی براساس آخرین 

صورت مالی شرایط حضور در بازار دوم را ندارد.

مدیرعاملفرابورسایرانتشریحکرد

آخرینوضعیتنمادهایمتوقففرابورس

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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بهقلم:دیمیتریلپیخوف
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

فعالیت به عنوان یک کارآفرین می تواند همراه با مشکالت و سختی های 
زیادی باشد. این امر به طور معمول بسیاری از کارآفرینان را از نظر روحی 
تحت تاثیر قرار داده و شرایط شان را سخت می کند. اگر شما در این میان 
به دنبال برخی از تکنیک های مناسب برای بهینه سازی وضعیت روحی تان 
نباش��ید، خیلی زود توانایی تان در این میان به طور کامل از بین می رود. 
درس��ت به همین دلیل برای بهینه سازی وضعیت تان باید همیشه تقویت 

روحیه تان، آن هم به طور مداوم، را مد نظر قرار دهید. 
متاسفانه بس��یاری از کارآفرینانی که در دنیای امروز توانایی الزم برای 
مدیریت س��طح روحیه ش��ان را نداش��ته و خیلی زود بر اثر فش��ار کاری 
توانایی ش��ان از بین می رود. این امر ش��رایط کارآفرینان را به طور مداوم 

سخت تر از هر زمان دیگری ساخته و امکان توسعه کسب و کار را از شما 
می گیرد. هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از تکنیک های مناسب 
ب��رای تقویت روحیه کارمندان به طور حرفه ای اس��ت. این امر ش��ما را با 
ش��رایط بسیار مناس��ب در دنیای کسب و کار رو به رو ساخته و دست کم 

امیدتان برای فعالیت کاری مناسب را ادامه دار خواهد کرد. 
یادگیریمهارتهایتازه

وقتی یک کارآفرین شروع به یادگیری مهارت های تازه می کند، بسیاری 
از نگرانی های س��ابق را از دس��ت داده و به راحت��ی توانایی مدیریت بهتر 
کس��ب و کارش را پیدا می کند. این امر در میان بس��یاری از کارآفرینان 
بزرگ نیز به چش��م می خورد. درس��ت به همین خاطر اغلب کارآفرینان 
موفق به طور مداوم در تالش برای یادگیری مهارت های تازه هستند. این 
ام��ر در بازه های زمانی بلند افراد مورد نظر را بدل به کارآفرینانی همه فن 

حریف خواهد کرد. 
ش��ما الزم نیست برای یادگیری مهارت های تازه همیشه به فکر ارتباط 
آنها با عرصه کاری تان باش��ید. فرآیند یادگیری به دلیل تاثیر روانی که بر 

روی افراد دارد امکان کاهش اس��ترس و فش��ار روحی را به همراه خواهد 
داشت. درست به همین دلیل شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
باید به طور مداوم استرس تان در این میان را از بین ببرید. تنها راه مناسب 

در این راستا هم تالش برای یادگیری مهارت های تازه خواهد بود. 
استفادهازبرنامهریزیانعطافپذیر

انعطاف پذیری برنامه های مختلف برای کارآفرینان مزایای بسیار زیادی 
دارد. ش��ما با اس��تفاده از چنی��ن برنامه هایی امکان تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاط��ب هدف به بهترین ش��کل ممکن را داش��ته و وضعیت تان در این 
میان به طور قابل مالحظه ای بهبود پیدا خواهد کرد.  امروزه دیگر دوران 
برنامه ریزی های س��فت و س��خت تمام شده اس��ت. در عوض شما باید به 
ط��ور مداوم آمادگی الزم برای اس��تفاده از برنامه ه��ای انعطاف پذیر را مد 
نظر قرار دهید. این امر به ش��ما فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف داده و شانس تان در عمل را به طور چشمگیری برای 
کاهش اس��ترس افزایش می دهد.  یکی از منابع اصلی اس��ترس در دنیای 
کنونی ترس عقب ماندن از برنامه های کاری است. با این حساب اگر شما 

برنامه ای با انعطاف پذیری باال طراحی کنید، دیگر مش��کلی از نظر سطح 
اثرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت و استرس تان هم به طور 

مداوم کمتر می شود. 
شروعیکعادتتازههر2ماهیکبار

عادت های تازه میزان استرس شما برای ادامه فعالیت کاری تان را به طور 
قابل مالحظه ای کاهش می دهد. این امر می تواند به ش��ما انگیزه و روحیه 
تازه ای برای مبارزه در عرصه کسب و کار دهد. به این ترتیب دیگر خبری 
از اس��ترس های گاه و بیگاه نخواهد بود. همچنین شما هر چند ماه یکبار 
مهارت تازه و عادتی مفید به دست می آورید.  یادتان باشد در دنیای کسب 
و کار استرس مداوم شما را دیر یا زود از پا می اندازد. درست به همین دلیل 
باید همیشه دنبال راهکارهایی برای دوری از استرس باشید. بی شک دوری 
کامل از اس��ترس امر امکان پذیری نیس��ت. درست به همین دلیل باید تا 
جای ممکن سطح استرس را کم کنید. این امر با اجرای یک عادت مثبت 

هر دو ماه یکبار و سایر توصیه های این مقاله عملی خواهد شد. 
entrepreneur.com:منبع

عادت هایی برای بازیابی روحیه به عنوان کارآفرین
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مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir

بهقلم:کایالکارمیچل
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

 جس��ت و جو برای کارهای تازه و ش��رکت در مصاحبه های استخدامی 
امر تازه ای در دنیای کسب و کار نیست. بسیاری از افراد در طول سال های 
متم��ادی فعالیت در بازارهای مختلف در مصاحبه های متفاوتی ش��رکت 
کرده و حتی تجربه فعالیت در شرکت های گوناگون را به رزومه شان اضافه 
می کنند. به طور معمول تجربه ش��رکت در مصاحبه ه��ای کاری به طور 
حضوری صورت می گیرد. در این میان شما در کنار برخی از مدیران یک 
ش��رکت بر سر موضوعات مهم و کلیدی در دنیای کسب و کار گفت و گو 
خواهید کرد. در نهایت نیز پس از مدت زمانی مش��خص نتیجه مصاحبه 
به ش��ما اعالم می ش��ود. این امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مدیران به طور حضوری کمک کرده و شانس شما برای جلب موقعیت های 

کاری را به طور قابل مالحظه ای افزایش دهد.  
بسیاری از افراد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شیوه های بسیار 
متع��ددی را مورد ارزیابی قرار می دهند. این امر برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ایده بس��یار خوبی بوده و توانایی شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای بهبود می بخشد. نکته مهم 
در ای��ن میان تغییر روند برگزاری مصاحبه های کاری اس��ت. امروزه دیگر 
کمتر کس��ی مصاحبه های کاری را به ط��ور حضوری دنبال می کند. تاثیر 
همه گی��ری کرونا بر روی دنیای کس��ب و کار حتی ام��روز که اثرات این 
ویروس تا حد زیادی کنترل ش��ده نیز ادامه دارد. با این حساب شما برای 
موفقیت در مصاحبه های کاری باید به ش��یوه آنالین عادت کنید. در غیر 
این صورت به طور مداوم موقعیت های مصاحبه تان را از دست خواهید داد. 
این امر می تواند برای شما در ادامه مسیر کارآفرینی و تاثیر گذاری بر روی 
مخاطب هدف به شدت گران تمام شود و توانایی تان در این میان را نیز به 

طور قابل مالحظه ای تغییر دهد. 
یک��ی از نکات مهم برای ش��رکت در مصاحبه های اس��تخدامی به طور 
آنالین آمادگی برای ش��رایط تازه آن اس��ت. بدون تردید بسیاری از افراد 
هنوز تجربه الزم برای شرکت در مصاحبه های کاری را ندارند. این امر در 
بس��یاری از موقعیت ها دردسر زیادی به همراه داشته و توانایی افراد برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت پایین می آورد. در این میان 
اگر شما بتوانید از تجربه دیگران استفاده کرده و توصیه هایی برای شرکت 
بهتر در مصاحبه های استخدامی به طور آنالین پیدا کنید، وضعیت تان به 
طور قابل مالحظه ای بهینه س��ازی خواهد شد. این امر می تواند برای شما 
س��کوی پرتاب مهمی بوده و توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش دهد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات و تکنیک ها 
برای شرکت در مصاحبه های استخدامی آنالین است. این امر می تواند به 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و وضعیت تان را 
به طور قابل مالحظه ای توسعه دهد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در 

این راستا را مورد ارزیابی دقیق قرار می دهیم. 
استفادهازلباسمناسب

ش��رکت در مصاحبه های آنالین به معنای امکان استفاده از لباس های 
غیررسمی نیس��ت. شما در هر صورت در تعامل با مخاطب هدف از وبکم 
اس��تفاده خواهید کرد. درس��ت به همین دلیل باید از لباس مناسب برای 
تاثیرگ��ذاری اولیه بر روی مخاطب هدف س��ود ببرید، در غیر این صورت 
ش��اید توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شدت تحت 
تاثیر قرار گرفته و در ادامه مس��یر هیچ کدام از اعضای تیم اس��تخدامی به 
صحبت های ش��ما توجهی نکنند.  امروزه بس��یاری از افراد در همان نگاه 
نخس��ت نس��بت به طرف مقابل شان یک پیش داوری بس��یار کوتاه انجام 
می دهن��د. این ام��ر می تواند ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
اساس��ی بوده و توانایی تان برای بهینه سازی شرایط جلسه را افزایش دهد. 
بنابراین در مصاحبه های آنالین نیز همیشه از لباس های مناسب و رسمی 
اس��تفاده نمایید. همچنین اگر ظاهر شما نیز همیشه آراسته باشد، میزان 

تاثیرگذاری تان به شدت بیشتر خواهد شد. 
بی تردی��د هیچ برن��دی مایل به همکاری با کارمندان ش��لخته و دارای 
لباس های غیررس��می نیس��ت. این امر در همان برخورد نخس��ت نوعی 
واکنش منفی در میان مدیران شرکت موردنظر ایجاد خواهد کرد. به این 
ترتیب ش��ما هر چقدر هم که در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف باشید، شانس تان در این میان به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا 

خواهد کرد. 
امروزه اس��تفاده از لباس های مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کار خیلی س��ختی نیس��ت. تنها نکته مهم در این میان تالش برای 
اس��تفاده از یک لباس عادی در محل کار اس��ت. این امر شما را در حالت 
عادی پیش روی مخاطب هدف قرار داده و از همین طریق می توانید نظر 

مخاطب هدف تان را به خوبی جلب کنید. 
یادتان باش��د اف��رادی که در مصاحبه ه��ای کاری اقدام به اس��تفاده از 
لباس های خیلی شیک و گران می کنند، به طور معمول تاثیر معکوسی بر 
روی مخاطب هدف خواهند داشت. این امر می تواند موجب بروز مشکالتی 
در ادامه مس��یر همکاری میان افراد موردنظر و شرکت های مختلف شود. 
خب وقتی ش��ما در مصاحبه های اس��تخدامی با ظاهری بی نهایت رسمی 
و شیک حاضر می ش��وید، انتظارات از شما افزایش پیدا کرده و باید برای 
همیش��ه این تیپ را حفظ کنید. بی شک این امر در بلندمدت هزینه های 
زیادی برای ش��ما به همراه داش��ته و در صورت ناتوانی برای رعایت اصول 

موردنظر خیلی زود از چشم همکاران و مدیران خواهید افتاد. 
یادداشتهایتانرادمدستبگذارید

استفاده از یادداشت ها به طور مناسب امر مهمی در جلسات استخدامی 
محسوب می شود. از آنجایی که فشار و استرس جلسات همیشه برای افراد 
بسیار زیادی است، برخی از داوطلب ها همیشه نکاتی که قصد بیان شان را 
دارند، فراموش می کنند. این امر می  تواند میزان تاثیرگذاری ش��ما بر روی 
مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده و کیفیت کاری تان 
را نیز تحت تاثیر قرار دهد. درس��ت به همین دلیل اس��تفاده از برگه های 
یادداشت می تواند گزینه ای بس��یار خوب برای شما و دیگر افراد داوطلب 

برای شرکت در مصاحبه های استخدامی باشد. 
اس��تفاده از یادداش��ت های حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف یکی از نکات بس��یار مهم محسوب می ش��ود. با این حال شما باید 
همیشه حواس تان به استفاده درست و زمان بندی شده از یادداشت ها باشد. 

گاهی اوقات افراد یادداشت شان را دم دست نمی گذارند. درست به همین 
خاطر برای استفاده از آن همیشه دچار مشکل می شوند. این امر می تواند 
برای آنها مش��کالت زیادی به همراه داش��ته و حتی تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را نیز به طور کامل از بین ببرد. 
اس��تفاده از برگه ه��ای کوچک و ق��رار دادن آنها ب��ر روی میز در کنار 
دست تان همیش��ه یکی از ایده های بسیار خوب برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف محس��وب می شود. این امر از ش��ما یک کارآفرین نمونه و 
آماده برای پاس��خگویی به تمام س��واالت مخاطب هدف می سازد. با این 

حس��اب ش��ما دیگر مش��کلی از نظر سطح 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نداشته و 
وضعیت تان به طور مداوم در این میان بهبود 

پیدا می کند. 
یادتان باشد یادداشت های شما باید خیلی 
خالصه باش��د، چراکه در جلس��ات مصاحبه 
آنالین ش��ما زم��ان زی��ادی ب��رای مطالعه 
برگه های تان ندارید. درست به همین خاطر 
باید به نکات ابتدایی اکتفا کرده و جزییات را 
در حافظه تان مرور کنید، در غیر این صورت 
ش��اید کمتر کس��ی حتی فرصت اس��تفاده 
از یادداش��ت ها را به ش��ما بده��د. توصیه ما 
در این میان نگارش خالصه یادداش��ت ها و 
همچنی��ن ارائه آنها به یکی از دوس��تان تان 
برای ارزیابی اش است. این طوری با اعتماد به 
نفس باال در جلسات استخدامی شرکت کرده 
و توانایی پاسخگویی به تمام سواالت مخاطب 

هدف تان را خواهید داشت. 
ارزیابیوسایلارتباطیپیشازشروع

مصاحبه
وقتی یک مصاحبه استخدامی شروع می شود، انتظار اصلی از شما حضور 
مداوم در جلسه و شنیدن حرف طرف مقابل است. پس از این شیوه شما 
باید خودتان نکات مهمی را پیش پای دیگران قرار دهید. این امر می تواند 
میزان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش 
داده و ش��انس تان در این میان را افزایش دهد. یادتان باشد خرابی وسایل 
ارتباطی امری طبیعی نیست. چراکه شما در بسیاری از موارد امکان ارزیابی 
تجهیزات پیش از شروع مصاحبه را دارید. با این حساب برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف باید وضعیت تان را به طور مداوم تغییر دهید. این 
امر ش��امل حضور در موقعیتی مناسب از نظر آنتن دهی و همچنین چک 
کردن ارتباط اینترنت و میکروفون و وبکم رایانه تان اس��ت. به این ترتیب 
وضعیت تان برای مصاحبه اس��تخدامی به شدت مناسب شده و دست کم 

در این میان خبری از ایرادات فنی نخواهد بود. 
یکی دیگر از نکاتی که ش��ما در این میان باید بدان توجه نش��ان دهید، 
بح��ث مربوط به نور کافی در اتاق تان اس��ت. وقت��ی یک مصاحبه آنالین 
در محیطی با نور اندک انجام می ش��ود، طرف های مقابل واکنش چندان 
خوبی نس��بت به شما نخواهند داشت. درس��ت به همین دلیل شما باید 
توانایی تان در این میان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور 

قابل مالحظه ای تغییر داده و دست کم از یک نور مناسب سود ببرید. 
امروزه اس��تفاده از انواع چراغ های مطالعه یا دیگر شیوه های نورپردازی 
رواج بسیار زیادی دارد. این امر می تواند به شما برای برگزاری یک مصاحبه 

استاندارد کمک کرده و میزان بازدهی جلسات را افزایش دهد. 
حفظارتباطچشمی

ارتباط میان ش��ما با افراد مسئول برگزاری جلسات استخدامی اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. این امر فقط در بیان نکات مرتبط با سواالت مخاطب 
هدف نیست. گاهی اوقات برخی از افراد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نیاز به ارتباط چش��می دارند. این امر در دنیای کسب و کار به طور 
ویژه ای رواج داش��ته و برای افراد اهمیت محوری دارد. درس��ت به همین 
دلیل شما هم باید به طور مداوم ارتباط چشمی تان با دیگران را حفظ کرده 
و از آن برای تاثیرگذاری بر روی مدیران مس��ئول در جلسات استخدامی 

استفاده نمایید. 
یادتان باشد اگر در جلسات حضوری بودید، ارتباط چشمی با تمام اعضا 
امری ضروری خواهد بود. با این حال در جلس��ات آنالین به طور معمول 
نگاه کردن به وبکم کافی است. این امر می تواند برای شما مناسب بوده و 
توانایی تان را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخشد. درست به همین دلیل 
اگر ش��ما در طول مصاحبه چشم تان به طور مداوم به وبکم باشد، شانس 

تاثیرگذاری بسیار بهتری بر روی مخاطب هدف خواهید داشت. 
وقتی یک کارآفرین ارتباط چشمی اش با دیگران را به طور مداوم حفظ 
می کند، سطح رفتار حرفه ای خود را به نمایش خواهد گذاشت. البته شما 
در این میان نباید از اول تا آخر به مانیتور یا وبکم خیره شوید، بلکه حفظ 
ارتباط چشمی در 80 درصد مواقع ایده بسیار خوبی خواهد بود. این امر به 
شما برای نمایش رفتار حرفه ای تان در همان ابتدای امر به مخاطب هدف 

کمک می کند. با این حس��اب شما دیگر توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را به دس��ت آورده و جای پای تان در شرکت موردنظر 

را محکم می کنید. 
بهحداقلرساندنحواسپرتیها

وقتی در جلس��ات استخدامی س��والی از شما پرس��یده می شود، نباید 
تقاضای طرح دوباره آن را نمایید. این امر نوعی حواس پرتی محسوب شده 
و طرف مقابل تان را نس��بت به توانایی های ش��ما ناامید می سازد. بسیاری 
از افراد در این میان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در جلس��ات 
استخدامی همیشه در باالترین سطح تمرکز 
قرار دارند. با این حس��اب حواس پرتی ش��ما 
می تواند دردسرهای زیادی به همراه داشته 
باش��د. این امر باید همیشه مدنظر شما قرار 
گرفت��ه و در ط��ول جلس��ات تالش تان در 

راستای کاهش حواس پرتی ها باشد. 
امروزه بس��یاری از افراد خواهان ش��رکت 
در جلس��ات اس��تخدامی در خوابگاه ه��ای 
دانش��جویی ی��ا در خانه های��ی هم��راه ب��ا 
دوستان ش��ان زندگی می کنند. این امر هیچ 
مشکل مهمی برای شما محسوب نمی شود. 
نکته مهم اینکه باید قبل از برگزاری جلس��ه 
نس��بت به اطالع رس��انی به دیگ��ران اقدام 
نمایید. این امر ش��امل بیان اهمیت جلس��ه 
موردنظ��ر و تقاض��ا از دیگ��ران ب��رای عدم 
مزاحم��ت در طول برگزاری جلس��ه خواهد 
بود. ش��ما به این ترتیب فرصت بسیار خوبی 
برای تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
داشته و وضعیت تان به طور قابل مالحظه ای 

در جلسات بهتر خواهد شد. 
از آنجایی که در جلسات آنالین امکان حواس پرتی به طور مداوم وجود 
دارد، یکی از مشکالت مداوم کارآفرینان مدیریت این شرایط است. توصیه 
ما در این میان تالش برای حضور در محیط های آرام قبل و حین برگزاری 
جلس��ات است. این امر می تواند برای ش��ما اهمیت بسیار زیادی داشته و 
توانایی تان را نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش دهد. بنابراین برای اینکه 
تجربه ای بی دردس��ر از شرکت در جلسات استخدامی برای خودتان ایجاد 
کنید، می توانید همیش��ه از مکان های خلوت مانن��د کافه های نه چندان 
شلوغ سود ببرید. البته اگر در محیطی سر بسته باشید، رفتار حرفه ای تان 

بیش از هر زمان دیگری به چشم خواهد آمد. 
آمادگیبرایهرراندازمصاحبه

یک مصاحبه کاری به طور معمول بخش های بسیار زیادی دارد. درست 
به همین دلیل شما برای تمام بخش های مصاحبه باید خیلی خوب آماده 
شوید، در غیر این صورت شاید در یکی از بخش ها و به هنگام پاسخگویی 
به یکی از س��واالت شرایط تان به طور کامل به هم بریزد. این امر می تواند 
وضعیت ت��ان ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف را تغییر داده و 

مناسبات جلسه را به هم بزند. 
به طور معمول افرادی که در یکی از بخش های مصاحبه حس��ابی گیر 
می کنن��د، در نهایت نی��ز توانایی الزم برای تاثیرگ��ذاری بر روی مدیران 
ش��رکت و همچنین قبولی در مصاحبه اس��تخدامی را نخواهند داش��ت. 
درس��ت به همین دلیل شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید 
به طور مداوم شیوه های فعالیت تان را تقویت کرده و آمادگی ذهنی باالیی 
داشته باشید، در غیر این صورت شاید هرگز در مصاحبه ای قبول نشوید. 

توصی��ه ما در این م��ورد برای ایج��اد آمادگی ش��رکت در مصاحبه ها 
اس��تفاده از برخی تمرین های ساده اس��ت. به عنوان مثال، شما می توانید 
از دوس��تان تان برای شبیه س��ازی مصاحبه ها اس��تفاده کنید. همچنین 
بی��ان برخی از نکات جلوی آینده نیز تکنیکی قدیمی خواهد بود. این امر 
وضعیت شما را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخشیده و شانس تان برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز تقویت خواهد کرد. 
صحبتکردنباصدایبلندورسا

استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای مصاحبه های کاری امر بسیار مهمی 
محس��وب می ش��ود. وقتی ش��ما از یک میکروفون برای صحبت استفاده 
می کنید، باید همیش��ه به دنبال استفاده از تن صدای بلند باشید. این امر 
می تواند برای ش��ما تغییرات بسیار مهمی به همراه داشته باشد. دست کم 
در این ش��رایط شما می توانید به خوبی منظورتان را بیان کرده و بر روی 

مخاطب هدف تاثیر بگذارید. 
متاس��فانه بس��یاری از کارآفرینانی که تجربه حضور در جلسات آنالین 
استخدامی را ندارند، خیلی زود لحن و تن صدای شان ثبات الزم را از دست 
می دهد. به این ترتیب دیگر شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نداش��ته و وضعیت شان به طور مداوم از دست می رود. توصیه ما به 
شما تالش برای استفاده از یک لحن ثابت و بلند برای تعامل با دیگران در 
جلسات استخدامی است. این امر شما را در موقعیت بسیار خوبی قرار داده 
و فرصت های بی نهایت زیادی پیش روی تان قرار خواهد داد. با این حساب 
ش��ما می توانید تجربه تان در جلسات آنالین را به رخ دیگران کشیده و در 

نهایت هم شانس بیشتری در این میان داشته باشید. 
بدون تردید ش��رکت در جلس��ات اس��تخدامی، آن هم به طور آنالین، 
سختی های زیادی دارد. نکات مورد بحث در این بخش می تواند برای شما 

به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مفید باشد. 
منبع:هاباسپات

چطور در مصاحبه های استخدامی آنالین شرکت کنیم؟
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اخبار

استقبال پرشور کارکنان برق منطقه ای خوزستان از طرح اهدای خون
اهواز- شبنم قجاوند: کارکنان شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان در طرح اهدای خون سازمان انتقال خون مرکزی 

استان، مشارکت پرشور و فعالی داشته اند.
ســازمان انتقال خون مرکزی اســتان با حضور در شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان اقدام به خون گیری از کارکنان این 
شــرکت کرد. کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز از 
این طرح اســتقبال کرده و حضور پرشور و خیرخواهانه ای در 
اهدای خون داشته اند. رئیس اداره اهداکنندگان سازمان انتقال 
خون خوزستان با تشکر از همکاری روابط عمومی شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان در اجرای این طرح، بیان کرد: به دلیل 
بیماری کرونا مراجعه کنندگان اهدای خون کم شــده و بانک 

خونی سازمان انتقال خون نیاز مبرم به فرآورد ه های خونی مورد نیاز دارد که برای رفاه حال همشهریان با هماهنگی انجام شده به صورت 
حضوری در شرکت ها و سازمان ها از داوطلبین خون گیری می شود. دکتر الله نظری تصریح کرد: برای تامین خون بیماران تاالسمی که 
نیازمند خون تازه هســتند و تامین پالکت خون، نیاز به اهدای خون روزانه است. وی افزود: کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان از 

اجرای این طرح استقبال خوبی داشته  و در این کار خیر مشارکت فعالی کرده اند.

رایزنی شهرداری رشت با شرکت آب منطقه ای و دیوان محاسبات گیالن 
جهت تسریع در اجرای پروژه های مدیریت پسماند 

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: بازدید از آغاز عملیات 
 C نصب تجهیزات افزایش ظرفیت کودآلی، راه اندازی ســوله
شرکت کود آلی گیالن با همکاری شرکت آب منطقه ای گیالن 
و تعیین نحوه تمدید قرارداد و آغاز به کار شرکت شهاب خودرو 
با نظارت دیوان محاسبات استان گیالن از جمله مواردی است 

که امروز با برگزاری جلساتی برنامه ریزی گردید.
بــه گزارش واحد خبر مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری رشــت - در امتداد اقدامات و پیگیریهای مستمر 
شــهردار رشــت در حوزه پروژه های مدیریت پسماند به ویژه 
در حوزه لندفیل سراوان و کارخانه کود آلی امروز دوشنبه ۱۹ 
اردیبهشــت ۱۴۰۱ بازدیدی با حضور وحید خرمی مدیرعامل 

شرکت آب منطقه ای گیالن در شرکت کودآلی الکان انجام شد و در خالل آن عالوه بر تالش برای مانع زدایی اقدامات پیش رو و تبادل نظر 
در خصوص راه اندازی سوله C مهمترین موضوعات مرتبط بین شهرداری و این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین امروز جلسه ای هم با حضور امیر نبی زاده حقیقی رئیس دیوان استان گیالن و مدیر شهاب خودرو در محل کودآلی برگزار 
شــد که در این جلســه در مورد نحوه تمدید قرارداد و شروع به کار شرکت شهاب خودرو گفتگوها و رایزنی هایی بین این دو مجموعه و 

شهرداری رشت صورت پذیرفت.

آموزش بیش از 11 هزار نفر ساعت به کارکنان مناطق عملیاتی انتقال گاز 
ایران توسط منطقه 9

ساری - دهقان : سرپرست منطقه ۹ از آموزش۱۱۴27 نفر 
ساعت به کارکنان مناطق ده گانه شرکت انتقال گاز ایران توسط 

این منطقه عملیاتی خبر داد.
به گــزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 
۹ عملیات انتقال گاز، محی الدین مفخمی با اشاره به ضرورت 
برگزاری دوره های آموزشی در سازمان ها، اظهار کرد: در سال 
گذشته ۱۱۴27 نفر ساعت، توسط منطقه ۹ به کارکنان شرکت 
انتقال گاز آموزش داده شــده است. وی با بیان اینکه در سال 
۱۴۰۰ تعداد ۴6 دوره آموزشــی مجازی و 23 دوره آموزشــی 
حضوری در ســطح منطقه برگزار شــده ، افزود: از ۱۱ هزار و 
۴27 نفر ســاعت آموزش، 7 هزار و 2۱8 نفر ســاعت آموزش 

برای کارکنان رســمی، یک هزار و ۹۴3 نفر ســاعت برای کارکنان قرارداد مستقیم و2 هزار و 266 نفر ساعت آموزش نیز برای کارکنان 
ارکان ثالث بوده است. مفخمی یادآور شد: همچنین کارکنان منطقه ۹ نیز با شرکت در دوره های آموزشی مختلف که از سوی مناطق 
دهگانه برگزار شد به میزان 2 هزار و 737 نفر ساعت، آموزش دیده اند. سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز پیشرفت و توسعه سازمان ها 
و موسسات را در گروی ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی آن سازمان دانست و بر حضور کارکنان منطقه در دوره 

های آموزشی تاکید کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی خبرداد:
۸۵ درصد از جمعیت دلیجان زیر پوشش تامین اجتماعی هستند

اراک- فرنــاز امیدی: مدیرکل تامین اجتماعی اســتان 
مرکزی گفــت: 8۵ درصد از جمعیت شهرســتان دلیجان از 

خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند هستند.
علیرضا حسینی روز دوشــنبه در آیین تجلیل از کارگران 
واحد تولید الیاف مصنوعی)مجتمع ســاینا( در دلیجان، افزود: 
ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان مرکزی به غیر از 

شهرستان زرندیه بیش از ۱۰۰ درصد است.
وی با اشــاره به جمعیت 22۴ هزار نفری کارگران اســتان 
مرکــزی ادامه داد: ۱۴ هزار کارگر در دلیجان مشــغول به کار 
هستند و با تغییر ۵۰۰ درصدی در حوزه درمان بیمه شدگان 
تامین اجتماعی این شهرستان، ۴3 هزار نفر از خانواده کارگران 

دارای دفترچه تامین اجتماعی هستند. مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: درمانگاه تامین اجتماعی دلیجان دارای 6 بخش فعال، 
سه پزشک عمومی و چهار پزشک متخصص است. حسینی توضیح داد: یکهزار و 78 نفر از خدمات ارتوپدی، یکهزار و 8۰۰ نفر از خدمات 
متخصص زنان و زایمان، 8۵2 نفر از خدمات متخصص مغز و اعصاب، 88۵ نفر از خدمات چشم پزشکی و پنج هزار و ۱۵۴ نفر از خدمات 
دندانپزشکی درمانگاه تامین اجتماعی دلیجان در سال گذشته استفاده کردند. وی بیان کرد: مقرری بگیران بیمه بیکاری در شهرستان 
دلیجان در سال گذشته 37 درصد کاهش داشته و در سطح استان مرکزی 2۵ درصد کاهش داشته است و این درصد در کشور در حال 
افزایش است. مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه حرکت افزایشی بازنشستگان بیشتر ورودی های واحدهای تولیدی است، 
گفت: برخالف شرایط سخت کشور به دلیل تحریم های ظالمانه این نهاد اجتماعی برای انجام کامل تعهدات خود تالش می کند. رییس 
هیات مدیره مجتمع تولید الیاف مصنوعی دلیحان) ساینا( نیز در این آیین گفت: توسعه و رشد اقتصادی هر کشوری وابسته به کارگران 
است. بهروز محمدی با اشاره به احداث واحد تولید مصنوعات الیاف شیشه ای در این مجتمع ، افزود: تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز تا 

خردادماه وارد کشور می شود و در هفته دولت این واحد بهره برداری خواهد شد.
وی بیان کرد: با بهره برداری از واحد تولید مصنوعات الیاف شیشه ای ، مجتمع ساینا به بزرگترین قطب تولید مصنوعات الیاف شیشه 

ای در خاورمیانه تبدیل می شود و دیگر نیاز به واردات این محصول نیست.

تقدیر مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و فرمانده 
حوزه بسیج از مدیر منطقه گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به همراه فرمانده حوزه بسیج این شرکت با 
اعطای لوحی از مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان تقدیر کردند.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه گلستان، کرامت ویس کرمی و داود عربعلی تالشهای ارزنده عیسی افتخاری در برپایی اردوهای راهیان نور و خدمت به 

بسیجیان و زائرین شهدای هشت سال دفاع مقدس را شایسته تقدیر دانسته اند.

بازدید فرماندار شهرستان کردکوی به صورت سرزده از شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ناحیه کردکوی 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان، محسن جمشیدی 
رییس ناحیه ضمن اعالم این خبر افزود: دکتر محمد باقر موالیی باحضور در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه کردکوی از نزدیک با 
فرآیند دریافت، نگهداری و توزیع فراورده های نفتی آشنا و پیرامون مسایل مهم حوزه سوخترسانی به مصرف کنندگان مواردی مطرح نمود.

مشهد- صابر ابراهیم بای:  ابوالفضل وروانی فراهانی در نشست با 
مدیرعامل و دیگر مدیران و روســای شرکت گاز خراسان رضوی که در 
ســالن تعالی اداره مرکزی مشهد برگزار شد با قدردانی از اقدامات انجام 
شــده این شــرکت به ویژه در پروژه زاهدان گفت: با توجه به بررسی و 
مقایسههای صورت گرفته فعالیت و کیفیت پروژههای اجرا شده توسط 
شرکت گاز اســتان خراسان رضوی در اســتان سیستان و بلوچستان 

ستودنی و قابل تقدیر است.
وی افزود: حاصل سالها تجربه بنده در بخش های مختلف صنعت نفت 
و گاز این اســت که افــراد دارای تجربه در حوزه های عملیات و اجرای 

طرح ها در مسند و جایگاه بازرس فنی به  مراتب موفق تر خواهند بود.
وروانی فراهانی با بیان این مطلب که برای هر کاری باید یک خط کش 
و میزان وجود داشــته باشــد گفت: پیدا کردن بهتریــن راه حل برای 
اجــرای خوب پروژه ها از اهمیت باالیی برخوردار اســت؛ بنحوی که با 

حفظ الزامات فنی و اســتانداردها که خط قرمز است با ارائه راهکارهای 
فنی موجبات پیشــبرد امور فراهم شود. این مقام مسئول بازرسی فنی 
را بازوری فنی ســازمان معرفی کرد و افزود: یکی دیگر از اولویت های 

بازرسی فني شــرکت ملی گاز که مورد تاکید معاون وزیر و مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز هم نیز می باشد حمایت از تولید داخل است. باید با 
یک کار جهادی در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان بویژه برای 
ساخت داخلی قطعات و تجهیزات وارداتی برنامه ریزی و اقدام نمود. در 
ابتدای این نشست حسن افتخاری مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان 
رضوی ضمن خوش آمد گویی به رییس بازرسی فنی  شرکت ملی گاز 
ایران و هیات همراه اظهار کرد: گازطبیعی موتور محرک اقتصادی کشور 
بوده و این نکته بســیار مهم اســت که بتوانیم پروژه ها را به موقع و با 
کیفیت باال اجرا کنیم. کیفیت پروژه هایی که در حال اجرا است بسیار 
مهم است و تسریع در اجرا به هر قیمتی مدنظر ما نیست. ضمن اینکه در 
کنار بحث اجرای پروژه ها موضوع صیانت و نگهداشت تاسیسات در حال 
بهره برداری به عنوان سرمایه ها و دارایی فیزیکی شرکت ملی گاز ایران 

را با جدیت دنبال می کنیم.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار به همراه دادستان قم در 
بازدید از پروژه شهید اوسطی به بررسی آزادسازی امالک و مشکالت 

این پروژه پرداختند.
به گزارشــی، دکتر ســید مرتضی سقائیان نژاد شــهردار به همراه 
حجت االسالم والمســلمین حسن غریب دادستان قم در بازدید از پروژه 
شهید اوسطی یا فاز ۵ عمار یاسر به بررسی آزادسازی امالک و مشکالت 

این پروژه پرداختند.
در این پروژه بخشــی از تملکات آن به علت عدم همکاری برخی از 
صاحبان امالک دچار مشــکل شده که در بازدید شهردار قم و دادستان 

قم این مسائل موردبررسی قرار گرفت.
همچنین در این بازدید حســام نژاد معاون مالی و اقتصادی، حلوایی 

زاده معاون فنی و عمرانی، احمدرضا شفیعی مدیرکل پیشگیری و رفع 
تخلفات شــهری، ابوالفضل میریک امامی مدیرعامل سازمان توسعه و 
عمران، محمد رمضانی مدیر منطقه هفت و سید محمدابراهیمی مدیر 

کل حقوقی شهرداری قم حضور داشتند.
الزم به ذکر اســت پروژه شهید اوســطی یا فاز ۵ عمار یاسر به رغم 
تمام مشکالت این پروژه، تعداد کل امالک فاز ۵ عمار یاسر ۱86 پالک 
بوده که تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰2 پالک تملک شده و 8۴ پالک 
باقی مانده که تا محور بیگدلی 2۹ پالک، تا خیابان دورشهر 3۵ پالک و 

تا راه آهن 22 پالک هنوز تملک نشده است.

آذربایجان شرقی - فالح: شــهردار تبریز به همراه رئیس و نائب 
رئیس شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر 
و شهردار منطقه 8 با حضور در محله تاریخی و فرهنگی شنب غازان با 
اهالی، خانواده های معزز شهدای مدافع حرم و شهدای هشت سال دفاع 

مقدس دیدار و گفتگو کرد.
یعقوب هوشــیار در این دیدار پای درددل خانواده های معزز شــهدا 

نشست و جویای مسائل و مشکالت آنان شد.
وی همچنین تاکید کرد: پاسداشت شهدا وظیفه همه ما است و یکی 
از راه های مهم پاسداشت شهدا، فراهم ساختن فضای معرفی درست آنان 

به شهروندان به ویژه نسل جوان است که ما برنامه های جدیدی در این 
حوزه داریم که به زودی وارد فاز اجرایی می شود.

وی ادامه داد: هرهفته به همراه اعضای شورای اسالمی شهر به دیدار 
خانواده های معظم شهدا رفته و شهرداران مناطق را به دیدار مستمر با 

خانواده شهدا موظف کرده ایم.
شهردار تبریز یادآور شد: محله شنب غازان از محالت تاریخی و اصیل 
شهرمان اســت که باید تمهیدات الزم برای معرفی داشته های مادی و 

معنوی این محله اندیشیده شود.
هوشــیار در ادامه اعالم کرد: در این بازدید همچنین جلسه ای برای 

تکمیل احداث حســینیه و گلزار شهدای شنب غازان برگزار شد که در 
این جلسه مسائل و مشکالت موجود مطرح و راه حل های مختلف بررسی 

و دستورات الزم صادر شد.

ایالم-هدی منصوری: "علیرضا معراجی" و "حیدر رضایی" 
مدیران روابط عمومی پتروشــیمی های ایالم و دهلران صبح امروز 
دوشــنبه با حضور در حسینیه  امام خمینی)ره( به همراه کارگران 
نمونه کشور با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی دیدار 

کردند.
رهبــر انقالب گفــت: این دیدار همه ســاله ی ما بــا کارگران، 
قدرشناســی از کارگران، تشــکر از کارگران و ارزش دانستن برای 

نفس کار است. 
لذا ما میخواهیم هم از کارگران عزیزمان تشکر کنیم و به تبع نبی 
مکرم اســالم دست شماها را ببوسیم، هم میخواهیم ارزش کار در 

جامعه معلوم بشود. کار یک ارزش است در اسالم.
کارگران دوران انقالب تاکنون نشان داده اند که انگیزه های ملی 
آنها در همه ی عرصه ها انگیزه های درخشــان و برجسته ای است، 
در همــه ی عرصه ها، یعنی هم در عرصه ی نظامی، هم در عرصه ی 

اقتصادی، هم در عرصه ی سیاسی. 
در عرصه ی نظامی؛ صحنه ی نمایان و جلوی چشم، دوران دفاع 

مقدس است. ما چهارده هزار کارگر شهید داریم، چهارده هزار.

 در مــورد عرصه ی اقتصادی؛ البته از اول انقالب این سیاســت 
استکبار بود، در این ده،  پانزده سال اخیر خیلی روشن سیاستشان 
از کار انداختن تولید کشــور بود، سیاست دشمن این بود. همه ی 
این تحریمها و این حرفها همه  برای این بود که در کشــور تولید از 

کار بیافتد.
کارگران ما ایستادند در صف مقدم و نگذاشتند این اتفاق بیافتد 

و آنچه که در این زمینه ستون اصلی این خیمه بود کارگر بود.
از روزهای اول انقالب تحریکات کارگری شــروع شــد؛ تا امروز 
هم وجود دارد. جامعه ی کارگری، بینی اینها را که قصد داشــتند 
جامعه ی کارگری را تابلو و نشانه ی اعتراضات مردمی قرار بدهند به 

خاک مالید و در مقابل اینها ایستاد؛ در کنار انقالب و نظام ایستاد.
البته کارگران در بعضی مواردی که جمع شدند، اعتراض شان به 
حق بوده. فرض کنید کارخانه ای را دولت به یک نفری واگذار میکند. 
او به جای اینکه کارخانه را مدیریت کند، ابزارهایش را میفروشــد، 
کارگرهــا را بیرون میکند، زمینش را مثال هتل  میخواهد بســازد! 
در این اعتراضها هم همیشــه کارگران مرز خودشــان را با دشمن 
مشخص کردند. نگذاشتند دشمن از اعتراض به حق اینها استفاده 
کند. با وجود مشــکالت کنار اسالم ایستادند. ما االن ده ها میلیارد 
واردات داریم. خیلی از این واردات هم الزم اســت، با مطلق واردات 
کسی مخالف نیست، ما با واردات بی رویه مخالفیم. واردات بی رویه 
یعنی چه؟ یعنی اینکه جنسی که در داخل تولید میشود کیفیتش 
هم خوب است، مشابه این جنس را ما وارد کنیم، این خنجری است 

به قلب تولید کشور.

اصفهان- قاسم اسد: معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفای 
استان اصفهان می گوید: این شرکت تاکنون به تمام تعهدات خویش 
در خصوص اجرای طرح فاضالب چادگان بر اساس بودجه تخصیصی 

عمل کرده است.
امیرحسین حکمتیان گفت: با پیگیری های شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  طرح احداث تصفیه 
خانه فاضالب شهر چادگان در سال ۱3۹۱ دارای ردیف اعتباری شد 

و عملیات احداث آن از سال ۱3۹2 آغاز گردید.
وی با بیان این که مراحل ســاخت تصفیه خانه فاضالب چادگان 
تاکنون 7۵ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته است افزود: این تصفیه 
خانه پس از تکمیل و بهره برداری یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه 

های فاضالب در کشور خواهد بود.
معــاون بهره برداری و توســعه فاضالب آبفای اســتان اصفهان 
همچنیــن گفت: تاکنون 3۵ کیلومتر از شــبکه جمع آوری و خط 
انتقال فاضالب شــهر چادگان اجرا شده است و ساخت دو ایستگاه 

پمپاژ فاضالب نیز در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
وی افزود: بر اســاس بودجه تخصیص یافته تاکنون ۱۹ میلیارد 
تومان در خصوص اجرای طرح فاضالب چادگان هزینه شده و شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان به تمام تعهدات خویش در این زمینه 
عمل کرده است.

حکمتیان با اشاره به احتمال ســرازیر شدن فاضالب به دریاچه 
پشت ســد زاینده رود اعالم کرد: بر اساس قانون مدیریت پسماند، 
در شــهرهایی که هنوز شــبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب 
ندارند و تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب قرار نگرفته اند، 
نظارت و برخورد با کسانی که فاضالب خانگی را در معابر و آب های 
روان تخلیه می کنند با شهرداری هاست و باید با متخلفان احتمالی 

برخورد قانونی صورت پذیرد.
وی همچنین برسالمت آب شرب شهروندان و روستاییان تحت 
پوشــش سامانه آبرســانی اصفهان بزرگ تاکید کرد و گفت: مرکز 
بهداشت اســتان بر کیفیت و سالمت آب ۹8 شهر و ۹۴۹ روستای 
استان اصفهان به ویژه ۵8 شهر و 38۰ روستایی که آب مورد نیاز آن 
ها از رودخانه زاینده رود و تصفیه خانه آب اصفهان تامین می شود 

نظارت کامل دارد و جای هیچگونه نگرانی نیست.

 قدردانی رییس بازرسی فنی شرکت ملی گاز 
از کیفیت اجرای پروژه ها در شرکت گاز خراسان رضوی

بازدید شهردار و دادستان قم از پروژه شهید اوسطی

شهردار تبریز تاکید کرد؛

تکمیل حسینیه و گلزار شهدای محله شهدای شنب غازان

   دیدار مدیران روابط عمومی پتروشیمی های ایالم و دهلران 
به اتفاق کارگران نمونه کشور با رهبر معظم انقالب اسالمی

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفای استان اصفهان:
آبفای استان اصفهان به تمام تعهداتش برای اجرای طرح فاضالب چادگان عمل کرده است

آذربایجان شرقی - فالح: شهردار تبریز با همراهی اعضای شورای 
اسالمی شهر، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، معاونان فنی و 
عمرانی و خدمات شهری و مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور از 

مجموعه ورزشی یادگار امام )ره( تبریز بازدید کرد.
یعقوب هوشیار در این بازدید که همراه با شهرام دبیری و پرویز هادی 
از اعضای شورای اسالمی شــهر، حبیب ستوده نژاد، سامان احمدزاده 
و جواد صدیقی انجام گرفت، به احصای مشــکالت راه های دسترسی 
به ورزشــگاه یادگار امام )ره( پرداخته و دســتورات الزم برای رفع آنها 

را صادر کرد.
خروجی مسیر یادگار امام )ره( به اتوبان شهید کسایی اولین موردی 

بود که شــهردار تبریز دستور انسداد در دو سمت این خروجی را داده و 
تمیزکاری، زیرسازی و آسفالت ریزی این مسیر را خواستار شد. 

لکه گیری پل اسالمشهر زیر اتوبان کسایی و نخاله برداری از مسیر و 
همچنین رفع آالینده های محیط زیست در این مسیر از جمله کارگاه 
تولید بتن، دیگر اقدامی بود که شهردار تبریز دستور انجام فوری آنها را 
صادر کرد. در ادامه این بازدید شهردار تبریز به احصاء مشکالت ورزشگاه 
یادگار امام )ره( پرداخت و ضمن بازدید از نقاط مختلف این اســتادیوم 

دستور رفع و پیگیری این مشکالت را داد.
یعقوب هوشیار همچنین بر اهمیت ارائه خدمات الزم در جهت رفاه 

حال تماشاگران و هواداران تیم محبوب تراکتور تاکید کرد.

در بازدید از مجموعه ورزشی یادگار امام)ره( مطرح شد؛

تاکید شهردار تبریز بر ارائه خدمات رفاهی به هواداران تیم پرطرفدار تراکتور
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چطورشرکتتانراازگاراژخانهبهدفتریحرفهایمنتقلکنید؟

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

ش��رکت های تازه تاس��یس به طور معمول در فضاهای غیررسمی کارشان را شروع می کنند. این امر نقش 
مهم��ی برای تاثیرگذاری بر روی روند ابتدایی ش��روع به کار و کاه��ش هزینه های باال دارد. همچنین میزان 
استرس کمتری نیز به مدیران استارت آپ ها وارد می کند. خب اگر قرار باشد همه برندها از ابتدای امر کارشان 
را با یک دفتر رسمی در نیویورک شروع کنند، خیلی زود توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

از بین خواهد رفت. 
برندهای بزرگی مثل گوگل یا آمازون اغلب از گاراژها یا مناطق غیررس��می برای ش��روع کارشان استفاده 
کرده اند. در این میان شما باید چنین شیوه ای را برای بهینه سازی کارتان در دستور کار قرار دهید، در غیر این 
صورت در همان مراحل ابتدایی با انبوهی از مشکالت رو به رو خواهید شد. این امر می تواند شرایط شما را به 

طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار داده و در مقایسه با رقبا حسابی شما را عقب نگه دارد. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی نحوه انتقال از گاراژهای ابتدایی برای شروع به کار به یک دفتر رسمی برای 
برند است. این امر تنها پس از بهینه سازی شرایط مالی برندها امکان پذیر بوده و شرایط شما را به طور قابل 

مالحظه ای توسعه می دهد. در ادامه برخی از بهترین معیارها در این میان را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
موقعیتمکانیهمهچیزاست

وقتی ش��ما به دنبال خرید یک دفتر تازه برای برندتان هس��تید، باید به موقعیت مکانی آن توجه ویژه ای 
داش��ته باش��ید. بسیاری از برندها برای خرید دفتر اول از همه به سراغ مناطق شلوع شهر می روند. این امر به 
طور خودکار هزینه موردنیاز برای تهیه دفتر را به طور سرس��ام آوری افزایش می دهد. درست به همین دلیل 
اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در عرصه بازاریابی هستید، می توانید از مناطق خلوت و 
حاشیه ای تر کارتان را شروع کنید. این امر شما را در موقعیت بسیار بهتری قرار داده و وضعیت تان را به طور 

قابل توجهی بهینه سازی خواهد کرد. 
پس از اینکه شما در یک محله مناسب دفتری برای برندتان پیدا کردید، نوبت به بخش های مهم و اساسی 
کار نیز می رسد. در این بخش شما باید دفتر کارتان را با دقت زیر نظر گرفته و مزایا و معایب آن را شناسایی 
نمایید. این امر می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و موقعیت تان را نیز به 
طور قابل توجهی بهبود بخشد. یادتان باشد شما برای بازه های زمانی طوالنی قصد حضور در دفترتان را دارید. 

پس قبل از خرید به فکر تمام جزییات باشید. در غیر این صورت خیلی زود پشیمان خواهید شد. 
توجهبهاندازهدفتر

اندازه دفتر یکی دیگر از نکات مهم در دنیای کس��ب و کار امروزی محس��وب می شود. این امر باید به طور 
مداوم از س��وی ش��ما مورد توجه قرار گرفته و در راستای تغییر شرایط تان به دنبال استفاده از شرایط پیش 
رو باش��ید. گاهی اوقات شما در بهترین نقطه شهر دفتر کوچکی می توانید تهیه کنید، اما با همان بودجه در 
محله های دیگر دفترهای بی نهایت بزرگتری در انتظارتان اس��ت. اگر شما صرفا کار اداری در دفترتان دارید، 
محل��ه آن چندان مهم نخواهد ب��ود. در عوض باید بر روی اندازه دفترهای کاری و انطباق آن با ش��رایط تان 
تمرکز داشته باشید. این امر می تواند برای شما مهم بوده و در آینده وضعیت کاری تان را تحت تاثیر قرار دهد. 

هزینههایجابهجایی
جا به جایی از یک محل کار، حتی گاراژ، به یک دفتر مناس��ب هزینه های مش��خصی به همراه دارد. ش��ما 
برای ش��روع به کارتان در این میان باید به س��راغ اس��تفاده از خدمات حرفه ای بروید. امروزه به طور معمول 
هزینه های جا به جایی از یک دفتر به دفتر دیگر بسیار زیاد است. درست به همین دلیل بسیاری از برندها در 
عمل خودشان وسایل دفتر را جا به جا می کنند. این امر هزینه های بسیار کمتری برای شما به همراه داشته 
و فرصت خوبی برای یادگیری مهارت های تازه به همراه دارد. با این حس��اب ش��ما باید خوتان اقدام به جا به 

جایی لوازم محل کار نمایید. 
noobpreneur.com:منبع
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بهقلم:جانمکآلپین
کارشناس مدیریت سئو در موسسه بازاریابی کاردینال

ترجمه: علی آل علی

امروزه مقاالت بس��یار زیادی با موضوع مدیریت س��ئو در 
م��دت زمانی اندک در دس��ترس کاربران ق��رار دارد. این امر 
ب��رای بس��یاری از بازاریاب ها و کارآفرینان امیدهای بس��یار 
زیادی در راستای مدیریت سئو در مدت زمانی کوتاه و کسب 
موفقیت های بلندم��دت بدون نیاز به اختص��اص زمان زیاد 
ایجاد کرده است. این امر نکته بسیار مهمی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به همراه داش��ته و توانایی ش��ما را در 

بلندمدت به شدت کاهش می دهد. 
وقتی ی��ک برند به دنبال موفقیت ه��ای کوتاه مدت به هر 
قیمتی باشد، خیلی زود توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را از دس��ت می دهد. این امر به شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاط��ب هدف کمکی نکرده و در عوض هزینه های 
سنگینی به همراه خواهد داشت. درست به همین خاطر شما 
باید به طور مداوم در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با استفاده از تکنیک های حرفه ای و کاربردی باشید، در 
غیر این صورت شاید توانایی تان را به سرعت از دست داده و 

از نظر سئو به یک فاجعه تمام عیار نزدیک شوید. 
بس��یاری از اوقات کارآفرینان به روش های تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف توجه نمی کنند. این امر ش��امل تالش 
برای اس��تفاده از تکنیک های کلیشه ای یا نادرست است. در 
دنیای س��ئو شیوه های کلیشه ای بس��یار زیادی در دسترس 
ق��رار دارد. نکت��ه مهم در این میان تالش ش��ما برای صرف 
نظر از شیوه های قدیمی و کلیشه ای است. متاسفانه بسیاری 
از کارآفرینان با این ش��یوه ها آش��نایی زیادی داشته و حتی 
به آنها اعتماد نیز دارند. درس��ت به همین دلیل ترک چنین 
شیوه هایی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف سخت و 

غیرممکن محسوب می شود. 
ه��دف اصلی در این مقاله مربوط ب��ه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با اس��تفاده از شیوه های درست مدیریت سئو 
است. البته در این میان به جای بررسی کالسیک شیوه های 
مدیریت س��ئو به دنبال برخی از اشتباهات رایج کارآفرینان 
و کس��ب و کارهای مختلف در این میان رفته ایم. این امر به 
ش��ما برای تاثیرگذاری بهینه ب��ر روی مخاطب هدف کمک 
کرده و وضعیت تان در دنیای سئو را به طور قابل مالحظه ای 
بهینه سازی خواهد کرد. در ادامه برخی از مهمترین تکنیک ها 
و اس��تراتژی های اش��تباه در این حوزه را مورد ارزیابی دقیق 

قرار خواهیم داد. 
استفادهازاستراتژیهایکپیشده

هر برندی براساس نیاز و شرایطش در بازار باید استراتژی 
س��ئو منحصر به فردی برای خودش طراحی کند. این امر به 
کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به 
ش��یوه ای شخصی سازی ش��ده کمک کرده و موقعیت تان در 
بازار را به طور قابل مالحظه ای توس��عه می دهد. درس��ت به 
همین خاطر اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در ش��رایط کنونی هستید، باید به خوبی توانایی جلب 

نظر کاربران را داشته باشید. 
اس��تفاده از استراتژی های کپی شده شاید در نگاه نخست 
کار شما را بی نهایت ساده سازد، اما در بازه های زمانی طوالنی 
از برندتان یک کسب و کار کلیشه ای خواهد ساخت. درست 
به همین خاطر شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
همیشه باید از شیوه منحصر به فرد و اختصاصی برای برندتان 
سود ببرید، در غیر این صورت شاید هرگز توانایی تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را پیدا نکرده و به طور مداوم به مثابه 

یک برند کپی کننده در میان مشتریان شناسایی شوید. 
ش��ما به جای استفاده از ایده های دیگران بدون تغییر باید 
در تالش برای گردآوری اس��تراتژی های مربوط به برندهای 
بزرگ و تالش برای درس گرفتن از هر کدام باش��ید. این امر 
به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به بهترین شکل 
ممکن کمک کرده و استراتژی سئوی برندتان را نیز در کانون 

توجه دیگران قرار می دهد. 
یادتان باشد الگوبرداری از دیگر برندها همیشه ایده بسیار 
خوبی محسوب می شود. با این حال اگر شما ایده های دیگران 
را بدون تغییر مورد اس��تفاده قرار دهید، هیچ سودی از این 
فرآیند نخواهید برد. در عوض به طور مداوم در بازار به مثابه 
یک برند متقلب شناخته شده و شاید هم با پیگیری حقوقی 

دیگر برندها نیز مواجه شوید. 
انداختنتقصیراتبهگردنتغییراتالگوریم

موتورهایجستوجو
امروزه وقتی صحبت از موتورهای جس��ت و جو می ش��ود، 
دیگر نامی از یاهو یا حتی موتور جست و جوی مایکروسافت 
در می��ان نیس��ت، چراک��ه اکنون تم��ام کاربران ب��ه دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از راهکارهای 
حرفه ای هستند. در این میان هم استفاده از گوگل ساده ترین 
مسیر برای جلب نظر مخاطب هدف محسوب می شود. در این 
میان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید با تغییرات 
الگوریتم گوگل نیز به خوبی آشنا باشید، در غیر این صورت 
شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

پیش روی تان قرار نگیرد. 
یکی از نکات مهم درب��اره الگوریتم گوگل تغییرات مداوم 
آن اس��ت. شاید در نگاه نخس��ت این تغییرات کامال بی مورد 
به نظر برسد. همچنین در برخی از موارد کارآفرینان نسبت 
به این تغییرات اعتراض های گسترده ای نشان می دهند. البته 
برای گوگل اعت��راض برندها چندان اهمیتی ندارد. دلیل آن 
هم اعمال تغییر در الگوریتم رتبه بندی س��ایت ها براس��اس 
نیاز کاربران اس��ت. ب��ه عبارت بهتر، گ��وگل در تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف با نمایش بهترین نتایج 
ممکن اس��ت. در این میان هم نظرات برندها اهمیت بسیار 

کمتری برای آنها دارد. 
بی ش��ک تغییرات مرب��وط به الگوریتم گ��وگل برای همه 
برندها به یک صورت خواهد بود. به عبارت بهتر، این تغییرات 

فقط کس��ب و کار ش��ما را تح��ت تاثیر ق��رار نمی دهد. در 
عوض برای بس��یاری از برندهای دیگر نیز مشکالت فراوانی 
به همراه خواهد داش��ت. درس��ت به همین خاطر شما باید 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان همیشه از بهترین 
راهکارهای ممکن س��ود ببری��د، در غیر این صورت ش��اید 
الگوریتم گوگل به س��ادگی برندتان را از صدر جدول سئو به 

رتبه های پایین انتقال دهد. 
در دنیای امروز ش��ما باید همیشه آماده تغییرات سریع و 
مهم باشید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کمک کرده و ش��رایط تان را ب��ه طور قابل مالحظه ای 
بهینه س��ازی خواهد کرد. با این حساب دیگر مشکلی از نظر 
سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نداشته و شرایط تان 
به ط��ور مداوم بهبود پی��دا  می کند. در این می��ان برخی از 
برندهایی که توانایی بهینه سازی شرایط شان در دنیای کسب 
و کار را ندارند، همین امر موجب انداختن تقصیرها از س��وی 

چنین برندهایی به گردن الگوریتم گوگل می ش��ود. این امر 
نه تنها یک اعتراض کامال بی دلیل اس��ت، بلکه حتی توجیه 

منطقی نیز ندارد. 
ش��ما به جای مقصر ش��ناختن گ��وگل در تغییر وضعیت 
سئوی برندتان باید خودتان به دنبال ایجاد تغییرات اساسی 
در آن باشید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی 
مخاطب هدف کمک کرده و ش��رایط تان را نیز به طور قابل 
مالحظ��ه ای بهینه س��ازی خواهد کرد. در کنار این مس��ئله 
می توانید همیش��ه از کالس های آموزشی برای ارتقای سطح 
دانش تان در دنیای س��ئو سود ببرید. این امر برای شما نتایج 
بسیار زیادی به همراه داشته و شرایط تان را نیز به طور مداوم 

ارتقا خواهد داد. 
یک��ی از راه حل های مناس��ب برای ارزیاب��ی تغییرات در 
دنیای سئو توجه به رفتار دیگر رقبا در بازار است. اگر یکی از 
رقبای بزرگ ش��ما در بازار به سرعت استراتژی سئو خودش 
را تغیی��ر داده اس��ت، این امر یکی از نش��انه های مهم برای 
آمادگی ش��ما خواهد بود. بنابراین شما نیز باید آمادگی الزم 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را داش��ته و براساس 
ش��رایط تازه استراتژی س��ئو خودتان را تغییر دهید. در غیر 
ای��ن صورت خیلی زود از عرصه رقابت جا مانده و ش��روع به 

انداختن تقصیرات به گردن دیگر برندها می کنید. 
کپیکردنمشخصاتصفحاتدرتمامشرایط

هر صفحه از سایت برند باید دارای کلیدواژه ها و مشخصات 
خ��اص خودش باش��د. در این می��ان برخ��ی از برندها برای 
ساده س��ازی مسیر پیش روی شان اقدام به استفاده از فرآیند 
کپ��ی کردن مش��خصات یک صفحه برای تم��ام بخش های 
س��ایت می کنند. این امر به ط��ور معمول در فرآیند طراحی 
س��ایت و س��پس تولید محتوا به مرور زم��ان روی می دهد. 
اگر ش��ما به دنب��ال تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان 
هستید، می توانید به سادگی هرچه تمام تر شرایط تان را برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف تغییر دهید. این امر به 
معن��ای پرهیز از کپی کردن مش��خصات یک صفحه به طور 
م��داوم و تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی کارب��ران به طور 
مداوم اس��ت. در این میان اگر ش��ما به دنبال بهبود فرآیند 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، می توانید پس از 
طراحی هر محتوا برای سایت تان براساس ویژگی های همان 
صفح��ه کلیدواژه ه��ا و دیگر جزییات آن صفح��ه را طراحی 
کنید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک ویژه ای کرده و شانس تان در عمل را به شدت افزایش 

می دهد. 
یادتان باش��د در دنیای امروز مش��تریان ب��ه برندهایی که 
دقت باالیی در زمینه فعالیت کاری ش��ان نش��ان می دهند، 
توجه بس��یار بیشتری خواهند داش��ت. این امر به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب ه��دف را به طور قاب��ل مالحظه ای تغییر 
می دهد. درست به همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف در فرآیند س��ئو هستید، باید همیشه 
کارت��ان را با باالترین دقت ممکن دنب��ال کنید، در غیر این 
صورت به تدریج میزان تاثیرگذاری تان بر روی مخاطب هدف 
به ش��دت کاهش پیدا کرده و مش��تریان از کنار برندتان دور 

خواهند شد. 
شما برای طراحی منحصر به فرد هر صفحه از سایت تان در 
زمینه سئو نمونه های موفق بسیار زیادی پیش روی تان دارید. 
درس��ت به همین خاطر باید همیشه از نمونه های مورد نظر 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان س��ود برده و در تالش 
برای اس��تفاده از آنها در زمینه سئو باشید. ساده ترین راهکار 

در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
طور حرفه ای است. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک کرده و ش��رایط تان را نیز به طور قابل 

مالحظه ای تغییر می دهد. 
استفادهازاتوماسیونبرایتمامکارها

استفادهه از سرویس های دارای اتوماسیون در هر شرایطی 
خوب نیس��ت. برخ��ی از برندها در دنیای س��ئو صفر تا صد 
کارهای ش��ان را با استفاده از اتوماسیون دنبال می کنند. این 
امر شاید در نگاه نخست جذاب به نظر برسد، اما در بلندمدت 
ایرادات بسیار زیادی در فرآیند فعالیت برندتان پدید می آورد. 
درس��ت به همین دلیل ش��ما باید برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان شرایط دیگری را در دستور کار قرار دهید. 
توصی��ه م��ا در این میان ت��الش برای پیگی��ری کارهای 
تکراری از س��وی ابزارهای سئو و پرداختن به کارهای مهمتر 
در قالبی حرفه ای اس��ت. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��رایط تان را نیز به طور 
قابل مالحظه ای تغییر می دهد. هرچه باشد ابزارهای سئو در 
دنیای مدرن کاربرد بسیار بیشتری داشته و توانایی شما نیز 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت کاهش 

می دهد. 
 بدون تردید فناوری اتوماس��یون در دنیای کس��ب و کار 
تحوالت بس��یار زیادی ایجاد کرده اس��ت. با این حال هنوز 
ه��م برخی از برندها برای اس��تفاده از این فناوری زیاده روی 
فراوانی را در دستور کار قرار می دهند. این امر می تواند برای 
ش��ما مشکالت بس��یار زیادی به همراه داشته و شرایط شما 
را نیز به طور قابل مالحظه ای تغییر دهد. درس��ت به همین 
دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
هس��تید، می توانید به طور قابل مالحظ��ه از دانش و مهارت 
خودتان در این حوزه اس��تفاده نمایید. قرار نیست یک ابزار 
ساده با امکانات مربوط به اتوماسیون تمام مشکالت شما در 
مدیریت سئو را حل کرده یا حتی به جای شما تصمیم گیری 
کند. درس��ت به همین خاطر شما باید خودتان در این راستا 
اقدام کرده و تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
به پیش ببرید. در غیر این صورت خیلی زود توانایی تان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شدت کاهش پیدا کرده 
و محتوای تان از نظر سئو وضعیت فاجعه باری خواهند داشت. 

پرداختهزینهبرایلینکها
برخ��ی از س��ایت ها و برندها به جای اینکه بر روی س��ئو 
صفحات ش��ان تمرکز کنن��د، اقدام به پرداخ��ت هزینه برای 
افزایش نمایش��ی ترافیک یا به عبارت بهتر، س��ئو برندشان 
می کنن��د. این امر ش��اید در نگاه نخس��ت برای ش��روع به 
کار ی��ک برند جذاب و هیجان انگیز باش��د، اما در بلندمدت 
توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور 
قابل مالحظه ای تغییر خواهد داد. درست به همین دلیل اگر 
شما به سراغ تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می روید، باید 
پرداخت هزینه برای ایجاد ترافیک غیرواقعی را به طور کامل 
فراموش کنید. دلیل این امر فقدان تاثیرگذاری روند موردنظر 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. همچنین در 
صورت قطع هزینه های مربوط به مدیریت س��ئو ش��ما دیگر 

ترافیک باالیی نخواهید داشت. 
توصیه م��ا در این میان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در دنیای س��ئو استفاده از ش��یوه هایی نظیر همکاری 
با آژانس های روابط عمومی است. امروزه بخش های مختلف 
فعالیت برندها به طور قابل مالحظه ای با هم گره خورده است. 
درست به همین خاطر شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف می توانید به خوبی شرایط خودتان را تغییر دهید. نکته 
مهم اینکه امروزه اغلب برندها دارای یک تیم روابط عمومی 
برای کسب و کارشان هستند. بنابراین همکاری میان بخش 

موردنظر و سئو چندان دور از ذهن نخواهد بود. 
ترسازطرحپرسشهایمختلف

در دنیای س��ئو هیچ کس به تنهایی پاسخ تمام سواالت را 
ن��دارد. این امر در عمل به معنای ضرورت مراجعه به دیگران 
برای دریاف��ت اطالعات کاربردی خواهد ب��ود. در این میان 
برخی از کارآفرینان برای طرح سواالت مربوط به سئو همیشه 
ترس و نگرانی دارند. دلیل این امر شاید نگرانی بابت به خطر 
افتادن جلوه حرفه ای شان باشد. در هر صورت شما به عنوان 
ی��ک کارآفرین اصال نباید نگران چنین نکاتی باش��ید. طرح 
س��وال از افراد حرفه ای در دنیای کس��ب و کار به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی آنها کمک کرده و موقعیت تان در بازار را 

نیز به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. 
امروزه کاربران در دنیای آنالین نس��بت به کارآفرینانی که 
آمادگی الزم برای طرح پرس��ش از هر کس��ی را دارند، روی 
خوش نشان می دهند. این امر انگیزه یادگیری و بهینه سازی 
شرایط برای مشتریان از سوی شما را نشان می دهد. درست 
به همین خاطر باید به س��راغ تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 

هدف بروید. 
ش��ما برای طرح س��وال از افراد حرفه ای هیچ محدودیتی 
پی��ش روی خودت��ان ندارید. این امر می تواند به ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��رایط تان 
را نیز به طور قابل مالحظه ای بهبود بخش��د. در این صورت 
شما اطالعات بسیار وسیع تری در دنیای سئو به دست آورده 
و آمادگی الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را 
نیز خواهید داشت. یادتان باشد هیچ کس بدون طرح سوال از 
افراد حرفه ای خودش بدل به فردی کارکشته در دنیای سئو 
نمی شود. با این حس��اب اگر شانس تعامل با یک کارشناس 
س��ئو را دارید، می توانید س��واالت متعددی از وی پرسیده و 
شرایط تان را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهید. کافی است 
نگاهی به توییتر به عنوان یک ش��بکه اجتماعی بیندازید. در 
این پلتفرم بسیاری از افراد سواالت متعددی از هم می پرسند. 
ش��ما نیز به عنوان یک کارآفرین می توانید سواالت تان را در 
این فضا مطرح کرده و در تالش برای اس��تفاده از پاسخ های 
مناس��ب باشید. به این ترتیب شانس تان برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف به طور قابل مالحظ��ه ای افزایش پیدا 

می کند. 
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تکنیک های سئو که باید آنها را کنار بگذارید


