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افزایش نرخ بهره، بازارها را دچار آشفتگی می کند

مارپیچ تورمی بازارها
فرص��ت امروز: جهان در معرض موج تورمی قرار گرفته و سیاس��ت گذاران پولی برای مه��ار تورم، نرخ های بهره را 
افزایش داده اند. آنطور که »بلومبرگ« اخیرا گزارش داده، در پی اوج گیری تورم جهانی، نرخ بهره در حدود 50 کشور 
جهان باال رفته و آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، برزیل، هند و پاکستان از آخرین کشورهایی هستند که نرخ بهره را 

در پاسخ به افزایش قیمت ها در سال 2022 میالدی افزایش داده اند.
با بروز بحران کرونا و سپس تبعات جنگ روسیه و اوکراین در هفته های گذشته و موج گرانی کاالهای اساسی و مواد 
غذایی در بازارهای جهانی، نرخ تورم در اغلب کشورها به بیشترین میزان طی دهه های گذشته رسیده و سکانداران 
پولی برای مقابله با موج تورم، افزایش نرخ بهره سیاس��تی را در دستور کار قرار داده اند. البته تحلیلگران دیدگاه های 
متفاوتی در قبال افزایش نرخ بهره دارند؛ از یکسو برخی کارشناسان می گویند افزایش نرخ بهره، آن هم در حالی که 
تورم از سمت زنجیره   های تولید و بخش عرضه رخ داده است، سیاست درستی محسوب نمی شود و افزایش نرخ بهره 

موجب می شود که مشکالت تولید تشدید شده و کنترل تورم با افزایش بیکاری و کاهش تولید و التهاب بازارهای...

ورود سران قوا به بازار اجاره مسکن

 سقف اجاره بها
25 درصد تعیین شد
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سیر نزولی بورس در روزهای آخر خرداد ادامه دارد

سومین افت متوالی شاخص سهام
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مدیریتوکسبوکار
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هرچنـد بیـش از یک ماه از تصویـب واردات خودرو در هیأت دولت می گذرد، امـا آیین نامه مربوط به 
آن نهایی نشـده است. در این شـرایط هرچند در ابتدا گفته شـده بود که اولین خودروهای وارداتی، 

تابستان وارد کشور می شوند اما به نظر نمی رسد که این موضوع در عمل اتفاق بیفتد. آنگونه 
که کارشناسان می گویند با توجه به روند کنونی اولین خودروهای وارداتی تا پاییز به کشور...

خودروهای وارداتی چه زمانی به ایران می رسند؟

دریچــه
آیا کاهش روزهای کاری هفته 
به هنجار شغلی بدل می شود؟

 استقبال جهانی
از کار 4 روزه

تصور عمومی ما این اس��ت 
که هرچه بیش��تر و سخت تر 
دس��تاوردهای  ک��ردن،  کار 
بزرگتری به هم��راه دارد، اما 
آیا در این ب��اره فکر کرده اید 
ک��ه کمتر کار کردن می تواند 
کلید موفقیت باش��د؟ برخی 
کارفرمایان  و  کارآفرین��ان  از 
به این نتیجه رس��یده اند که 
چهار روز کار در هفته، میزان 
به��ره وری و رضایت ش��غلی 
را افزای��ش می ده��د و باعث 
می ش��ود عالوه ب��ر زنانی که 
خانوادگ��ی  مس��ئولیت های 
دارن��د و باید از کودکان خود 
نگه��داری کنن��د، م��ردان و 
به طور کلی، هم��ه کارکنان 
مس��تعد به هفته کاری چهار 
روزه به منزله س��بک جدید 
کار و هنجار غالب شغلی نگاه 
کنند. ای��ن مس��ئله از زمان 
ب��روز پاندمی کرون��ا بیش از 
پیش مطرح شده و تجربیات 
از  اروپایی  موفق کش��ورهای 
جمل��ه ایس��لند، کش��ورها و 
ش��رکت های زیادی را به این 
س��مت سوق داده است که از 
کار چهار روزه استقبال کنند. 
در میانه های قرن بیستم بود 
که هشت س��اعت کار روزانه 

و پن��ج روز کاری در 
2هفته به هنجار...
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این روزها ابزارهای بس��یاری وجود دارند و در دسترس 
هستند که می توانند وضعیت س��المتی را در افراد دنبال 
کنند. به این ابزارها، فناوری های پوش��یدنی می گویند. از 
اپل واچ گرفته تا حلقه های هوش��مندی که زنان را نسبت 
به عادت های ماهیانه شان آگاه می کنند، همه اینها آمده اند 
تا انقالبی بزرگ در دنیای س��المتی به پا کنند. به گزارش 
»اکونومیست«، وقتی قلب به شکلی نامنظم می تپد، امکان 
دارد لخته خون یا عارضه ای ایجاد کند، امری کشنده که به 
طور س��االنه جان افراد بسیاری از افراد را در سراسر جهان 
می گیرد، اما اگر تپش نامنظم قلب را شناسایی کنید، همان 
ابت��دا می توان جلوی بروز عارضه های قلبی و مرگ هزاران 
نفر را در سال گرفت. نکته اینجاست که ابتدا باید این تپش 
نامنظم قلب را کشف کنید. تست ها و آزمایش هایی که این 
نامنظمی را نش��ان می دهند، اغلب گران قیمت و پرهزینه 
هستند. حتی برخی از آنها دقت کافی را هم ندارند؛ چراکه 
تپش قلب را در شرایط آزمایشگاهی و خاص می سنجند، 
اما حاال ابزارهای جدید و وس��ایل مدرنی وارد بازار شده اند 
ک��ه می توانند این بی نظمی را در تپش قلب به ما نش��ان 

دهن��د؛ به عنوان مثال، اپل واچ یا همان س��اعت اپل یکی 
از همان ابزارهایی اس��ت که می تواند تپش قلب را بررسی 
کند. نکته مهم اینجاست که هزینه اپل واچ به مراتب کمتر 
از تس��ت ها و آزمایش هایی است که در این زمینه صورت 
می گیرد و عمدتا گران و هزینه بر هستند. افزون بر آن، این 
وس��یله ها نس��بت به قیمت خود، ارزش باالیی هم دارند؛ 
چراکه می توانند جان انسان ها را از خطر مرگ نجات دهند.
مواردی که اینجا مطرح ش��د، تنه��ا یکی از انقالب های 
بزرگی اس��ت که در صنعت تجهیزات پزش��کی و دارویی 
صورت گرفته و همه چیز را تغییر داده اس��ت. س��اعت ها 
و حلقه های هوشمند، ابزارهای دنبال کننده تناسب اندام، 
برچس��ب ها و بسیاری از دیگر وسیله هایی که همگی جزو 
فناوری های پوش��یدنی به شمار می آیند، تحولی بزرگ در 
صنعت تجهیزات پزش��کی و دارویی جهان ایجاد کرده اند. 
در ح��ال حاض��ر بیش از ۷ ه��زار و 500 ن��وع مختلف از 
فناوری های پوش��یدنی وجود دارند که می توانند وضعیت 
سالمتی انسان ها را پایش و رصد کنند. برخی از این ابزارها 
مفیدتر هس��تند و برخی هم کارای��ی چندانی ندارند. این 

ابزارها به کمک فناوری هایی نظیر یادگیری ماشینی و هوش 
مصنوعی، زندگی انسان ها را متحول کرده و سالمت آنها را 
کامال در اختیار خود گرفته اند. شاید با خودتان فکر کنید 
این فناوری های پوشیدنی که وضعیت سالمتی انسان ها را 
رصد می کنند به اوج کارایی و پیش��رفت خود رسیده اند و 
به قول معروف، حس��ابی پیشرفته شده اند، اما واقعیت این 
اس��ت که این فناوری ها هنوز روزهای نخستین و آغازین 
خ��ود را س���پری می کنند و هنوز تا مرحل��ه بلوغ، فاصله 
طوالن��ی و راه زیادی در پیش دارند. البته س��رمایه گذاران 
ه��م در ای��ن عرصه هن��وز س��رمایه چندان��ی را وارد کار 
نکرده اند. برای بیماران، ابداعات و فناوری های پوش��یدنی 
می تواند نجات دهنده ای بزرگ باشد. فناوری های پوشیدنی 
به کم��ک هوش مصنوع��ی می تواند آین��ده را در اختیار 
خ��ود بگیرد و صنعت مراقبت از س��المت را متحول کند. 
تش��خیص بیماری و نجات جان بیمار، جزو باارزش ترین و 
مهمترین مواردی است که از این مسیر حاصل خواهد شد. 
نکته اینجاس��ت که پیشرفت چنین فناوری هایی می تواند 
هزینه ه��ای جانی را در جهان به طور قابل توجهی کاهش 

دهد و جان انسان ها را از گزند بیماری ها حفظ کند. یکی 
از فواید فناوری های پوشیدنی این است که می تواند عالئم 
ریز و جزئی را در بیماران شناس��ایی کند. این شناس��ایی 
به موقع، نقش��ی مه��م و موثر در حفظ س��المتی و جان 
ش��هروندان بازی می کند. بسیاری از عالئمی که به کمک 
فناوری های پوش��یدنی شناسایی می شوند، بدون این ابزار 
اصال مشخص نمی شوند، مگر زمانی که به درجه مرگباری 
برسند. حس��گرها در این ابزارهای پوشیدنی می توانند هر 
تغییری را در بدن افراد دنبال کنند و در نتیجه به او نسبت 
به این تغییرات آگاهی دهند. برای مثال، مراحل نخس��ت 
بیماری پارکینسون به کمک همین فناوری های پوشیدنی 
قابل تش��خیص و شناسایی اس��ت؛ در حالی که به کمک 
تست ها معموال نمی توان این بیماری را به موقع شناسایی 
کرد. نکته جالب این است که فناوری های هوشمند حتی 
می توانند بیماری های روانی را هم در افراد شناسایی کنند. 
آنها با شناس��ایی عالئم و نش��انه ها در فرد، او را نسبت به 
وضعیت روحی اش آگاه می کنند. حلقه های هوش��مند هم 
ابزاری هستند که به زنان کمک می کنند تا دوران قاعدگی 

خود را بهتر بشناس��ند و در هر مرحله نس��بت به شرایط 
فیزیک��ی خود آگاهی کامل داش��ته باش��ند. فناوری های 
پوشیدنی به داده های ارزشمند و بی شماری دسترسی پیدا 
می کنند. به همین خاطر اس��ت ک��ه کنترل آنها، اهمیتی 
وی��ژه و دوچندان دارد. داده های بیم��اران برای دولت ها و 
فعاالنی نظیر بیمه گران، کامال کلیدی و اساس��ی است. به 
همین دلیل است که هم دولت ها و هم شرکت هایی نظیر 
شرکت های بیمه سعی دارند سرمایه گذاری هایی در زمینه 
فناوری های پوشیدنی داشته باشند. قطعا این فناوری هنوز 
روزهای طفولیت و دوران کودکی خود را می گذراند و برای 
اینکه به بلوغ کافی برسد، باید سرمایه کالنی به آن تزریق 
ش��ود. از آنجا که این روزها ش��اهد ارزش های بس��یار این 
فناوری ها بوده ایم و هستیم، قطعا جریان سرمایه گذاری در 
آن هم به مرور زمان شدت خواهد گرفت. واقعیت این است 
که ما همه باید خود را برای بهبود وضعیت س��المتی مان 
آماده کنیم و مواردی نظیر فناوری های پوش��یدنی در این 
مسیر می تواند نقشی کلیدی در پایش سالمتی ما انسان ها 

داشته باشد.

دنیای ثروتمند کمبود خواب دارد. به طور میانگین، یک 
بزرگس��ال آمریکایی تقریبا دو ساعت کمتر از پدربزرگ و 
مادربزرگ خود در طول روز چرت می زند. بیش از یک سوم 
آمریکایی ه��ا کمتر از هفت س��اعت در ش��ب می خوابند. 
خس��تگی و فرس��ودگی ناش��ی از این وضعیت به آلزایمر، 
افزایش فش��ار خ��ون و بیماری ه��ای مزم��ن دیگر منجر 
می شود. چنین شرایطی همچنین می تواند تا 400 میلیارد 
دالر در س��ال به اقتصاد آمریکا ضربه زند. دیگر کشورهای 
ثروتمند هم به همین منوال دچار بی خوابی هستند. مصرف 
الکل و کافئین هم تا حدودی مقصر هس��تند؛ درست مثل 
قرار گرفتن در معرض گوش��ی های موبایل و نمایشگرهای 
کامپیوتر. جالب اینجاست که مردم دست کمک شان را به 

سوی بعضی از همین دستگاه ها دراز کرده اند.
به نوشته »اکونومیست«، حاال حسگرهای بسیار کوچک 
به شکلی راحت تر در گجت های پوشیدنی تعبیه می شوند 
ت��ا در طول ش��ب کارب��ران را زیر نظر بگیرن��د. غول های 
تولیدکنن��ده ل��وازم مصرف��ی الکترونی��ک مانن��د گوگل، 
سامس��ونگ و هوآوی در گجت های ش��ان، تکنولوژی های 
مرتبط با خواب را ارائه می کنند. هرچند به نظر می رسد اپل 
آنچنان که باید از خرید شرکت Beddit )که تولیدکننده 
حسگرهای قابل اس��تفاده در تختخواب است( بهره نبرده 
اس��ت، اما در س��ال های اخیر س��عی کرده ت��ا قابلیت ها و 
تکنولوژی های مرتبط با ردگیری کیفیت خواب کاربران را 
در ساعت های هوشمند جدیدش ارائه کند. بد نیست بدانید 
که اپل در س��ال 201۷ و به دنبال بلندپروازی هایش برای 
پس زدن دیگر رقبا، شرکت فنالندی Beddit را با قیمتی 

نامشخص و اعالم نشده خرید.
با این وجود، اس��تارت آپ های مختلفی در این سال ها با 
ه��دف بهبود کیفیت خواب افراد راه اندازی ش��ده اند. اتفاقا 
این استارت آپ های تخصصی، ابزارها و محصوالت مرغوب 
 Oura( »و پ��ر از جزییات��ی را ارائه می کنن��د. »اورا هلث
Health(، یک شرکت فنالندی است که ارزش حدود یک 
میلیارد دالری دارد. این ش��رکت یک انگشتر تیتانیومی را 
ک��ه وزنی چند گرمی و س��بک دارد، با قیم��ت 300 دالر 
می فروشد؛ انگشتری که ضربان قلب، میزان اکسیژن خون 
و فعالیت روزانه کاربرانش را ردگیری و اندازه گیری می کند 
که سلبریتی های معروف هم از طرفداران پر و پا قرص آن 
هستند. »ُککون« )Kokoon( نیز یک شرکت بریتانیایی 
تولیدکننده هدس��ت های بی سیم است و ایرپادهای بسیار 
کوچکش وقتی براس��اس میزان اکس��یژن خون تشخیص 
می دهن��د که فردی در مرحله خواب قرار دارد، موس��یقی 
 Eight( »آرام بخش پخش می کند. همچنین »ایت اسلیپ
Sleep( یک اس��تارت آپ آمریکایی تولیدکننده تشک های 
هوشمند است که قابلیت هماهنگ شدن با اپلیکیشن ویژه 
این ش��رکت را دارند. این تش��ک های هوشمند با قیمت 2 
هزار دالر به فروش می رس��ند و در طول ش��ب و هنگامی 
ک��ه دمای بدن فرد در خواب تغییر می کند، گرم یا س��رد 

می شوند.
ترکیبی از افزایش بی خوابی در میان مردم و تکنولوژی های 
بهتر، به رش��د انفجاری صنعت دستیارهای خواب  )همان 
دس��تگاه های کمک کننده به بهبود کیفی��ت خواب افراد( 
منجر می شود. شرکت تحقیقاتی »گلوبال مارکت اینسایتز« 

)Global Market Insights( تخمی��ن زده اس��ت که 
درآمد جهانی ناشی از فروش دستگاه های مجهز به دستیار 
خواب در سال 2020 میالدی به 12.5 میلیارد دالر رسیده 
و این درآمد می تواند تا پنج س��ال آینده به س��ه برابر هم 
افزایش پیدا کند. »متئو فرانچسچتی«، رئیس شرکت ایت 
اس��لیپ می گوید که بازار هدف ش��رکتش دقیقا هر فردی 
در دنیاس��ت. به هر حال هر کس��ی به خواب نی��از دارد و 
می خوابد. هرچند این گزاره درس��ت اس��ت، اما همه افراد 
کم خواب نیس��تند و یا توانایی خرید تش��ک 2هزار دالری 
تولی��د این ش��رکت را ندارند. از طرفی، ای��ن تکنولوژی با 
اینکه رو به بهبود و پیشرفت است، اما هنوز تا کامل شدن 
فاصله دارد. خوابیدن با ساعت هوشمندی که دور مچ بسته 
می شود، کالفه کننده است و ممکن است باتری آن در طول 
ش��ب تمام ش��ود. نویس��نده این مطلب هم یک بار تالش 
کرد تا هدس��ت ش��رکت ُککون را از روی سربندی بگذارد 
که از موهایش در برابر کش��یده ش��دن محافظت کند؛ اما 
صدای خش داری که با هدف آرامش بخش��ی طراحی شده، 
بیشتر شبیه صدای پارازیت متالطم یک تلویزیون قدیمی 
بود. باید پذیرفت که الگوهای تجاری در اس��تارت آپ های 
ارائه دهن��ده تکنولوژی ه��ای خواب، مش��کالتی هم دارند. 
وقتی پیشرفت های تبلیغ شده درباره دستگاه های پوشیدنی 
خواب، در عمل با شکست مواجه می شوند، مردم می توانند 

از آنها خسته و ناامید شوند.
طبق مطالعه ای که چندی پیش توسط شرکت مشاوره ای 
 )Rock Health Advisory( »راک هل��ث آدوای��زی«
انجام شد، تقریبا 40 درصد از کاربران دستگاه های پوشیدنی 

خواب، این دستگاه ها را کنار گذاشته اند؛ ظاهرا این اتفاق به 
این دلیل افتاده است که آنها تاثیر خواب آور دلخواه شان را 
از این دستگاه ها نگرفته اند. شرکت های ُککون، اورا هلث و 
ایت اسلیپ اخیرا مدل های عضویتی را معرفی کرده اند تا به 
این وسیله بتوانند افراد را از پیشرفت ها و به روزرسانی های 
مربوط به دستگاه های ش��ان آگاه کنند. این حق اشتراک ها 
در مقایس��ه با فروش دس��تگاه ها، درآمدی ثابت و بهتر را 
برای این ش��رکت ها به همراه م��ی آورد و همچنین امکان 
دسترس��ی به اطالعاتی را برای آنه��ا فراهم می کند که به 
بهبود دس��تگاه های تولیدی آینده آنها کمک خواهند کرد. 
ای��ن رویکرد همچنی��ن می تواند یک تایید ضمنی باش��د 
برای آنکه این دس��تگاه ها یک راه عالج فوری و اضطراری 
نیست. اورا هلث می گوید که این شرکت قابلیت های متنوع 
دیگری را به انگش��ترهای هوش��مندش اضافه می کند که 
مس��تقیما مربوط به خواب نیستند. بسیاری از دانشمندان 
نگران آن هس��تند که با وجود رشد فزاینده تکنولوژی های 
جدید مربوط به سالمتی، تکنولوژی های خواب از استاندارد 
طالیی و کامل به دس��ت آمده از مطالعات کلینیکی انجام 

شده روی بیماران و نمونه های تصادفی، محروم بمانند.
دکت��ر »اینگو فیتز« یک مرکز خواب را در بیمارس��تان 
»ش��اریته برلین« )که یک��ی از بزرگتری��ن مراکز درمانی 
دانش��گاهی در اروپاس��ت( راه اندازی و مدیریت می کند. او 
که در یک آزمایش��گاه اختصاصی، گجت ها و تش��ک های 
هوشمند جدید را مورد مطالعه قرار می دهد، می گوید وقتی 
از دو ش��رکت سامس��ونگ و هوآوی خواست تا روش های 
مورد اس��تفاده در عملک��رد مربوط به م��دل اندازه گیری 

ساعت های هوشمندش��ان را در اختیارش قرار دهند، هیچ 
پاس��خی از آنها دریافت نکرد. دکتر اینگو فیتز معتقد است 
که هیچ کدام از دس��تگاه های پوش��یدنی موج��ود در بازار 
که با مقیاس های مختلف به بررس��ی کیفیت خواب افراد 
می پردازن��د، نمی توانند با روش ه��ای کلینیکی مخصوص 
و وی��ژه بررس��ی کیفیت خ��واب مطابقت کنن��د. در این 
روش های کلینیکی، اطالعات به طور مستقیم و با استفاده 
از الکترودهای مخصوص از فرآیندهای در جریان مغز افراد 
به دس��ت می آیند. شرکت سامس��ونگ هیچ نظری درباره 
این موضوع نداده اس��ت، اما ش��رکت ه��وآوی به خبرنگار 
»اکونومیس��ت« گفته که دس��تگاه های این شرکت طول 
مدت خواب را با دقتی قابل مقایسه با روش های کلینیکی 
اندازه گیری می کنند. با این حال، دانشمندان تایید می کنند 
که تکنولوژی های خواب ممکن اس��ت ب��ه بی خوابی های 
متوس��ط کمک کنند و باعث  ش��وند افراد حساس به این 
نتیجه برسند که به درمان های کلینیکی نیاز دارند. بررسی 
میزان اکس��یژن خون در لحظه )که در بعضی دستگاه های 
پوشیدنی انجام می شود( می تواند به تشخیص اختالالتی از 
قبیل آپنه خواب )ش��رایطی که در آن افراد در حین خواب 
دچار توقف تنفس می ش��وند و تقریب��ا یک میلیارد نفر در 
سراس��ر دنیا به آن مبتال هستند( کمک کند. اما در نهایت 
دکتر اینگو فیتز می گوید که هیچ گجتی نمی تواند به خواب 
بهتر افراد کمک کند. اگر فردی که به خواب و اس��تراحت 
بیش��تری نی��از دارد، به چنی��ن نتیجه ای برس��د، رویای 
سرمایه گذاران صنعت تکنولوژی های خواب برای ثروتمند 

شدن به کابوسی بی سود و منفعت تبدیل خواهد شد.

صنعت تکنولوژی های خواب بیدار می شود
میهمانی خواب

هوش مصنوعی، صنعت مراقبت از سالمت را متحول می کند

خیزش فناوری های پوشیدنی

راهنمای بازاریابی مستقیم برای مشتریان
زمانی خرید یک محصول به معنای مراجعه به خرده فروشی ها و زیر و رو کردن قفسه های مختلف بود. تا همین 
یک دهه پیش بسیاری از مشتریان برای خرید یک محصول اول از همه به سراغ خرده فروشی ها یا حتی فروشگاه های 
زنجیره ای می رفتند. این امر به مثابه تنها راهکار خرید برای بسیاری از مشتریان در سراسر دنیا مطرح بود. این روزها 
البته شیوه های خرید در سراسر دنیا عوض شده است. شما دیگر الزم نیست در ساعت های اداری به خرده فروشی ها 
مراجعه کرده و با هزاران زحمت محصول مورد عالقه تان را خریداری کنید. در عوض می توانید از خانه مشغول خرید 
محصوالت برندتان بوده و به سادگی هرچه تمام تر آنها را تهیه نمایید. این امر به لطف توسعه فناوری های دیجیتال 
و راه اندازی انواع و اقسام فروشگاه های آنالین روی داده است. امروزه شما حتی در نیمه شب نیز توانایی استفاده از 
امکانات برندتان را دارید. به این ترتیب دیگر مشکلی از نظر خرید محصوالت در هر ساعت پیش روی شما نخواهد...



فرصت امروز: جهان در معرض موج تورمی قرار گرفته و سیاست گذاران 
پولی برای مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش داده اند. آنطور که »بلومبرگ« 
اخی��را گزارش داده، در پی اوج گیری تورم جهانی، نرخ بهره در حدود 50 
کش��ور جهان باال رفته و آمریکا، انگلیس، اس��ترالیا، کانادا، برزیل، هند و 
پاکستان از آخرین کشورهایی هستند که نرخ بهره را در پاسخ به افزایش 

قیمت ها در سال 2022 میالدی افزایش داده اند.
با بروز بحران کرونا و سپس تبعات جنگ روسیه و اوکراین در هفته های 
گذش��ته و موج گرانی کاالهای اساسی و مواد غذایی در بازارهای جهانی، 
نرخ تورم در اغلب کشورها به بیشترین میزان طی دهه های گذشته رسیده 
و س��کانداران پولی برای مقابله با موج تورم، افزایش نرخ بهره سیاس��تی 
را در دس��تور کار قرار داده اند. البته تحلیلگ��ران دیدگاه های متفاوتی در 
قبال افزایش نرخ بهره دارند؛ از یکسو برخی کارشناسان می گویند افزایش 
ن��رخ بهره، آن هم در حالی که تورم از س��مت زنجیره   های تولید و بخش 
عرضه رخ داده اس��ت، سیاست درس��تی محسوب نمی شود و افزایش نرخ 
بهره موجب می ش��ود که مش��کالت تولید تشدید ش��ده و کنترل تورم با 
افزایش بیکاری و کاهش تولید و التهاب بازارهای مالی همراه شود. از دیگر 
س��و، برخی اقتصاددانان از دیرهنگام بودن این سیاست سخن می گویند و 
معتقدند ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم، نرخ بهره است، اما بانک های 
مرکزی برای افزایش نرخ بهره به موقع عمل نکرده اند و این افزایش فعلی 

با تاخیر و دیرهنگام انجام شده است.
فرمول جهانی مهار تورم

یکی از فاکتورهایی که اقتصادها را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد، 
تورم است. کشورهای توسعه یافته در حال حاضر با افزایش شدید نرخ تورم 
مواجه شده اند و تنها راه مقابله، افزایش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی 
اس��ت؛ اقدامی که به ضرر بازارها تمام می شود. به گزارش »اکونومیست«، 
این روزها بانک های مرکزی در کش��ورهای توس��عه یافته جهان با بدترین 
تورم جهانی دس��ت و پنجه نرم می کنند. چنین تورمی در این کش��ورها 
تاکنون سابقه نداشته اس��ت. حاال تمام سیاست های پولی که در گذشته 

انبس��اطی بوده به سمت انقباضی ش��دن حرکت می کند و روند در حال 
معکوس ش��دن است. فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا اخیرا نرخ 
بهره را نیم درصد افزایش داده و همچنین سیاست های جدیدی در پیش 
گرفته که نس��بت به گذشته تغییرات محسوسی را در روند این نهاد مالی 
نش��ان می دهد. بانک مرکزی استرالیا تا همین چند وقت اخیر پیش بینی 
می کرد نرخ بهره خود را تا س��ال 2024 نزدیک به صفر نگه دارد، اما حاال 
ناگهان همه س��رمایه گذاران را غافلگیر کرده و نرخ به��ره را افزایش داده 
اس��ت. بانک مرکزی انگلستان هم از سال 200۹ تاکنون نرخ بهره خود را 
افزایش نداده، اما حاال تصمیم گرفته که برای مقابله با نرخ تورم، سیاست 

خود را تغییر دهد.
تصمی��م بانک های مرکزی بر روی وضعیت بازارهای مالی اثر می گذارد. 
ب��رای مث��ال، بالفاصله پ��س از افزایش نرخ بهره از س��وی ف��درال رزرو، 
ارزش س��هام در ب��ازار افزایش پیدا کرد. دلیلش این ب��ود که اهالی بازار و 
سرمایه گذاران تصور می کردند سیاست های بانک مرکزی از این انقباضی تر 
نخواهد ش��د، اما حاال دوباره بازار س��عی دارد خودش را با وضعیت جدید 
مطابق��ت دهد. به همین خاطر، ارزش س��هام دوباره رون��دی نزولی را در 
پیش گرفته است. ارزش کلی سهام در بازار سرمایه آمریکا در سال 2022 
با کاهش 11 درصدی مواجه ش��ده و دلیل اصلی آن، همین تصمیم های 
فدرال رزرو اس��ت. البته سرمایه گذاران پیش بینی کرده اند که فدرال رزرو، 

نرخ بهره را بیش از اینها افزایش خواهد داد.
یک��ی از عواقب سیاس��ت های انقباضی برای بازارهای مالی، این اس��ت 
که روی ارزش ارزها اثر می گذارد. مثال ش��اخص دالر در س��بد ارزها طی 
یک سال گذش��ته افزایش ارزش ۷ درصدی را تجربه کرده است. هرچند 
عم��ده این ارزش، از کاهش ارزش یورو به دس��ت می آید. در واقع، ارزش 
دالر نس��بت به ارزش چند ارز مهم از جمله ین، پوند، یورو و یوآن تعیین 
می ش��ود، اما در این میان، یورو از همه مهمتر است و از آنجا که یورو این 
روزها با کاهش ارزش شدیدی روبه رو شده، شاخص دالر رشد قابل توجهی 

را تجربه کرده است.

نقش پررنگ بانک های مرکزی
آمریکا نسبت به سایر کشورها، به افزایش نرخ بهره بیشتری نیاز دارد. در 
واقع، این کش��ور در یک سال گذشته شرایط اقتصادی وخیمی داشته و با 
افزایش ش��دید نرخ تورم روبه رو ش��ده است. عالوه بر آن، رشد نیروی کار و 
داغ ش��دن بازار کار در آمریکا هم باعث ش��ده است که افزایش نرخ بهره در 
این کش��ور به حالت اضطراری درآید. افزایش نرخ بهره در آمریکا می تواند 
منجر به ولع بیش��تر س��رمایه گذاران برای دالر شود؛ این یعنی تقاضا برای 
دالر افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش ارزش دالر در برابر ین ژاپن هم یکی 
از مواردی اس��ت که از همین نوسان نرخ بهره حاصل شده است. ژاپن تنها 
کشور توسعه یافته و پیشرفته ای است که هنوز نرخ بهره در آن افزایش نیافته 
است و احتماال همینطور پایین خواهد ماند. همین امر موجب شده است که 
ارزش ین به پایین ترین سطح خود از سال 1۹۷0 تاکنون برسد. همه اینها 
حاصل همین تصمیم هایی است که فدرال رزرو آمریکا اتخاذ کرده و آینده 
بازار را در اختیار خودش گرفته اس��ت. افزایش ن��رخ تورم در آمریکا باعث 
ش��ده است فدرال رزرو در این کشور تا این اندازه تهاجمی برخورد کند، اما 
نکته اینجاست که سیاست های تهاجمی منجر به نوسانات شدید قیمتی در 
بازارها خواهد ش��د و همین امر، پیش بینی آینده را برای اهالی بازار دشوار 
می کن��د. این امر به ش��دت بر روی س��رمایه گذاری ها در آمریکا اثر خواهد 
گذاشت. بسیاری از س��رمایه گذاران بابت سیاست های فدرال رزرو احساس 
نگرانی می کنند، اما در عین حال وسوس��ه می شوند که در زمان های تغییر 
سیاست ناگهان وارد میدان شوند تا در این دوران گذار، به سود مالی دست 
پیدا کنند. در واقع، اینط��ور می توان گفت که فدرال رزرو و اکثر بانک های 
مرکزی بزرگ جهان، با تغییر سیاست های خود، چرخه ای را ایجاد می کنند 
ک��ه بازارهای مالی را کامال تحت تاثیر خود ق��رار می دهند. به هر حال، در 
ش��رایط فعلی، وضعیت بانک های مرکزی از جمله فدرال رزرو این است که 
به فکر اقتصاد کشورش��ان باشند و اکنون تنها فکر برای اقتصاد کشورهای 
توس��عه یافته در جهان، افزایش نرخ بهره اس��ت؛ به این خاطر که از طریق 

افزایش نرخ بهره می توان نرخ تورم را در این کشورها مهار کرد.

افزایش نرخ بهره، بازارها را دچار آشفتگی می کند

مارپیچ تورمی بازارها

با ش��روع جنگ و تورم باال، نرخ بهره در سراس��ر جهان افزایش پیدا 
می کن��د. به گزارش »نیویورک تایمز«، نزدیک به 48 کش��ور جهان در 
طول شش ماه گذشته نرخ بهره خود را افزایش داده   اند، چراکه بانک های 
مرکزی در آمریکا، انگلستان، هند و کشورهای دیگر در تالش برای مهار 
سریع ترین تورم طی دهه های اخیر، هزینه استقراض را افزایش داده اند. 
فدرال  رزرو در روز چهارش��نبه گذش��ته نرخ بهره معیار خود را افزایش 
داد که س��ومین افزایش از ابتدای س��ال و بزرگترین آن از سال 1۹۹4 
بوده اس��ت. چند ساعت پس از این اقدام فدرال  رزرو، کشورهای برزیل، 
عربستان  سعودی و... تغییر در نرخ بهره خود را اعالم کردند. سوئیس و 

انگلستان نیز روز پنجشنبه نرخ های بهره را افزایش دادند.
داده   های شرکت فناوری اطالعات فکت   ست نشان می دهد که تاکنون 
در سال 2022 حداقل 45 کشور نرخ بهره را افزایش داده اند و کشورهای 
دیگری نیز در این مس��یر قرار دارند. افزایش نرخ بهره، ابزار قدرتمندی 
برای مبارزه با افزایش قیمت هاست؛ این اقدام، استقراض پول را گران   تر 
می کند که بر تقاضای مصرف کنندگان و توسعه کسب وکارها تاثیرگذار 
اس��ت و ب��ه نوبه خود باعث کاهش رش��د اقتصادی و کند ش��دن روند 
اس��تخدام نیروی کار می ش��ود. این امر می   تواند به معنای کاهش رشد 
دستمزد خانوارها و همچنین کاهش قدرت قیمت گذاری شرکت ها باشد 

که در نهایت به کاهش تورم منتهی می شود.
افزایش نرخ بهره، اقدام سیاستی متعادل کننده بسیار حساسی است، 
به طوری که سیاس��ت گذاران تحت فش��ار قرار دارند تا قیمت ها را مهار 
کنند؛ بدون اینکه رش��د را کاهش دهند. اقتصاددانان و س��رمایه گذاران 

ب��ه این اقدام به عنوان چالش��ی دلهره   آور ن��گاه می کنند. بانک    جهانی و 
دیگر موسس��ات پیش بینی   های بدی ارائه کرده   اند و نگران قوت گرفتن 
چشم انداز رکود هس��تند. اقتصاددانان موسس��ه مالی بارکلیز معتقدند 
ادام��ه فش��ارهای تورمی و بدتر ش��دن انتظارات، بانک ه��ای مرکزی را 
مجبور کرده اس��ت که اقدامات جس��ورانه   تری انجام دهند. فدرال  رزرو 
آماده است به افزایش نرخ بهره در سال جاری ادامه دهد که احتماال با 
س��رعت زیادی نیز همراه خواهد بود. بانک مرکزی اروپا هم به احتمال 
زیاد در ماه جوالی نرخ بهره را برای اولین   بار در طول 11 سال  افزایش 
خواه��د داد و س��رمایه گذاران بر این باورند که این نه��اد به زودی وارد 
عمل خواهد شد. بانک  مرکزی کانادا نیز ممکن است ماه آینده افزایش 
قاب��ل توجهی در نرخ بهره اعمال کند؛ این نهاد حدود دو هفته قبل نیز 
نرخ بهره را افزایش داده بود. تغییرات مش��ابهی نیز از سوی بسیاری از 

اقتصادهای بزرگ جهان اعالم شده است.
اما روسیه یکی از موارد متفاوت است. بانک مرکزی این کشور اندکی 
پس از شروع جنگ در اوکراین، نرخ بهره را به بیش از 20  درصد افزایش 
داد، اما با وجود آنکه روند اقتصاد در این کشور همچنان نامشخص باقی 
مان��ده اس��ت، در ماه   های بعد چهار بار نرخ به��ره را کاهش داد و آن را 
به س��طح قبل از آغاز جنگ رس��اند. حرکت اخیر افزایش نرخ بهره در 
دنی��ا با رویکرد سیاس��تی که پ��س از بحران مالی دنبال ش��د و در آن 
بانک های مرکزی گاه به گاه افزایش   هایی در نرخ بهره اعمال می   کردند، 
تف��اوت بزرگی دارد. قبل از وقوع همه گیری کرون��ا اقتصاددانان عقیده 
داش��تند که جهان ممکن اس��ت در نرخ تورم پایین و در دام نرخ رشد 

پایین باقی بماند؛ بنابراین بسیاری از اقتصادهای جهان شروع به کاهش 
نرخ ه��ای بهره کردند. ولی پس از ش��روع همه گیری کرونا، بس��ته   های 
مح��رک اقتصادی دولت که برای مقابله با پیامدهای همه گیری طراحی 
ش��ده بود، به افزایش تقاضا منجر شد. زنجیره   های عرضه نیز تحت تاثیر 
تعطیلی کارخانه ها، مشکالت حمل   ونقل و کمبود نیروی کار، با اختالل 
مواجه ش��دند. این نیروها در مجموع فشارهای قیمتی را که برای مدت 

طوالنی خفته بودند، دوباره بیدار کردند.
تاکنون نش��انه   های کمی از کاهش تورم دیده ش��ده است. قیمت های 
مصرف کننده در آمریکا در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، دوباره 
با افزایش مواجه ش��ده است، چراکه قیمت بنزین افزایش داشته و انواع 
کاالها و خدمات به ش��دت با افزایش قیم��ت روبه رو بوده   اند. تنش میان 
اوکراین و روسیه می   تواند همچنان به افزایش قیمت کاالهای پایه منجر 
ش��ود؛ در حالی که تالش   ها برای مهار ویروس کرونا در چین و اعتصاب 
کارگ��ران در کره جنوبی می   تواند تولی��د قطعات را بیش از پیش مختل 
کند. گرچه تقاضا در آمریکا نشانه   هایی از کاهش داشته، اما همچنان تا 
حد زیادی قوی باقی مانده اس��ت. مصرف کنندگان در سایر نقاط جهان 
نیز شروع به عقب نش��ینی کرده   اند. حال سوال اینجاست که آیا اقتصاد 
جه��ان قادر به تحمل چرخه افزایش نرخ بهره خواهد بود؟ چش��م   انداز 
امیدوارکننده ای به نظر نمی   رس��د. دیوی��د مالپاس، رئیس بانک جهانی 
در آخری��ن گزارش خ��ود می گوید: جنگ اوکرای��ن، قرنطینه در چین، 
اختالالت زنجیره تامین و خطر رکود تورمی باعث تهدید رشد اقتصادی 

شده و برای بسیاری از کشورها فرار از رکود دشوار خواهد بود.

بانک های مرکزی نرخ بهره را افزایش می دهند

نقشه پولی مهار تورم

دریچه

آیا کاهش روزهای کاری هفته به هنجار شغلی بدل می شود؟
استقبال جهانی از کار 4 روزه

تصور عمومی ما این اس��ت که هرچه بیش��تر و س��خت تر کار 
کردن، دس��تاوردهای بزرگت��ری به همراه دارد، ام��ا آیا در این 
باره فک��ر کرده اید که کمتر کار ک��ردن می تواند کلید موفقیت 
باشد؟ برخی از کارآفرینان و کارفرمایان به این نتیجه رسیده اند 
ک��ه چهار روز کار در هفته، میزان بهره وری و رضایت ش��غلی را 
افزایش می دهد و باعث می شود عالوه بر زنانی که مسئولیت های 
خانوادگ��ی دارند و باید از ک��ودکان خود نگهداری کنند، مردان 
و به طور کلی، همه کارکنان مس��تعد به هفته کاری چهار روزه 
به منزله س��بک جدید کار و هنجار غالب شغلی نگاه کنند. این 
مس��ئله از زمان ب��روز پاندمی کرونا بیش از پیش مطرح ش��ده 
و تجربیات موفق کش��ورهای اروپایی از جمله ایس��لند، کشورها 
و ش��رکت های زیادی را به این س��مت س��وق داده است که از 
کار چه��ار روزه اس��تقبال کنند. در میانه های قرن بیس��تم بود 
که هش��ت ساعت کار روزانه و پنج روز کاری در هفته به هنجار 
شغلی تبدیل شد و حاال با گذشت بیشتر از نیم قرن از آن زمان، 
نقطه عطف دیگری در روابط و مناسبات کاری شکل گرفته و آن 

هفته کاری چهار روزه است.
اینک��ه یک��ی از روزه��ای هفت��ه کاری کم ش��ود، قطعا برای 
بس��یاری از کارکنان و کارمندان خوش��ایند است، اما شرایط و 
پیامده��ای آن چقدر بر روی آین��ده کاری آنها تاثیر می گذارد؟ 
به نظر می رس��د بحث در مورد چهار روزه ِشدن هفته کاری در 
نقاط زیادی از جهان جریان پیدا کرده اس���ت. برخی شرکت ها 
تصمیم گرفتند آن را به صورت محدود آزمایش کنند و بعدا در 
م��وردش تصمیم بگیرند. البته اکثر این ش��رکت ها در اروپا قرار 
دارند. به همین خاطر وقتی اعالم شد که در کالیفرنیا هم ممکن 
اس��ت این برنامه به صورت آزمایش��ی اجرا شود، توجه رسانه ها 
بیش��تر از قبل به این موضوع جلب شد. گفته می شود مهمترین 
شرکت هایی که این آزمایش را شروع کرده اند، سیسکو و یونیلِور 
هس��تند. با این حال، وقتی بحث به گس��ترش یافتن این برنامه 
آزمایشی برسد، تردیدها درباره اش باال می گیرد. یک نظرسنجی 
که توس��ط موسس��ه گارتنر در اواخر ماه آوریل انجام شد نشان 
داد که تنها ۶ درصد از مدیران ارشد شرکت ها واقعا می خواهند 
چنین برنامه ای را به صورت آزمایش��ی به اج��را دربیاورند. آنها 
در پش��ت قضیه معتقدند که اگر حقوق کارکنان را باال ببرند یا 
مرخصی بیش��تری در اختیارش��ان بگذارند یا انعطاف پذیری در 
برنامه کاری آنها را بیشتر کنند، جلب رضایت کارکنان راحت تر 

خواهد بود.
با این حال، ش��رکت مهمی مثل سیس��کو هم هست که فعال 
برنامه چهار روز کار در هفته را در بخش منابع انس��انی خود به 
صورت آزمایش��ی ش��روع کرده و قص��د دارد آن را طی دو بازه 
هش��ت هفته ای ادامه بدهد. در فاز اول، چهار روز کار در هفته، 
آن هم به صورت روزانه 10 س��اعت انجام خواهد گرفت. در بازه 
دوم، کارکنان می توانند هر یک جمعه در میان تعطیلی داش��ته 
باشند. سیس��کو قصد دارد از این طریق به جمع آوری اطالعات 
در مورد بازدهی کارکنان بپردازد و از خود آنها هم در این مورد 

نظرسنجی کند.
کش��ورهایی مانند بلژیک، ایس��لند، اس��کاتلند، ولز، س��وئد و 
اسپانیا در حال آزمایش این سیستم جدید به شکل های مختلف 
هس��تند و موقعیت امتحان ک��ردن کار چهار روز در هفته را در 
اختی��ار کارکنان قرار داده اند. مثال در بلژیک به انتخاب خودتان 
می توانی��د پن��ج روز در هفته کار کنید یا اینک��ه کار پنج روز را 
در چه��ار روز )با س��اعات طوالنی تر( انجام بدهید. ایس��لند هم 
در فاصل��ه س��ال های 2015 تا 201۹ در ح��ال آزمایش الگوی 
مش��ابهی بود و ح��دود 2 هزار و 500 نفر در مرحله آزمایش��ی 
ای��ن برنامه ش��رکت کردند. حاال 8۶ درص��د از کارکنان در این 
کش��ور می توانند در ص��ورت تمایل به کار چه��ار روز در هفته 
روی بیاورند. در س��وئد این روش به صورت آزمایش��ی در سال 
2015 انجام ش��د اما نتایج متناقضی به دس��ت داد و در نتیجه 
ادامه یافتنش با مش��کل مواجه شد. اسپانیا جزو کشورهایی در 
اروپاست که قصد دارد این برنامه را به صورت آزمایشی به زودی 
به مرحله اجرا دربیاورد. در آلمان که یکی از کوتاه ترین س��اعات 
کاری هفتگ��ی در اروپ��ا را دارد هم ظاهرا تقاض��ا برای امتحان 

کردن برنامه کاری چهار روز در هفته وجود دارد.
در خ��ارج از اروپا نیز برنامه های مش��ابه ب��ه خصوص از زمان 
وقوع بحران کرونا مورد توجه قرار گرفته اس��ت. به عنوان مثال، 
در کانادا برخی از شرکت ها برنامه کاهش 20 درصدی حقوق به 
هم��راه تعطیلی یک روز اضافه در هفته را برای کارکنان در نظر 
گرفتن��د. این کار در واقع اقدامی ب��رای کاهش هزینه ها و دوام 
آوردن در دوران کرونا بود، اما حتی وقتی اوضاع بهتر ش��د هم 
برخ��ی از کارکنان ترجیح می دادند همین روش را ادامه بدهند. 
این اتفاق، س��رآغازی برای اجرای آزمایشی برنامه کار چهار روز 
در هفته بوده اس��ت. دکتر کلمنتین فان افنتره، استادیار اقتصاد 
در دانش��گاه تورنتو در این خصوص می گوی��د: »بازده کاری در 
جری��ان کار چه��ار روز در هفت��ه کم نمی ش��ود و بلکه زیاد هم 
می ش��ود. علتش احساس سالمت و شادی بیش��تر در کارکنان 

است که بر اثر همان یک روز تعطیلی اضافه ایجاد می شود.«
البت��ه برخی موانع پی��ش روی اجرای ای��ن برنامه را می توان 
اختالل هایی دانس��ت ک��ه در محیط کار و بی��ن اعضای تیم ها 
ممکن اس��ت پیش بیاید. ب��ه طور نمونه احتمالش هس��ت که 
کارکنان��ی که چه��ار روز کار در هفته را انتخ��اب می کنند، در 
قی��اس با کارکنان دیگر ب��ه عنوان نیروهای درج��ه پایین تر به 
نظر بیایند و تعهدش��ان به کار زیر س��وال برود. این مس��ئله به 
خصوص ممکن است زنان را بیشتر تحت تاثیر قرار بدهد؛ چون 
برخی از آنها به دلیل مس��ئولیت های خانوادگی بیش��تر به کار 
چهار روز در هفته تمایل نش��ان خواهن��د داد. دکتر فان افنتره 
در این باره می گوید: »انعطاف پذیری س��اعات کاری قطعا برای 
زنان بسیار بیشتر از مردان اهمیت دارد. به همین دلیل است که 
بحث کار چهار روز در هفته باید اول کارشناس��ی شود و بعد به 
مرحله اجرا درآید؛ وگرنه در غیر این صورت، نابرابری جنسیتی 
در محیط کار و قضاوت های ناش��ی از آن بس��یار بیش��تر از حد 

انتظارها خواهد بود.«
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فرصت امروز: مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره  بها در 
س��ال تا س��قف 25درصد در تهران و 20درصد در شهرهای سراسر کشور 
مورد تایید شورای  عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت. در این 
جلس��ه که با حضور ابراهیم رئیس��ی برگزار ش��د، وزیر راه و شهرسازی از 
وضعیت بازار مسکن گزارش داد و در پایان، مصوبه دولت مبنی بر تعیین 
حداکثر افزایش اجاره  بهای س��االنه تا س��قف 25 درص��د در تهران و 20 
درصد در شهرهای دیگر مورد تایید شورای  عالی هماهنگی اقتصادی سران 

قوا قرار گرفت.
نتایج یک گزارش رس��می از س��وی معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی نشان می دهد اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران 
طی اردیبهشت امسال به 12۶ هزار و ۹00 تومان رسیده که در مقایسه با 
رقم 84 هزار و 800 تومان در پایان سال 1400، رشد حدود 50 درصدی 
داش��ته اس��ت. اهمیت این ارقام در حالی اس��ت که طب��ق آمار ها، تعداد 
اجاره نش��ینان در ایران از 12 درصد در س��ال 13۶5 به 23 درصد تا سال 
1385 و در ادامه به 2۷ درصد تا سال 13۹0 و همچنین به 38 درصد تا 
س��ال 13۹۹ رسیده است؛ یعنی در حال حاضر، 32 میلیون ایرانی درگیر 
مس��ئله اجاره بهای مسکن هس��تند. نکته مهم دیگر، سرعت رشد اجاره 
بهاس��ت. آمار های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد در بهار 13۹0 
رقم پرداختی تهرانی ها برای اجاره یک مترمربع واحد مس��کونی حدود ۹ 
هزار تومان بوده که تا پایان این سال به 11 هزار تومان رسید، اما این مقدار 
در پایان سال گذشته به 84 هزار و 800 تومان و در اردیبهشت امسال به 
12۶ هزار و ۹00 تومان رس��یده و به تعبیری، اجاره بهای مسکن در شهر 

تهران طی یک دهه بیش از 14 برابر شده است.
رفتارها در بازار اجاره بهت آور شد

رفتارها در بازار اجاره بهت آور شده است. به نظر می رسد صاحب خانه ها 
دیگ��ر ب��ه افزایش 20 یا حت��ی 50 درصدی رقم اجاره راضی نیس��تند و 
صحبت از افزایش های چند صد درصدی است. توجیه موجران برای اعالم 
این اعداد هم گرانی های یک ماهه اخیر کاالهای اساسی است. به گزارش 
خبرآنالین، آنقدری در حال حاضر عدم تناسب میان درآمد و هزینه مسکن 

خانوار وجود دارد که اجاره نش��ینان از کاب��وس روزانه خود بابت پرداخت 
اجاره  بها صحبت می کنند. برخی از مستاجران می گویند زمانی که حقوق 
ماهان��ه خ��ود را دریافت می کنند، با وجود هزینه ه��ای باالی زندگی باید 
رقم های ب��االی اجاره را هم هر ماهه پرداخت کنند. فردی می گوید »من 
ماه��ی حداکثر درآمدم 10 میلیون تومان اس��ت، اما صاحب خانه ام اجاره 
4 میلیون تومانی را 12 میلیون تومان کرده اس��ت.« اجاره نش��ین دیگری 
می گوید ک��ه »صاحب خانه ام گفته یا 100 میلیون تومان روی پول پیش 
بگ��ذار یا 3 میلیون به کرای��ه اضافه کن. بخوام 3 میلی��ون تومان بدم، با 

قسط هایی که دارم، حقوقم منفی می شود.«
اگرچه آمارهای رس��می با واقعیت بازار تناس��ب آنچنان��ی ندارد، اما باز 
هم گزارش های دولتی، گرانی های ش��گفت انگیز اج��اره را تایید می کند. 
جدیدترین گزارش از قیمت اجاره مسکن در شهر تهران حاکی از آن است 
که در اردیبهشت ماه امسال میانگین نرخ اجاره بهای هر متر خانه در شهر 
تهران به 124 هزار و ۹00 تومان رسیده است. این در حالی است که این 
رقم در س��ال 1400 معادل 84 هزار و 800 تومان و در سال 13۹۹ برابر 
با ۶2 هزار و ۹00 تومان بود. همین آمار یعنی مستاجران برای یک واحد 
نقل��ی 50 متری باید ماهی ۶ میلی��ون و 245 هزار تومان پرداخت کنند. 
این در شرایطی است که این رقم در سال گذشته 4 میلیون و 240 هزار 
تومان بوده اس��ت. در این میان، گزارش بانک مرکزی از رشد 4۶ درصدی 
شاخص کرایه مسکن اجاره در اردیبهشت ماه 1401 در شهر تهران نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد؛ این رقم برای کل مناطق شهری 
50.۶ درصد برآورد ش��ده است. رشد ماهانه اجاره بها در اردیبهشت ماه در 
ش��هر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل 1.۹ درصد و 2 درصد 
اعالم ش��ده اس��ت. با این حال، عبداهلل اوتادی عضو هیأت مدیره اتحادیه 
مشاوران امالک تهران، رشد اجاره  بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را 

300 درصد عنوان کرده است.
وضعیت اجاره در مناطق مختلف تهران

گزارش های میدانی نش��ان می دهد برای اجاره واحدهای مس��کونی در 
محله ه��ا و مناطق مختلف پایتخت به ودیع��ه ای بین 120 میلیون تومان 

تا 2 میلیارد و 400 میلیون تومان نیاز اس��ت؛ مثال یک واحد 1۶0 متری 
در خیاب��ان دروس، 2 میلیارد و 400 میلیارد تومان رهن کامل گذاش��ته 
شده است. همچنین یک واحد مسکونی 110 متری در خیابان پاسداران، 
800 میلیون تومان رهن با ماهی 11 میلیون تومان اجاره داده می ش��ود. 
در خیابان بلوار فردوس ش��رقی یک واحد 81 متری 800 میلیون تومان 
رهن داده می شود و در سی متری جی این رقم برای یک واحد 44 متری 
2۷0 میلیون تومان اعالم شده است. در منطقه حکیمیه هم یک واحد ۶0 
مت��ری در حدود 100 میلیون تومان با ماهی 4 میلیون تومان اجاره داده 
شده است. واحد ۶۹ متری در محله مسعودیه منطقه 15 پایتخت نیز 320 
میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک میلیون و 100 هزار تومان به بازار 
اجاره مسکن عرضه شده است. همچنین واحد 100 متری در منیریه ۶50 
میلیون تومان و طبقه 4 یک واحد ۶0 متری در جوادیه بدون آسانس��ور، 
150 میلیون تومان ودیعه و ماهانه 4 میلیون تومان از س��وی موجر فایل 
شده است. اجاره این واحد در سال گذشته 1.5 میلیون تومان در ماه بود 
که 2.5 برابر رشد نشان می دهد. یک واحد ۶0 متری در مهرآباد جنوبی با 
پارکینگ نیز با 100 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه 5 میلیون و ۶00 
هزار تومانی به بازار اجاره عرضه ش��ده اس��ت. واحدی که سال گذشته با 
قیمت ماهانه 2 میلیون تومان اجاره رفته بود و رشد بیش از 200 درصدی 

را تجربه کرده است.
با اینکه ستاد تنظیم بازار در اواخر اردیبهشت در مصوبه ای سقف افزایش 
اجاره به��ا در ته��ران را 25 درصد تعیین کرد، اما پس از گذش��ت یک ماه 
روند بازار نش��ان می ده��د که موجران توجهی به ای��ن مصوبه ندارند و با 
افزایش هایی بعضا تا چند برابر، واحد مسکونی خود را فایل کرده اند. با این 
حال، باز هم مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره  بها تا س��قف 25 درصد 
در تهران و 20 درصد در ش��هرهای سراس��ر کش��ور، مورد تاکید شورای  
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت. سران قوا در جلسه شامگاه 
ش��نبه تاکید کردند سیاست ها و اقدامات الزم برای مدیریت حوزه مسکن 
سریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس نیز در اولویت 

تصویب قرار گیرد.

ورود سران قوا به بازار اجاره مسکن

سقف اجاره بها 25 درصد تعیین شد

پس از حدود ش��ش سال س��کوت درباره دارایی های صندوق توسعه 
ملی س��رانجام اعالم رقم 13۹ میلیارد دالری، محرمانگی ذخیره ارزی 
را که بهانه عدم انتش��ار گزارش در ای��ن باره بود، از بین برد؛ کما اینکه 
مراج��ع بین المللی از این اتفاق به عنوان پرده برداش��تن از راز صندوق 
توس��عه ملی ایران یاد کردند. به گزارش ایس��نا، به تازگی گزارش��ی از 
سوی موسس��ه جهانی صندوق های ثروت ملی )Global swf( که در 
نیویورک قرار دارد، منتشر شد و نشان داد که صندوق توسعه ملی ایران 
با 13۹ میلیارد دالر دارایی از رتبه 35 به 1۷ در بین صندوق های ثروت 
ملی بزرگ جهان رس��یده اس��ت. این اعالم البته با ابراز تعجب از اینکه 
بعد از سال ها، صندوق توسعه ملی ایران از ترازنامه خود رونمایی کرده، 
همراه بود و این موسسه در گزارش خود عنوان کرد که صندوق از یک 
راز پرده برداش��ته اس��ت. اگر مروری بر وضعی��ت گزارش های صندوق 
توس��عه ملی در زمان حضور شش رئیس هیأت عامل آن از زمان شروع 
فعالیت تاکنون داش��ته باشیم، اینکه س��ال ها آمار دارایی اعالم نشده و 
اکن��ون راز آن فاش ش��ده را به وضوح تایید می کند. تش��کیل صندوق 
توس��عه ملی طبق بند )ح( ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، در سال 
138۹ در مجلس تصویب و  در بهمن ماه همان س��ال به رئیس جمهور 
دولت دهم ابالغ ش��د. بر این اس��اس، س��ال 13۹0 آغاز رس��می واریز 
حداق��ل 20 درصد از منابع حاص��ل از صادرات نفت، گاز و فرآورده های 
نفت��ی به صندوق طبق قانون بودجه بود و مقرر ش��د س��االنه 3 درصد 
به آن اضافه ش��ود. از س��ال 13۹۶ و با اجرای برنامه شش��م توسعه هم 
تکلیف ش��د 30 درصد درآمد نفتی به صندوق واریز و س��االنه 2 درصد 
افزای��ش پیدا کند. نخس��تین رئیس هیأت عامل صندوق توس��عه ملی، 
رحیم قربانی بود که از تیرماه 13۹0 تا خرداد 13۹1 مسئولیت صندوق 
را برعهده داش��ت. بع��د از او محمدرضا فرزی��ن )مدیرعامل فعلی بانک 
ملی( به این س��مت منصوب شد که البته مدت زمان حضورش چندان 
طوالنی نبود و با تغییر دولت، در مهرماه 13۹2 و با حکم حسن روحانی 
)رئیس دولت یازدهم( صفدر حسینی جایگزین فرزین شد. در آن زمان، 
گزارش ها نش��ان می داد که فرزین، صندوق توسعه ملی را با حدود 53 

میلیارد دالر تحویل داده اس��ت. به هر حال در این دوره، درآمد ساالنه 
نفتی ایران قابل توجه بود و از این جهت س��هم صندوق توسعه ملی نیز 
چش��مگیر. البته چندی پیش، فرزین در همایش صندوق توسعه ملی، 
این عدد را به نوعی تایید کرد و گفت که صندوق توس��عه ملی در زمان 

خروج وی، حدود 55 میلیارد دالر دارایی داشته است.
 وقتی که صفدر حس��ینی به صندوق آم��د، نه به صورت مفصل ولی 
گاهی گزارش��ی درب��اره دارایی و موجودی صندوق توس��عه ملی اعالم 
می شد. او در نیمه تیرماه 13۹5 سر ماجرای فیش های حقوقی، صندوق 
توس��عه ملی را ترک کرد ولی آخرین گزارش��ی که اعالم کرده بود، به 
اردیبهشت همان سال برمی گشت که بر دارایی حدود 80 میلیارد دالری 
صندوق توسعه ملی تاکید داشت. ظاهرا رفتن صفدر حسینی از صندوق 
توسعه ملی، پایان همان اعالم عمومی محدود درباره دارایی صندوق نیز 
بود؛ به طوری که بعد از وی، احمد دوست حس��ینی در مردادماه 13۹5 
به ریاس��ت هیأت عامل صندوق توس��عه ملی منصوب شد که در زمان 
او، آماری درباره دارایی و موجودی صندوق منتشر نشد. دوست حسینی 
مدت چندانی در صندوق نماند و در دی ماه 13۹۶، مرتضی شهیدزاده 
با حکم روحانی به عنوان رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی انتخاب 
ش��د. در زمان این دو رئیس، هر بار درخواس��ت رسانه ای برای توضیح 
درباره دارایی صندوق توس��عه ملی با پاسخ منفی مواجه و گفته شد که 

این آمار محرمانه است.
اما از مهرماه س��ال گذشته مهدی غضنفری با حکم رئیس جمهوری، 
ریاس��ت هیأت عامل صندوق توس��عه ملی را برعه��ده گرفت. در واقع، 
اولین بار بعد از حدود شش سال، او در اردیبهشت امسال و در همایش 
»صن��دوق ثروت ملی و عدالت بین نس��لی« از دارایی صندوق توس��عه 
مل��ی رونمایی و آن را  13۶ میلیارد دالر اعالم کرد و به محرمانگی این 
آمار پایان داد. این در حالی است که گزارش ماه جاری موسسه جهانی 
صندوق های ثروت ملی که براساس گزارش اعالمی صندوق توسعه ملی 
ایران منتش��ر ش��د، حاکی اس��ت که این دارایی ب��ه 13۹ میلیارد دالر 
افزای��ش پیدا کرده که ش��امل 110 میلیارد دالر به ص��ورت وام و 2۹ 

میلیارد دالر دارایی نقدی است.
در س��ال های اخیر به دفعات و طبق گزارش ها، دولت س��هم صندوق 
توس��عه ملی از درآمد س��االنه نفت را به طور کامل پرداخت نکرده و به 
دلی��ل کاهش درآمد نفتی و کس��ری بودجه، با دریافت مجوز و تصویب 
در بودجه س��االنه، حداقل 20 درصد واریز و م��ازاد را در اختیار گرفته 
و یا به دالیل مختلف از منابع صندوق برداش��ت کرده اس��ت. بر همین 
اس��اس طبق گفته تحلیلگران، اگر در چند س��ال گذشته سهم صندوق 
توسعه ملی از درآمد نفت به استناد قانون واریز شده و منابعی خارج از 
اساس��نامه آن برداشت نشده بود، به طور حتم اکنون دارایی آن بیش از 

این 13۹ میلیارد دالر بود.

محرمانه  ذخیره ارزی در زمان 6 رئیس

راز 13۹ میلیارد دالری فاش شد

بانکنامه

تا پایان اردیبهشت امسال محقق شد
عوارض 2۹8 میلیاردی خروج از کشور

براس��اس عملک��رد درآمدی س��ازمان ام��ور مالیاتی ت��ا پایان 
اردیبهش��ت امس��ال، معادل 2۹8 میلیارد و ۷53 میلیون تومان 
عوارض خروج از کش��ور دریافت ش��ده اس��ت. عوارض خروج از 
کش��ور، یک��ی از منابع درآمدی برای دولت اس��ت که هر س��اله 
می��زان آن برای هر نفر را در الیح��ه بودجه خود تعیین می کند، 
اما برخالف سال های گذشته در الیحه بودجه سال 1401، میزان 
عوارض خروج از کش��ور برای هر نفر مشخص نشد. براساس آنچه 
که در الیحه بودجه س��ال جاری قید شده، به طور کلی در بخش 
درآمده��ای دولت در بخش مالیات ب��ر کاالها و خدمات، عوارض 
خروج مسافر از مرزهای کش��ور 1500 میلیارد تومان پیش بینی 
شده بود. در این بین، افزایش عوارض خروج از کشور واکنش هایی 
را در زم��ان ارائه الیحه برانگیخ��ت و از آنجا که در الیحه بودجه 
رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین نشده بود و برخی 
اع��داد متفاوتی را برای عوارض خروج از کش��ور اعالم کردند؛ در 
آن زمان رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت اینگونه نیس��ت و 
پیش��نهاداتی در دولت درباره عوارض خروج از کشور مطرح است 
ک��ه از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت اس��ت، ولی هنوز 

این پیشنهاد بررسی و تایید نشده است.
با این حال، الیحه بودجه 1401 تصویب ش��د و در حال حاضر 
نیز چند ماهی از اجرای قانون بودجه امسال می گذرد اما تاکنون 
هنوز س��ازمان برنامه و بودجه جداول مرب��وط به قانون بودجه را 
منتش��ر نکرده تا وضعیت و میزان عوارض خروج از کش��ور برای 
س��ال جاری شفاف و دقیق مشخص ش��ود. در این میان، بررسی 
آمارهای عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی تا پایان اردیبهشت 
ماه 1401 نش��ان می دهد که معادل 2۹8 میلیارد و ۷53 میلیون 

تومان عوارض خروج از کشور دریافت شده است.

بیت کوین رکورد 5 ساله را شکست
روزهای بد پادشاه رمزارزها

س��قوط بازار ارزه��ای دیجیت��ال ادام��ه دارد و بیت کوین به 
کمترین ارزش از س��ال 201۷ رس��ید. به گزارش کوین مارکت 
کپ، در معامالت روز گذش��ته شاهد سقوط اتریوم به زیر سطح 
حمایت کلی��دی خود یعنی 1000 دالر و س��قوط بیت کوین تا 
18هزار و ۹05 دالر بودیم که نش��ان دهنده پایین ترین س��طح 
قابل توج��ه در بازار ارزهای دیجیتال نزولی کنونی اس��ت. اتریوم 
در کمتر از دو س��اعت از 10۷۶ دالر به ۹8۶ دالر س��قوط کرد 
و بیت کوین در 24 س��اعت نزدیک ب��ه 10 درصد کاهش یافت. 
آخرین باری که بیت کوین در محدوده 1۹ هزار دالر قرار داشت، 
دس��امبر 2020 بود. در آن زمان، رس��یدن ب��ه 1۹هزار و 450 
دالر خب��ر خوبی بود که به  عنوان یک افزایش مرتبط با مقررات 
پیشنهادی ایاالت متحده در مورد استیبل کوین ها در نظر گرفته 

شد.
اما هم اکنون دو ارز دیجیتالی برتر، زیر س��طوح حمایتی خود 
هس��تند. با این حال، شکستن این آس��تانه ها می تواند موجی از 
»انحالل های اجباری« را ایجاد کند که به نوبه خود قادر اس��ت 
قیمت ها را حتی بیش��تر کاهش دهد. مهمتر از آن، بیت کوین به 
زیر باالترین قیمت خود در ماه دس��امبر 201۷ یعنی 1۹هزار و 
834 دالر س��قوط کرد و هرگز در بازارهای نزولی قبلی کمتر از 
این س��طح نزول نکرده بود. اتریوم نی��ز برای اولین بار در ژانویه 
2018 قیم��ت 1000 دالری را تجرب��ه کرد و س��پس در فوریه 
2018 ای��ن ارزش را از دس��ت داد. پس از آنکه در ژانویه س��ال 
گذش��ته دوباره آن را به دست آورد، تاکنون هرگز به زیر 1000 

دالر نزول نکرده بود.
سرمایه گذاران و تحلیلگران به جست وجوی پایین ترین سطح 
ارزش ادامه می دهند؛ س��ام کاالهان، تحلیلگر ش��رکت س��وان 
بیت کوین گفته اس��ت که بیت کوین می تواند تا 13هزار و 800 
دالر کاهش یابد که نش��ان دهنده افت بی��ش از 80 درصدی از 
باالتری��ن رکورد خ��ود در نوامبر 2021 اس��ت. همین اتفاق در 
دس��امبر 2018 رخ داد، زمانی که بیت کوی��ن تقریبا به 3000 

دالر سقوط کرد.
مجم��وع ارزش بازار جهانی ارزه��ای دیجیتالی در حال حاضر 
815.80 میلی��ارد دالر برآورد می ش��ود که این رقم نس��بت به 
روز قبل ۷.8۹ درصد کمتر ش��ده اس��ت. در حال حاضر 42.۹2 
درصد کل ب��ازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که 
در ی��ک روز 1.0۷ درصد کاهش داش��ته اس��ت. حجم کل بازار 
ارزه��ای دیجیتال در 24 س��اعت گذش��ته 88.۷0 میلیارد دالر 
اس��ت که 50.80 درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور 
مال��ی غیرمتمرک��ز در حال حاضر 5.۹5 میلیارد دالر اس��ت که 
۶.۷1 درصد از کل حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. 
حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۷8.۹4 میلیارد دالر است که 
88.۹۹ درص��د از کل حجم 24 س��اعته ب��ازار ارزهای دیجیتال 

است.
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نگاهی به پیش نویس جنجالی بورس
قانون بورس تغییر می کند

پیش        نوی��س اصالح قان��ون ب��ازار اوراق  بهادار که در س��ال 
 1384 تصویب ش��ده بود، حاال در دس��ترس عموم قرار گرفته 
اس��ت. مرکز پژوهش های مجلس، مت��ن پیش        نویس را به  طور 
رسمی منتشر کرده و قرار است در یک فرصت 10روزه نظرات 
کارشناس��ان برای ارائه به کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت 
شود. مهمترین تغییرات این قانون نسبت به قانون قبلی، اعمال 
برخی تغییرات در ش��ورای ب��ورس و انتخاب رئیس س��ازمان 
ب��ورس با حکم رئی��س  جمهور و حضور او ب��دون حق رأی در 
جلسات هیأت دولت است؛ تغییراتی که می  توان از آن به عنوان 

ارتقای جایگاه حقوقی بورس در اقتصاد ایران یاد کرد.
قان��ون کنونی ب��ورس در آذرماه 1384 ب��ه  تصویب مجلس 
رس��ید، اما به زعم بس��یاری از کارشناس��ان، این قانون نیاز به 
اصالحاتی دارد تا مس��یر توس��عه بازار س��رمایه هموار ش��ود. 
مهمترین اصالحات مدنظر فعاالن بازار سرمایه، تغییر رویه های 
قانونگذاری اس��ت، به این معنا که امکاناتی فراهم شود تا بازار 
س��رمایه بتواند در تحوالت اقتصاد کالن نقش داش��ته باش��د. 
به  گفته محمدرض��ا پورابراهیمی رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س، متخصص��ان و مجموعه های مختل��ف ازجمله بخش 
خصوصی، سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 10روز 
فرص��ت دارند که نظر خود را به دبیرخانه کمیته تخصصی ارائه 
کنند تا ظرف یک ماه آینده کمیسیون بتواند درباره آن تصمیم 

بگیرد.
بررس��ی های اولیه از پیش نویس اصالحی��ه قانون بازار اوراق 
بهادار نش��ان می دهد مهمترین تغییرات قانون جدید به نقش 
رئیس سازمان بورس  بازمی گردد. طبق ماده ۶ قانون فعلی بازار 
اوراق بهادار، هیأت مدیره سازمان بورس دارای پنج عضو است 
که از میان افراد امین و دارای حس��ن شهرت و تجربه در رشته 
مالی منحصرا از کارشناس��ان بخش دولتی به پیش��نهاد رئیس 
ش��ورا و با تصویب ش��ورا انتخاب می ش��وند؛ در حالی  که طبق 
قانون جدید کلیدواژه رش��ته مالی به ح��وزه مالی تغییر کرده 
و مقرر ش��ده هیأت  مدیره س��ازمان بورس به پیش��نهاد رئیس 
ش��ورا و حکم رئیس  جمهوری انتخاب ش��وند. در قانون جدید 
همچنین تأکید ش��ده اس��ت که رئیس هیأت مدیره س��ازمان 
ب��ورس از بی��ن اعضای هیأت مدیره به پیش��نهاد اعضا و تأیید 
هیأت وزیران و حکم رئیس  جمهوری برای مدت 30ماه تعیین 
شوند. همچنین عزل رئیس سازمان با حکم رئیس  جمهوری و 
عزل س��ایر اعضای هیأت مدیره با تصویب شورای بورس انجام 
می ش��ود. در قانون جدید بازار اوراق بهادار همچنین اختیارات 
تازه ای برای رئیس س��ازمان در نظر گرفته ش��ده است. به  طور 
مث��ال، در صورت تصویب این قانون رئیس س��ازمان به  عنوان 
عضو ش��ورای پول و اعتبار با حق رأی تعیین می ش��ود. رئیس 
س��ازمان بورس همچنین می  تواند در جلس��ات هیأت دولت با 

موضوعات مرتبط با بازار سرمایه بدون حق رأی شرکت کند.
نکت��ه مهم دیگری ک��ه در پیش نویس اصالحی��ه قانون بازار 
اوراق به��ادار وج��ود دارد و به نوع��ی تغیی��رات مثبتی تلقی 
می  ش��ود، مربوط به نحوه پرداخت س��ود به س��هامداران است. 
سال هاس��ت که ش��رکت های ب��ورس بعد از برگ��زاری مجمع 
عمومی ساالنه، سود س��االنه خود را با تأخیر و از طریق شعب 
بانکی با انجام تش��ریفات اداری مختلف پرداخت می کنند. این 
موضوع چالش های فراوانی را برای س��هامداران به  وجود آورده 
بود. اگرچه از چندی پیش پرداخت س��ود سهامداران از طریق 
سامانه س��جام به  صورت متمرکز آغاز شده، اما حاال آنطور که 
در پیش نویس اصالحیه قانون بازار اوراق بهادار آمده، قرار است 
پرداخت سود س��هامداران به  صورت تجمیعی الزام قانونی پیدا 
کند. طبق پیش نویس جدید قانون بازار اوراق بهادار همه ناشران 
ثبت ش��ده نزد س��ازمان بورس موظفند، سود تقسیمی مصوب 
مجم��ع عمومی را با همکاری س��پرده گذاری مرکزی از طریق 
سامانه س��جام به سهامداران پرداخت کنند. مدیران متخلف از 
اجرای این حکم با ش��کایت س��ازمان به انفص��ال از خدمت در 
دس��تگاه های اجرایی و شرکت های س��هامی عام به مدت شش 
ماه تا دو س��ال محکوم می ش��وند. همچنین پرداخت س��ود به 
س��هامداران باید ظرف س��ه ماه پس از تصمیم مجمع عمومی 

راجع به تقسیم سود انجام شود.

خبرنــامه

فرصت امروز: پس از 2۷ اردیبهشت ماه که شاخص بورس تهران پس از 
حدود 20 ماه به سطح 1.۶ میلیون واحدی رسید، حاال چند هفته ای است 
که دچار اصالح شده است. برخالف دو ماه نخست سال که تاالر شیشه ای 
در صدر بازدهی بازارهای مالی قرار داشت، با ورود به خردادماه لرزه بر تن 
بورس افتاد و سهامداران دلسرد شدند. البته بورس تهران در هفته گذشته 
عملکرد مثبتی داشت و نماگر اصلی تاالر شیشه ای پس از سه هفته نزول 
متوالی، )با رش��د 2.۹ درصدی( در مس��یر صعودی گام برداش��ت، اما در 
آخرین روز معامالتی هفته مجددا قرمزپوش شد و این روند نزولی در هفته 
جاری نیز ادامه یافت. پس از ریزش 1۶ هزار واحدی در معامالت اولین روز 
این هفته، شاخص کل بورس در معامالت روز یکشنبه نیز بیش از یک هزار 
و ۷00 واحد دیگر ارتفاع از دست داد و از نیمه کانال یک میلیون و 500 
هزار واحد پایین تر رفت. در جریان معامالت روز گذش��ته هرچند شاخص 
کل بورس برای صعود خیز برداشت و حتی تا رقم یک میلیون و 548 هزار 
واح��د افزایش یافت، اما در نهایت دوباره روندی نزولی به خود گرفت و تا 

رقم یک میلیون و 545 هزار واحد کاهش یافت.
به نظر می رسد علت عمده نوسان بازار سرمایه در این روزها به تحوالت 
قیمت��ی دالر برمی گ��ردد. در حالی که افزایش حج��م معامالت و صعود 
شاخص های بورسی سهامداران را به آینده بازار سرمایه خوشبین کرده بود، 
روزهای قرمز در این بازار در دو هفته اخیر باعث شده دوباره ابهام و نگرانی 
بر این بازار سایه بیندازد؛ اتفاقی که کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه، 
مهمترین دلیل آن را تفاوت نرخ دالر در سامانه نیما و بازار آزاد می دانند.

شکاف دالری سامانه نیما و بازار آزاد
ش��اخص ب��ورس تهران پ��س از رش��د 2.۹ درصدی در هفت��ه چهارم 
خردادماه، حاال س��ه روز متوالی است که در مدار منفی گام برداشته و در 
س��طح 1.5 میلیونی همچنان در حال نوس��ان است. با اینکه شاخص کل 
بورس در معامالت روز یکش��نبه برای صعود گام برداشت و حتی تا سطح 
ی��ک میلیون و 548 ه��زار واحد هم افزایش یافت، ام��ا در نهایت مجددا 
روندی نزولی به خود گرفت و تا رقم یک میلیون و 545 هزار واحد کاهش 

یافت. در حالی که افزایش حجم معامالت و صعود شاخص های بورسی تا 
چند هفته پیش، س��هامداران را به آینده بازار سرمایه خوشبین کرده بود، 
حاال روزهای قرمز در این بازار باعث شده است تا دوباره رنگ ابهام و نگرانی 
بر تاالر شیش��ه ای س��ایه بیندازد؛ اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه، 

مهمترین دلیل آن را تفاوت نرخ دالر در سامانه نیما و بازار آزاد می داند.
حس��ن کاظم زاده با اشاره به سقوط 1۶ هزار واحدی شاخص بورس در 
معامالت روز ش��نبه به ایسنا می گوید: ریزش روز شنبه بیشتر تحت تاثیر 
قیمت های جهانی بود. البته به طور کلی عوامل دیگری هم در ریزش های 
اخیر بازار تاثیرگذار هستند که از جمله آن می توان به دخالت های مختلف 
در بازار اش��اره کرد. برای مثال شاهد بودیم که برای چند مرتبه معامالت 
در بورس کاال باطل شد. این دخالت ها باعث دلسردی سهامداران می شود 
و همانطور که از حجم معامالت مش��خص است، تمایلی برای خرید سهام 
وج��ود ندارد. از ط��رف دیگر بازار به هر خبری که نیمه منفی باش��د هم 

عکس العمل شدید منفی نشان می دهد.
کاظم زاده با اش��اره ب��ه اختالف قیمت دالر در بازار آزاد و س��امانه نیما 
توضیح می دهد: تا زمانی که اختالف قیمت دالر بین س��امانه نیما با بازار 
آزاد در جریان باشد این روند در بازار سرمایه ادامه پیدا خواهد کرد. البته 
برخی معتقد هستند دالر نیما در سامانه نیما خریدار ندارد، بنابراین نرخ 
دالر آزاد درست نیست و باید کاهش پیدا کند، اما از آنجایی که به بسیاری 
از واردکننده ها اجازه ثبت س��فارش داده نمی شود، نمی توان در مورد نرخ 
دالر نیما اظهارنظر درستی کرد و گفت چون متقاضی ندارد درست است. 
به باور این تحلیلگر بازار س��رمایه، تا زمانی که جلوی همه عوامل رشدی 

بازار گرفته شود، وضعیت نزولی در بازار ادامه دارد.
افت 1۷۷5 واحدی شاخص بورس

در جریان معامالت روز یکشنبه 2۹ خردادماه، شاخص کل بورس با هزار 
و ۷۷5 واحد کاهش در ارتفاع یک  میلیون و 545  هزار واحدی قرار گرفت. 
شاخص هم وزن با 1۷8 واحد افزایش به 425 هزار و 3۶0 واحد و شاخص 
قیمت با 10۹ واحد رشد به 2۶0 هزار و 4۶2 واحد رسید. شاخص بازار اول، 

یک هزار و 150 واحد و شاخص بازار دوم، 4هزار و 38 واحد کاهش را ثبت 
کردند. در معامالت بورس تهران، بیش از ۶ میلیارد و 350 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 3۷ هزار و ۷0 میلیارد ریال معامله ش��د. 
شرکت پتروشیمی مبین )مبین( با 534 واحد، پتروشیمی پارس )پارس( 
با 52۶ واحد، بانک ملت )وبملت( با 44۷ واحد، سرمایه گذاری گروه توسعه 
ملی )وبانک( با 205 واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
با 1۶4 واحد، فجر انرژی خلیج فارس )بفجر( با 1۶1 واحد و فروشگاه های 
زنجیره ای افق کوروش )افق( با 14۶ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس 
همراه ش��دند. در مقابل نیز پتروش��یمی نوری )نوری( با یک هزار و 3۹5 
واحد، توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیان��ه )میدکو( با ۶۶8 واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 42۹ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( 
ب��ا 402 واحد، ایران خودرو )خودرو( ب��ا 303 واحد و پاالیش نفت تهران 
)شتران( با 2۹۹ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. گروه بانک ها 
هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه یک میلیارد و 511 میلیون برگه سهم به ارزش 5هزار و 2۶1 میلیارد 

ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار نیز شاخص فرابورس بیش از 14۶ واحد کاهش داشت 
و ب��ه 20 هزار و ۹۶3 واحد رس��ید. در این بازار 3 میلیارد و 121 میلیون 
برگه س��هم و اوراق مالی به ارزش 25 هزار و 3۷4 میلیارد ریال دادوستد 
ش��د، تعداد دفعات معامالت فرابورس بیش از 232 هزار و 252 نوبت بود. 
تولی��د نیروی برق دماوند )دماوند(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی 
)س��مگا(، زغالس��نگ پروده طبس )کزغال(، سیمان س��اوه )ساوه(، نفت 
ایرانول )ش��رانل(، تولید برق عس��لویه مپنا )بمپنا( و نیروگاه زاگرس کوثر 
)بزاگرس( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنین بیمه 
پاس��ارگاد )بپاس(، بانک دی )دی(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، آهن و 
فوالد غدیر ایرانیان )فغدیر(، ش��رکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات 
)وسپهر( و داروسازی دانا )ددانا( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه 

شدند.

سیر نزولی بورس در روزهای آخر خرداد ادامه دارد

سومین افت متوالی شاخص سهام
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واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست
 تهاتر ارز خشکبار با موبایل منتفی شد

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان 
اینکه در حال حاضر به دلیل مش��کالت مربوط به تامین ارز، واردات 
آیفون قانونی اس��ت، اما شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، 
ممنوع، اما شدنی اس��ت، از منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل 
خبر داد. محمدرضا عالیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه واردات 
مس��افری آیفون همچنان دردسرساز اس��ت، اظهار کرد: موبایل های 
باالی ۶00 دالر هم که قانونی وارد ش��دند در گمرک مانده اند، چراکه 
ارز مورد نیاز آنها تامین نش��ده اس��ت. البته در حال حاضر تخصیص 

ارز برای ثبت سفارش موبایل های زیر ۶00 دالر هم انجام نمی شود.
ب��ه گفت��ه وی  بانک مرکزی قرار بود در ت��االر دوم از ارز حاصل از 
صادرات خش��کبار برای واردات موبایل های باالی ۶00 دالر را تامین 
کند، اما با توجه به اینکه صادرکنندگان خش��کبار نتوانستند این ارز 
را تامی��ن کنند و قیمت اعالمی آنها حتی از قیم��ت ارز در بازار آزاد 
بیشتر بود، این امر محقق نشد. بانک مرکزی هم تاالر دوم را بست و 
تخصیص ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردات موبایل منتفی شد. 
بنابراین تا تصمیم گیری های بعدی، وضعیت واردات موبایل بالتکلیف 

است.
عالی��ان با بیان اینکه تعلیق در وضعیت واردات باعث رش��د واردات 
مسافری شده، تصریح کرد: از اول سال تا 22 خرداد حدود 100 هزار 
دس��تگاه موبایل از طریق رویه مس��افری وارد کشور شده که ۹0 هزار 
دس��تگاه از آنها آیفون بوده که عمدتا به صورت قاچاق و سوءاستفاده 
از رویه مسافری به کشور وارد شده است. همچنین فقط از اول خرداد 
تا 22 خرداد 40 هزار دستگاه به صورت قاچاق وارد کشور شده است. 
این در حالی اس��ت که سال گذش��ته که واردات قانونی باز بوده، آمار 
واردات مس��افری خیلی کمتر بوده و معموال مس��افران برای استفاده 
ش��خصی موبایل وارد می کردند. به گفته سخنگوی انجمن موبایل در 
ح��ال حاضر هزینه واردات تجاری ب��رای موبایل های باالی ۶00 دالر، 
24.5 درصد، اما هزینه واردات رویه مس��افری 21 درصد اس��ت و این 
اختالف باعث ش��ده قاچاق با سوءاس��تفاده از رویه مسافری به صرفه 
باش��د و رونق پیدا کند، تا جایی که این پدیده نسبت به یک ماه آخر 
سال گذشته چهار برابر رشد کرده است. عالیان با بیان اینکه بخشی از 
درآمد دولت از طریق سوءاستفاده از رویه مسافری از بین می رود و ارز 
به صورت غیرقانونی از کشور خارج می شود، گفت: این وضعیت منجر 
به فشار تورمی ارز در بازار آزاد می شود. مصرف کننده هم کاالی بدون 
پشتوانه مصرف می کند و در نهایت کل زنجیره تامین و عرضه موبایل 
و مصرف کننده آسیب می بیند.  وی با بیان اینکه واردات قانونی آیفون 
و سایر موبایل های باالی ۶00 دالر ممنوع نیست، اما شدنی هم نیست، 
تصریح کرد: در مقابل واردات غیرقانونی، ممنوع، اما ش��دنی است. به 
گزارش ایسنا، اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات 
آیفون منتش��ر شد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختالل سیستمی 
نس��بت داده ش��د و اعالم ش��د که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از 
برنده��ای موبایل وجود ندارد، اما در همان روزهایی که اخبار حاکی از 
انتقال گوش��ی آیفون به گ��روه 2۷ و ممنوعیت واردات آن بود، رئیس 
اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با ادعای افزایش 
چند میلیونی قیمت این مدل گوشی ها در یک روز گفته بود که در این 
شرایط برخی آژانس های مس��افرتی اطالعات مسافران را بدون اطالع 
آنها می فروش��ند و موبایل به اس��م آنها )به صورت قاچاق( وارد کشور 
می ش��ود. این موبایل ها رجیستر می ش��وند، اما خدمات پس از فروش 
ندارند که باعث می شود مردم در سطح عرضه به مشکل بربخورند. در 
این شرایط به گفته سخنگوی انجمن موبایل خواسته واردکنندگان این 
است که موبایل های موجود در گمرک که ثبت سفارش و تخصیص ارز 
دارند تعیین تکلیف و تامین ارز شوند تا این کاالها وارد بازار شود. اگر 
این امر محقق شود، واردات مسافری کاهش و قیمت ها تعدیل می شوند 

و قیمت های موبایل های باالی ۶00 دالر واقعی خواهد شد.

نماگربازارسهام

هرچن��د بیش از ی��ک ماه از تصوی��ب واردات خ��ودرو در هیأت دولت 
می گذرد، اما آیین نامه مربوط به آن نهایی نش��ده اس��ت. در این ش��رایط 
هرچند در ابتدا گفته شده بود که اولین خودروهای وارداتی، تابستان وارد 
کش��ور می شوند اما به نظر نمی رسد که این موضوع در عمل اتفاق بیفتد. 
آنگونه که کارشناسان می گویند با توجه به روند کنونی اولین خودروهای 

وارداتی تا پاییز به کشور نمی رسد.
به گزارش اقتصاد آنالین، واردات خودرو ماه هاست که به موضوع اصلی 
صنعت خودروی کش��ور بدل ش��ده و پس از کش و قوس های فراوان، روز 
21 اردیبهشت ماه مصوبه واردات خودرو در دولت تصویب شد و محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 1۶ خردادماه، قانون مجوز پنج ساله 

واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابالغ کرد.
فاطمی امی��ن، وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت هن��گام تصویب کلیات 

واردات خ��ودرو در هی��أت دولت اعالم کرده ب��ود که جزییات و چگونگی 
آیین نامه واردات خودرو به زودی اعالم و اطالع رس��انی می شود. همچنین 
میرتاج الدین��ی نای��ب رئیس کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس اوایل 
خردادم��اه در مصاحبه ای اعالم کرد که احتماال اولین گروه از خودروهای 

وارداتی در تابستان به کشور می رسد.
با این وجود تا به امروز که آخرین روزهای بهار س��پری می ش��ود، هنوز 
هی��چ خبری حتی از پیش نویس آیین نامه ای که محمدباقر قالیباف دولت 
را موظف به تدوین و واردات خودرو براس��اس آن کرده بود نیست و ورود 

خودروهای وارداتی تا پایان تابستان را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
نکته قابل توجه این است که طبق قانون تسهیل کسب وکار، در تدوین 
ای��ن دس��تورالعمل باید آرا و نظ��رات انجمن  های واردکنن��دگان خودرو، 
خودروسازان، قطعه س��ازان و همچنین اسقاط خودرو گرفته شد و  بنا بر 

اع��الم اعضای ای��ن انجمن ها هنوز هیچ تماس و مش��ورتی با آنها صورت 
نگرفته است.

علیرض��ا اقصایی، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان 
خودروی تهران در این باره پیشتر به اقتصاد آنالین، گفته بود که با وجود 
این تاخیر بنا بر تجربه س��الیان گذش��ته ورود اولین محموله خودروهای 

وارداتی به کشور در بهترین حالت در پاییز خواهد بود.
مهدی دادف��ر، دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو نی��ز در مصاحبه ای 
خوشبینانه ترین زمان برای ورود خودرو به گمرک را چهار ماه اعالم کرد و 
گفت: حتی در صورتی که این آیین نامه تا آخر خرداد تصویب شود باز هم 

نمی توان در تابستان شاهد ورود خودروهای وارداتی باشیم.
حاال باید دید آیین نامه واردات چه زمانی نهایی می شود و آیا وعده ورود 

اولین محموله تا اواخر شهریورماه عملی خواهد شد یا خیر.

چه زمانی خودروهای وارداتی به ایران می رسند؟

تویوت��ا موت��ور اعالم کرد که قصد دارد در ژوئن و ج��والی به دلیل کمبود نیمه 
هادی ها و کووید-1۹ خط تولید کارخانه های داخلی در یکی از تامین کنندگان خود 
را تعلیق کند. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، این سومین 
باری اس��ت که بزرگ ترین خودروس��از جهان از نظر فروش، برنامه های تولید ژوئن 
خود را تعدیل می کند که حدود 12 درصد نسبت به برنامه اولیه خود کاهش یافته 
است. در حال حاضر، اعالم کرده است که ۷50 هزار خودرو ماهانه در سراسر جهان 

تولید خواهد کرد. این ش��رکت اعالم نکرد که قصد دارد چه تعداد خودرو برای ماه 
جوالی تولید کند و هدف تولید جهانی خود را که حدودا ۹.۷ میلیون دستگاه برای 
سال جاری است تغییر نداد. براساس گزارش رویترز، تویوتا قبال کمبود قطعات ناشی 
از قرنطین��ه کووید-1۹ در چین و کمبود نیمه هادی ها را به عنوان دالیل تغییرات 
تولید خود ذکر کرده بود. این بار، به اختالالت کارکنان در یک تامین کننده به دلیل 

شیوع کووید-1۹ و نقص تجهیزات تولید در تامین کننده دیگر اشاره کرد.

اعالم دوباره برنامه های کاهش تولید بزرگ ترین خودروساز جهان
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ترجمه: علی آل علی

همه گیری کرونا تغییرات بسیار زیادی در دنیای کسب و کار به همراه 
داش��ته اس��ت. در این میان ش��اید روند فعالیت برندها بیش از هر نکته 
دیگ��ری در کانون توجه قرار گرفته اس��ت. زمانی تمام برندها به صورت 
حضوری با کارمندان ش��ان تعامل داشته و تمام فعالیت های یک برند به 
طور حضوری با مشارکت تمام اعضا پیش می رفت. با این حال همه گیری 
کرونا تمام ش��رایط را در این می��ان تغییر داد. امروزه کمتر برندی دیگر 
به فعالیت حضوری کارمندان به صورت بی چون و چرا پایبند اس��ت. در 
عوض بسیاری از کسب و کارها به دنبال روش های تازه تر برای مدیریت 
کس��ب و کار هس��تند. دورکاری در این میان یگ گزینه بسیار خوب و 
بی عیب برای مدیریت کس��ب و کار، حتی در سخت ترین شرایط ممکن، 
محسوب می شود. یکی از نکات مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف در دنیای کس��ب و کار و بهینه س��ازی وضعیت 
فعالیت برندهاست. دورکاری حتی در شرایطی مثل همه گیری به برندها 

امکان ادامه کار می دهد.
بی ش��ک دورکاری ش��یوه ای تازه در دنیای کس��ب و کار نیس��ت، اما 
به دلیل اینکه ش��مار اندکی از برندها در عمل از آن اس��تفاده کرده اند، 
تازگ��ی زیادی برای کارآفرینان به همراه دارد. این امر باید همیش��ه مد 
نظر ش��ما قرار گرفته و تالش تان برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را 
س��اماندهی کند، در غیر این صورت شاید شما هرگز توانایی بهینه سازی 

روند کاری تان با دورکاری را نداشته باشید. 
یک��ی از مش��کالتی که بس��یاری از تیم های کاری در پی اس��تفاده از 
دورکاری ب��ا آن مواجه می ش��وند، بح��ث مربوط به مدیری��ت تعامل و 
همکاری میان اعضاس��ت. وقتی اعضای یک تیم در فاصله بس��یار دور از 
ه��م و به ط��ور آنالین فعالیت دارند، هماهنگی می��ان آنها بدل به امری 
بی نهایت سخت می شود. درس��ت به همین دلیل شما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف باید تم��ام توانایی تان را اختصاص داده و از هیچ 

نکته ای نیز نگرانی به خرج ندهید. 
فعالیت در قالب دورکاری می تواند برای بس��یاری از افراد نگران کننده 
باش��د. درست به همین دلیل ش��ما باید همیشه به کارمندان تان نسبت 
به فعالیت مناس��ب در این راس��تا اطمینان دهید. استفاده از روش های 
کارب��ردی ب��رای ایجاد هماهنگی بیش��تر در میان کارمندان ش��رکت و 
همچنی��ن تالش برای تاثیرگذاری بر روی آنها به ش��یوه ای حرفه ای امر 
مهمی محسوب می شود. هدف اصلی در این مقاله نیز دقیقا همین نکته 
است. اگر شما به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
با مشکالت زیادی رو به رو هستید، می توانید از نکات مورد بحث در این 
مقاله برای بهینه س��ازی روند کاری تان نهایت اس��تفاده را ببرید. این امر 
شما را در کانون توجه مشتریان قرار داده و امکان ادامه روند رو به رشد 

برندتان را نیز به همراه خواهد داشت. 
یادتان باش��د دورکاری همیشه روشی مناس��ب برای برندها محسوب 
می ش��ود، اما به شرط اینکه ش��ما توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف را داش��ته باش��ید، در غی��ر این صورت ش��ما با کمبود 
مهارت ه��ای ارتباطی یا حتی مدیریتی توانایی الزم برای درخش��ش در 
ب��ازار را از دس��ت خواهی��د داد. هدف ما در این مقاله بررس��ی برخی از 
ن��کات مهم برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل 
ممکن است. این امر به ش��ما برای بهینه سازی روند فعالیت تان در بازار 
کمک کرده و ش��انس تان را نیز بهینه سازی خواهد کرد. در ادامه برخی 
از مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد. 

تعامل کارمندان در دوران دورکاری
تعامل میان اعضای یک ش��رکت به ش��ناخت آنها از هم بستگی دارد. 
بسیاری از کارمندان با سال ها تجربه همکاری با هم ارتباطات خوبی پیدا 
کرده و توانایی همکاری در کوتاه ترین زمان ممکن را پیدا می کنند. این 
امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس 
شما را نیز بهینه سازی خواهد کرد. یادتان باشد شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف همیشه نیاز به استفاده از روش های تاثیرگذار دارید. 
البته این امر در روند دورکاری باید ابتدا در مورد کارمندان صورت گیرد. 
بسیاری از برندها بدون اینکه به شرایط منحصر به فرد کارمندان شان 
در رون��د دورکاری فکر کنن��د، به دنبال تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
هس��تند. این امر نتایج بس��یار ناگواری برای برند ش��ما به همراه داشته 
و توانایی ت��ان ب��رای تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف را به ش��دت 
تح��ت تاثیر قرار خواهد داد. درس��ت به همین دلیل اگر ش��ما به دنبال 

تاثیرگذاری بر روی وضعیت برندتان از طریق دورکاری هستید، باید ابتدا 
فکری به حال تعامل میان کارمندان دورکار با هم نمایید.

امروزه در دنیای کس��ب و کار امکان فعالیت یکطرفه از س��وی برندها 
وجود ندارد. این امر می تواند مش��کالت زیادی ب��رای آنها ایجاد کرده و 
حتی شانس ش��ان در بازار را نیز به طور چشمگیری کاهش دهد. به طور 
مش��ابه، در فعالیت درون ش��رکتی نیز کارمندان بدون توجه به فعالیت 
یکدیگر امکان کس��ب موفقیت ندارند. درس��ت به همین دلیل شما باید 
همیشه به فکر همکاری نزدیک میان کارمندان تان باشید. وقتی فعالیت 
ی��ک برند به ط��ور کامال حضوری دنبال می ش��ود، مدیری��ت دورکاری 
امر س��اده ای خواهد بود. در این ش��رایط بس��یاری از کارآفرینان امکان 
تاثیرگذاری مس��تقیم بر روی مخاطب هدف را داشته و برخی دیگر نیز 
برای بهینه س��ازی روابط میان اعضای ش��رکت جلسات حضوری متعدد 
برگزار می کنند. این ش��رایط در روند دورکاری کمتر به چشم می خورد. 
درس��ت به همین دلیل اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف ت��ان هس��تید، باید فکری به حال تعامل بهین��ه کارمندان در روند 
همکاری شان با هم کنید. این امر می تواند برای شما مزایای بسیار زیادی 

به همراه داشته و توانایی تان در بازار را نیز توسعه دهد. 
بسیاری از برندها در دنیای امروز شرایط فعالیت بسیار متفاوتی دارند. 
ای��ن امر به آنها برای اس��تفاده از دورکاری کمک ک��رده و امکان تعامل 
با مش��تریان حتی در سخت ترین ش��رایط ممکن را نیز فراهم می سازد. 
یادتان باش��د شما برای استفاده از روند دورکاری باید اندکی آمادگی در 
میان کارمندان ایجاد کنید، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود همه از 
برند مورد نظر خسته شده و موج انتقادات نسبت به شما شروع شود. این 
امر می تواند در مدت زمانی کوتاه اعتبار و حتی شانس موفقیت برندتان 

در بازار را از بین ببرد. 
اغل��ب اوقات پرس و جوی مس��تقیم از کارمندان یکی از ش��یوه های 
مناسب برای بررسی وضعیت ش��ان در روند دورکاری محسوب می شود. 
این امر به ش��ما فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف داده و شانس تان در بازار را نیز به طور چشمگیری توسعه می دهد. 
درست به همین دلیل ش��ما باید به طور مداوم فعالیت تان در این میان 
را بهینه س��ازی ک��رده و مدیریت آن را در دس��تور کار ق��رار دهید. این 
امر می تواند یک روند دورکاری بس��یار ایده آل برای برند ش��ما به همراه 

داشته باشد. 
بدون ش��ک پرس و ج��و از کارمندان در روند دورکاری امر مناس��بی 
محس��وب می ش��ود. با این حال ش��ما نمی توانید تم��ام فعالیت های تان 
در ب��ازار را موک��ول به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از 
نظرخواهی از کارمندان و بهینه سازی روش کاری تان براساس آن کنید. 
گاهی اوقات در بازار شما نیاز به عملکرد بهتری دارید. این امر می تواند با 
کاربست برخی از شیوه های حرفه ای شروع شده و موقعیت تان در بازار را 
به طور چشمگیری توسعه دهد. درست به همین دلیل در بخش کنونی 
م��ا به دنبال برخی از بهترین ایده ها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور حرفه ای خواهی��م رفت. همانطور که در ابتدا توضیح داده 
شد، تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید ابتدا از بهینه سازی وضعیت 
کاری اعضای شرکت شروع شود. به همین خاطر در این بخش ما برخی 
از بهتری��ن ایده ها ب��رای بهبود تعامل کارمندان ب��ا یکدیگر و همچنین 

مشتریان در طول دوران دورکاری را مرور خواهیم کرد. 
توجه به وضعیت سالمت کارمندان

س��المت افراد در طول دوران کاری اهمیت بسیار زیادی دارد. این امر 
می تواند برای بسیاری از برندها یک ایده عالی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف باش��د. در این صورت ش��ما باید هر طور شده شانس تان 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را توس��عه داده و وضعیت تان در 
این میان را بهبود بخش��ید، در غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان پیدا نک��رده و وضعیت تان در بازار نیز 
روز به روز بدتر از هر زمان دیگری شود. یک برند فقط در صورتی امکان 
موفقیت در بازار را خواهد داش��ت که کارمندان سرحال و شادابی داشته 
باشد، در غیر این صورت هیچ موفقیتی در انتظار تیم شما نخواهد بود. 
بررسی وضعیت سالمت کارمندان وقتی در شرکت حضور دارند، امری 
س��اده خواهد بود. امروزه بس��یاری از برندها به دلیل دورکاری در عمل 
شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان به طور حرفه ای 
ندارن��د. این امر می تواند برای ش��ما به طور قاب��ل مالحظه ای پرهزینه 
بوده و ش��انس تان در این میان را نیز توس��عه دهد. نکته مهم اینکه شما 
برای تاثیرگ��ذاری بهینه بر روی مخاطب هدف بای��د راهکاری متفاوت 
برای ارزیابی س��المت اعضای شرکت دورکار پیدا کنید. این امر فراتر از 

نظرس��نجی های مختلف بوده و باید توجه ش��ما به این مسئله را به طور 
دقیق نش��ان دهد، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود انگیزه کارمندان 
برای همکاری با برند ش��ما کاهش پیدا کرده و در مقیاس طوالنی مدت 

بدل به یک برند کلیشه ای شوید. 
بی شک اندازه گیری میزان سالمت روحی و جسمی اعضای شرکت امر 
دش��واری خواهد بود. این نکته وقتی با کارمندان دورکار تعامل داش��ته 
باش��ید، به شدت دشوارتر نیز می شود. درس��ت به همین دلیل اگر شما 
ب��ه دنبال تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن 
هس��تید، باید همیشه کارتان را به بهترین شکل ممکن دنبال کنید، در 
غیر این صورت ش��اید هرگز فرصت توسعه برندتان را پیدا نکنید. وقتی 
از انجام کار به بهترین شکل ممکن صحبت می کنیم، همیشه منظورمان 
صرف هزینه باالتر نیست. گاهی اوقات شما می توانید با استفاده از برخی 
توصیه ه��ا و روش های س��اده به کارمندان تان برای تقویت روحیه ش��ان 
کمک کنید. این امر نه تنها هزینه زیادی برای برند شما به همراه ندارد، 
بلکه فرصت بهینه س��ازی ش��انس تان برای تعامل با مش��تریان را نیز به 
همراه خواهد داش��ت. یادتان باش��د در دنیای امروز کارمندان با سالمت 
روحی و جس��می باال به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک ش��ایانی خواهند کرد. درست به همین دلیل شما باید کارتان در 
این میان را به بهترین شکل ممکن دنبال کنید. در غیر این صورت شاید 

هرگز فرصت بهینه سازی فعالیت تان را پیدا نکنید. 
برگزاری جلسات آنالین

جلس��ات میان تیم های کاری نقش مهمی در بهبود روحیه آنها دارد. 
این امر به ش��ما فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را خواهد داد. درس��ت به همی��ن دلیل در دنیای امروز باید برخی 
از روش های فعالیت تان را بهینه س��ازی کرده و روش های تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را به خوبی دنبال کنید. اگر ش��ما در روند دورکاری 
هی��چ توجهی به میزان تعامل کارمندان تان با هم و س��طح روابط ش��ان 
با تیم مدیریتی نداش��ته باش��ید، کیفیت کاری و پیشرفت تمام پروژه ها 
س��قوط خواهد کرد. درس��ت به همین دلیل در چنین ش��رایطی اغلب 
مدیران اقدام به برگزاری جلس��ات آنالین میان اعضای شرکت می کنند. 
این جلس��ات امکان صرف نظر از بعد مس��افت را فراهم کرده و ش��انس 

بسیار خوبی به شما و دیگر کارآفرینان می دهد. 
یادتان باشد در دنیای امروز بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ش��رایط ویژه و خاصی دارند. درس��ت به همین دلیل اگر 
ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در دنیای امروز کسب 
و کار هستید، باید شرایط تان را به بهترین شکل ممکن تغییر دهید. این 
امر به ش��ما برای بهینه س��ازی وضعیت تان در دنیای کسب و کار کمک 

شایانی خواهد کرد. 
جلس��ات آنالین در دنیای کس��ب و کار به طور معمول هزینه زیادی 
برای برندها به همراه ندارد. ش��ما می توانید این جلسات را به ساده ترین 
شکل ممکن با اس��تفاده از نرم افزار زوم یا دیگر پلتفرم های در دسترس 
ب��ه طور رایگان برگزار کنید. به این ترتیب س��طح ارتباط و تعامل میان 
اعضای ش��رکت تان به بهترین ش��کل ممکن حفظ خواهد شد. بنابراین 
اگ��ر به دنبال تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تان به بهترین ش��کل 
ممکن هس��تید، باید همیش��ه کارتان در این میان را ب��ه طور حرفه ای 
و با جلس��ات منظم دنبال کنید. این امر به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف کمک ویژه ای خواهد کرد. یادتان باش��د در دنیای 
امروز بسیاری از برندها برای بهینه سازی کارشان نیاز به همفکری دارند. 
جلس��ات آنالین در تیم های دورکار به ش��ما فرصت تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را می دهد. درس��ت به همین دلیل اگر شما تا به حال به 
فکر تش��کیل چنین جلساتی نبوده اید، باید همین امروز روش کارتان را 
به طور چش��مگیری تغییر دهید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصت 

بهینه سازی فعالیت تان را پیدا نکنید. 
شنیدن صدای کارمندان 

وقت��ی یک ایده تازه در دنیای کس��ب و کار اجرا می ش��ود، همیش��ه 
مشکالتی در این میان وجود دارد. این امر به شما برای بهینه سازی روند 
کارتان در صورت دریافت بازخورد فعالیت کاری تان کمک می کند. شما 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیش��ه روند کارتان را با 
اس��تفاده از ایده ها و توصیه های مناس��ب تقویت کنید. این امر می تواند 
شما را در موقعیت بسیار خوبی از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
قرار دهد. در این صورت شانس تان در بازار نیز به مراتب بهتر می شود. 

یادتان باشد شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در بازارهای 
امروزی نیاز به اس��تفاده از شرایط بسیار متنوعی دارید. این امر می تواند 

شامل بررسی اعتراضات اعضای شرکت به روند فعالیت شما و همچنین 
کاس��تی ها در رون��د دورکاری ش��ود. نکته مه��م اینکه ش��ما باید همه 
اعتراض ها را به بهترین ش��کل ممکن شنیده و در تالش برای اثرگذاری 
بر روی کارمندان با رفع مش��کالت مورد نظر باش��ید. این امر شما را به 

بهترین شکل ممکن در کانون توجه مخاطب هدف قرار خواهد داد. 
بس��یاری از کارآفرینان برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف روند 
کاری بس��یار عجیبی را طی می کنند. این امر می تواند ش��امل استفاده 
از برخی حدس و گمان ها ش��ود. نکته اساس��ی در این میان تالش برای 
پرهیز از روند مورد نظر با اس��تفاده از نظرات مس��تقیم کارمندان است. 
این امر ش��ما را بدل به یک مدیر حرفه ای و محبوب در میان کارمندان 
خواهد کرد. یادتان باش��د ش��ما برای گردآوری نظرات کارمندان باش��د 
همیشه در دس��ترس آنها باشید، در غیر این صورت شاید فرصت بسیار 
کمی برای تاثیرگذاری بر روی آنها به ش��یوه ای حرفه ای پیدا کنید. این 
امر می تواند شما را به طور قابل مالحظه ای در شرایط دشواری قرار دهد. 
درس��ت به همین دلیل اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف هس��تید، باید همیشه در دسترس کارمندان تان باشید تا از طریق 
بازخوردهای آنها توانایی بهینه س��ازی عملکرد برند را پیدا کنید. این امر 
ن��ه تنها در مورد دورکاری، بلکه به طور نس��بی در تمام حوزه ها کاربرد 
دارد. به همین دلیل ش��ما باید همیش��ه بهترین عملک��رد را از خودتان 
نش��ان دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز شانسی برای بهینه سازی 

روند کاری تان پیدا نکنید. 
فراهم سازی ابزارهای مناسب

اعضای ش��رکت شما باید همیشه به بهترین ابزارهای ممکن دسترسی 
داشته باش��ند. این امر در مورد فرآیند دورکاری اهمیت بسیار بیشتری 
پیدا می کند. درس��ت به همین دلیل اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف تان هس��تید، می توانید از روش های مناس��ب برای 
بهینه س��ازی همکاری تان اس��تفاده کنید.  وقتی صحبت از فراهم سازی 
ابزارهای مناس��ب می ش��ود، باید همیش��ه به توزیع درس��ت آنها توجه 
داش��ته باشید. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب 
هدف کمک می کند. کارمندان ش��ما در صورتی که دسترس��ی خوبی به 
ابزاراهای کاربردی داش��ته باش��ند، حتی در خانه نیز احساس حضور در 
ش��رکت را خواهن��د کرد. این امر می تواند کیفی��ت کاری آنها را به طور 
چش��مگیری توس��عه داده و موجب موفقیت تان در بازار ش��ود. بسیاری 
از برندها در دنیای امروز برای بهینه س��ازی روند کاری شان دردسرهای 
زیادی را متحمل می ش��وند. درس��ت به همین دلیل اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، باید تهیه ابزارهای مورد نیاز 
را با همکاری مس��تقیم کارمندان دنبال کنید، در غیر این صورت شاید 

هرگز فرصتی برای بهینه سازی روند کاری تان نداشته باشید. 
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اخبار

بازدید اصحاب رسانه از پروژه قطار شهری قم/پروژه آماده تست گرم است
قم- خبرنگار فرصت امروز: اصحاب رسانه و خبرنگاران قمی ضمن بازدید 
از پروژه قطار شــهری، در جریان آخرین وضعیت و پیشرفت فیزیکی این طرح 
مهم قم قرار گرفتند. به گزارش شــهرنیوز، خبرنگاران و اصحاب رسانه امروز با 
حضور در ایستگاه شهید مطهری مترو قم، از نزدیک با آخرین اقدامات عمرانی 
و تجهیز پروژه قطار شــهری قم آشنا شدند. طی این بازدید مسئوالن سازمان 
قطار شهری قم از پیشرفت ۹۵ درصدی ایستگاه شهید مطهری و ۸۶ درصدی 
شــهدای قلعه کامکار و آماده سازی ۴ ایستگاه عبوری در فاز نخست خط یک 
متروی قم خبر دادند. به گفته مسئوالن سازمان قطار شهری، فاز نخست خط 

یک مترو قم از چند ماه گذشته آماده انجام تست گرم و سرد است و تمام تجهیزات برای بهره برداری نهایی شده و هم اکنون تأمین قطار و 
ناوگان مشکل و معضل اساسی افتتاح این پروژه مهم شهری است. پروژه خط یک مترو قم به طول ۱۴.۸ کیلومتر از قلعه کامکار تا مسجد 
مقدس جمکران در ۱۴ ایستگاه در حال اجراست که در صورت تأمین قطار و واگن در کمتر از ۴ ماه شاهد بهره برداری و مسافرگیری از فاز 

نخست خط یک متروی قم در حدفاصل میدان کشاورز تا میدان مطهری خواهیم بود.

هشدار معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
  لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق، زیر ذره بین نظارتی 

معاونت غذا و دارو قرار دارد
ساری - دهقان :  دکتر ابراهیم صالحی فر معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران گفت: بیش از ۲ و نیم میلیارد تومان فرآورده های سالمت محور 
قاچاق، پارســال در مازندران معدوم شد که بیشتر آن لوازم آرایشی و بهداشتی 
بود. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی 
استان مازندران،دکتر صالحی فر با بیان اینکه یکی از وظایف معاونت غذا و دارو  
تامین، توزیع و عرضه کاال های سالمت محور است افزود: قاچاق لوازم آرایشی و 
بهداشتی، زیر ذره بین معاونت غذا و دارو قرار دارد. وی به افزایش آگاهی مردم 
جامعه برای دقت در خرید محصوالت بهداشتی تاکید کرد و افزود: در زمینه دارو 

چندان مشکلی نداریم و محل عرضه دارو داروخانه است. معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: برخی افراد متاسفانه 
مکمل های ورزشی، تغذیه ای و رژیمی را از خارج داروخانه ها تهیه می کنند در صورتی که باید فرآورده های سالمت محور را از مراکز صنفی 
مجازی که برای همان فرآورده است، تهیه کنند و از خرید این محصوالت که مستقیما با سالمتشیان در ارتباط است از دستفروشان و مراکز 
غیرمجاز پرهیز نمایند. دکتر صالحی فر گفت: برای فرآورده های تولید داخل شرکت سازنده، شماره سری ساخت، تاریخ تولید و تاریخ انقضا 
ضروری است. وی تصریح کرد: در خرید فرآورده های وارداتی هم برچسب اصالت باید مورد بررسی قرار گرفته و به آن توجه شود و استعالم 
های مربوطه را از طریق نصب نرم افزار ttac روی موبایل و یا ارسال کد ۱۶ رقمی رو محصول به شماره پیامک ۲۰۰۰۸۸۲۲ و اسکن کد 

QR روی محصول از اصالت کاال مطمئن شوند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد؛
کسب رتبه های برتر دانشگاه علوم پزشکی اراک در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲

اراک- فرناز امیدی: معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
اراک گفت: این دانشــگاه در رتبه بندی۲۰۲۲ تایمز توانست رتبه های خوبی 
در شــاخص های مختلف کســب کند. علیرضا کمالی اظهار کرد: رتبه بندی 
۲۰۲۲ تایمز یا همان دانشگاه های اثرگذار جهان هر ساله اقدام به طبقه بندی 
دانشــگاه های مختلف می کند و در این رتبه بندی شاخص هایی چون برابری 
جنسیتی، عدالت یا کاهش نابرابری، مشارکت گروهی، کیفیت آموزشی، سالمت، 
سنجش اول بدون فقر و چندین شاخص دیگر را مورد بررسی قرار می دهد. وی 
افزود: دانشگاه علوم پزشکی اراک در شاخص برابری جنسیتی توانست در بین 

کل مؤسسات شرکت کننده که ۹۳۸ مورد بوده، رتبه دوم کشوری را کسب کند. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک 
تصریح کرد: این دانشگاه موفق شد در شاخص عدالت یا کاهش نابرابری از بین ۸۰۹ مؤسسه شرکت کننده رتبه دوم را کسب کند. کمالی 
ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی اراک با تالش همه جانبه همکاران و پرسنل خود توانست در شاخص مشارکت گروهی رتبه سوم کشوری 
را کسب کند. وی عنوان کرد: در شاخص کیفیت آموزشی، رتبه ۶ در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور و رتبه ۱۱ کشوری به دانشگاه 
علوم پزشکی اراک اختصاص یافت که در این شاخص ۱۱۸۰ مؤسسه حضور داشتند. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک 
گفت: شاخص سالمت رتبه ۱۲ کشوری از ۱۱۰۱ مؤسسه شرکت کننده و در شاخص بدون فقر رتبه ۷ کشوری که ۷۶۹ مؤسسه حضور 
داشتند، به دانشگاه علوم پزشکی اراک رسید. کمالی در پایان یادآور شد: در این رتبه بندی ۱۴۳۸ مؤسسه حضور داشتند که دانشگاه علوم 

پزشکی اراک موفق به کسب رتبه کلی ۱۶ کشوری و ۸۲۰ جهانی شد.

با حضور معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی انجام شد؛
معرفی مدیرعامل جدید نیروگاه شهید رجایی قزوین 

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: ابوالفضــل موتابها به عنوان مدیرعامل 
جدید نیروگاه شهید رجایی قزوین معرفی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق شهید رجایی، آیین تکریم و معارفه مدیرعامل نیروگاه شهید 
رجایی با حضور ناصر اسکندری معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق 
حرارتی در این نیروگاه برگزار شد. معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید 
برق حرارتی در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی با تشریح 
شرایط تولید برق در تابستان امسال گفت: امسال با توجه به کاهش بارندگی ها 
و پایین بودن سطح ذخایر سدهای آبی، تابستان حساسی پیش رو داریم که بر 

همین اساس، بیش از ۹۵ درصد از سهم تولید برق کشور در این شرایط بر عهده نیروگاه های حرارتی است. از این روی حضور مهندس 
علی فرهور مدیرعامل سابق نیروگاه شهید رجایی در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به عنوان مدیرعامل در این شرایط حساس و سال ها 
تجربه ارزنده ایشان در صنعت تولید برق، فرصتی است تا با انجام برنامه ریزی های مناسب و مطلوب از سوی ایشان در این حوزه، واحدهای 
نیروگاهی از آمادگی کامل برای تولید در این تابستان برخوردار باشند. معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در ادامه 
افزود: مهندس فرهور از مدیرانی بود که برای بهبود شرایط کنونی صنعت برق، نظرات و پیشنهادهای مناسبی ارائه داده و همواره نگاه رو 
به جلویی داشته است و نیروگاه شهید رجایی نیز به عنوان یک مجموعه استاندارد در حوزه صنعت برق شناخته می شود و مهم تر آن که 
ظرفیت انسانی خوبی در این مجموعه پرورش یافته است. اسکندری به وضعیت فعلی صنعت برق اشاره نمود و بیان داشت: انتظارات زیادی 
از صنعت برق وجود دارد که ناظر بر عملکرد آن نیز جمعیت افزون بر ۸۰ میلیون نفر است. حقیقت آن که صنعت تولید برق، حساس 
ترین بخش تولید کشور است. در واقع ما با یک موجود زنده به نام نیروگاه ارتباط داریم که برای پویایی و پایداری حرکت آن، نیازمند حفظ 
و ارتقای آمادگی آن هستیم. معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی ادامه داد: تمامی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، 
آموزشی، فرهنگی و ... در کشور، وابسته به صنعت برق است که خوشبختانه خدمات مورد انتظار از این صنعت به خوبی ارائه شده و از این 

نظر، صنعت برق کشور، روسفید بوده است که بزرگان کشور نیز از عملکرد این صنعت رضایت دارند.

تفاهمنامه تحویل زمین برای احداث آب شیرین کن در شهر عسلویه امضا شد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
بوشــهر از انعقاد تفاهمنامه تحویل زمین به مساحت حدود یک هکتار برای 
احداث آب شــیرین کن در شهر عسلویه خبر داد و اظهار داشت: در این راستا 
۲ ســایت آب شیرین کن به ظرفیت تولید ۵۰۰۰ و ۳۰۰۰ متر مکعب آب در 
شبانه روز احداث می شود. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب استان بوشــهر، ابوالحسن عالی با تاکید بر  نقش مهم اجرایی 
شدن این پروژه در پوشش کمبود آب در شهرستان عسلویه، گفت: واگذاری 
زمین برای ساخت ۲ پروژه شیرین سازی آب دریا برای تأمین آب شرب شهر 

عسلویه با دستور استاندار بوشهر و همکاری فرماندار شهرستان عسلویه و مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام 
شده است. وی افزود: بعد از تحویل زمین و تأیید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور فراخوان اجرا ۲ پروژه آب شیرین کن در عسلویه 

انجام می شود.

مشکالت مخابراتی شهرستانهای مینودشت و گالیکش بررسی شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: در جلســه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه گلســتان ، مشکالت ادارات مخابرات شهرستانهای 
مینودشت و گالیکش بررسی شد.دکتر غالمعلی شهمرادی با حضور در اداره مخابرات شهرستان مینودشت ، به بررسی مشکالت مخابراتی 
این شهرستان همچنین گالیکش پرداخت.مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت و توانمندی موجود گفت: 
از فرصت ایجاد شده برای خدمتگذاری باید نهایت بهره مندی را داشت و در راستای ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مردم استفاده کرد.

شایان ذکر است در این جلسه شاخصهای کاهش ال وصولی ، دایری تلفن و اینترنت پرسرعت بررسی و راهکارهای رشد شاخصها ارائه و 
بر ارتقا ارتباطات روستایی تاکید شد.

اصفهان - قاسم اسد: خبرنگاران حوزه صنعت و معدن کشور در 
راستای افزایش تعامل و همکاری ذوب آهن اصفهان و رسانه ها و آشنایی 
نزدیک تر این خبرنگاران با خط تولید شنبه بیست و هشتم خردادماه در 

قالب برنامه تور رسانه ای از این مجتمع عظیم صنعتی بازدید نمودند .
احمد اکبری معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت ذوب آهن 
اصفهان در جمع این خبرنگاران گفت : سرمایه های انسانی ذوب اصفهان 
که امروز در بخش های گوناگون خط تولید، شاهد تالش و کوشش آن 
ها بودید، اساسی ترین دارایی های کارخانه محسوب می شوند زیرا بدون 
حضور این عزیزان و دانش و اندیشــه پویای آن ها، این ماشین آالت و 
تجهیزات کارایی نخواهند داشــت. وی افزود: برای حفظ سرمایه های 
انســانی و توسعه شایســتگی ها و توانمندی های آن ها، سالمتی این 
عزیــزان در اولویت اول ما قرار دارد و این مهم رســالت اولیه ذوب آهن 

اصفهان از بدو تاسیس تاکنون است.
ذوب آهن اصفهان ۱۶ هزار و پانصد هکتار فضای سبز منحصر به 

فرد و دست کاشت دارد
معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شرکت تصریح کرد: این 
کارخانه ۱۶ هزار و پانصد هکتار فضای سبز منحصر به فرد و دست کاشت 
دارد که سرانه فضای سبز شرکت به ازای کارکنان، بیش از یک هکتار می 
باشد . این مقام مسئول خاطر نشان کرد: این کارخانه یکی از بزرگترین و 
مجهز ترین بیمارستان های سطح کشور را دارا است که در کنار خدمت 
رسانی به کارکنان شرکت و خانواده های آن ها به عموم هموطنان عزیز 

در امر سالمت یاری می رساند.
تولید فوالد در ایران ثمره احداث ذوب آهن اصفهان است

علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز در نشست 

بــا این خبرنگاران گفت: تولید فوالد در ایــران ثمره احداث ذوب آهن 
اصفهان اســت، این کارخانه عظیم صنعتی به عنوان یک آرمان ملی با 
حضور نیروهای مختلف از سطح کشور و تالش شبانه روزی آن ها طی 
چهار سال ساخته شــد که این دستاورد بی نظیر به عنوان یک رکورد 
ثبت گردید.  وی افزود: احداث شــهر فوالدشهر از جمله دستاوردهای 
دیگر ذوب آهن اصفهان است که به عنوان یک شهر مدرن ساخته شد و 
یک مسئولیت اجتماعی بزرگ به شمار می رود. مدیر روابط عمومی ذوب 
آهن اصفهان تصریح کرد: از زمان ساخت ذوب آهن تاکنون حدود ۱۴۰ 
هزار نفر در آموزشــگاه این کارخانه آموزش دیدند و در صنایع مختلف 
کشــور منشا خیر و برکت شــدند و این رویکرد تاکنون ادامه دارد. این 
مقام مســئول ادامه داد: دوران دفاع مقدس نیز برای ذوب آهن اصفهان 
برگ زرین دیگری محسوب می شود زیرا این کارخانه در کنار حفظ خط 
تولید، برای پشتیبانی از جبهه های جنگ با اعزام ۱۴ هزار نفر رزمنده 
و ارسال قطعات و تجهیزات نقش بی بدیلی را ایفا کرد که سند افتخار 

آن تا همیشــه جاودانه خواهد بود. علیرضا امیری بیان کرد: ذوب آهن 
اصفهان با بهره مندی از انواع گواهینامه های ملی و بین المللی مطابق با 
استانداردهای روز دنیا، انواع محصوالت فوالدی مانند ریل، آرک معدن، 
انواع تیرآهن، میلگرد و... را تولید می کند و در کنار تامین نیاز بازار داخل، 
نیمی از محصوالتش را صادر می کند. وی گفت: این شرکت در راستای 
عمل به مسئولیت اجتماعی پساب شهرهای فوالدشهر، مینادشت و ۱۱ 
روستای شهرستان فالورجان و همچنین زرین شهر را خریداری کرده 
و در ســیکل تولیدش مورد استفاده قرار می دهد. در خرید پساب این 
شهرهای همجوار ۵۰۰ میلیارد تومان و برای انتقال پساب کارخانه نیز 
۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است و اقدام دیگر در این زمینه 
ساخت تصفیه خانه پساب در ذوب آهن با سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد 

تومان است. 
۸۵ درصد از قطعات و تجهیزات در داخل کارخانه بومی سازی 

می شود
وی همچنین در خصوص مقوله بومی ســازی نیز گفت: ذوب آهن 
اصفهان با دارا بودن کارگاه های مدل سازی، قالب سازی، ریخته گری و 
ساخت، ۸۵ درصد از قطعات و تجهیزات را در داخل کارخانه می سازد 
و در تامین قطعات و تجهیزات سایر صنایع کشور نیز نقش دارد. حمید 
حسینی مدیر بهداشت و محیط زیست ذوب آهن نیز گفت: این شرکت 
در حدود سال ۹۴ ، دویست متر مکعب بر ساعت پساب زرین شهر را در 
تصیفه خانه جذب کرد و هم اکنون نیز ۸۴۰ متر مکعب پساب شهرهای 
ایمان شــهر، فوالدشهر و لنجان را در تصفیه خانه جذب می کند که از 
منظر بهداشت بسیار موثر است و از بُعد تامین آب نیز حدود ۵۰ درصد 

از آب برداشتی از کارخانه را کاهش می دهد. 

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: اختتامیه نخستین ساالنه شهر 
خالق رشــت و رویداد معرفی رســتورانهای خوراک گیالنی با حضور 
شهردار رشت، نمایندگان عالی سازمان جهانی یونسکو در ایران، فرماندار 
شهرستان رشت، اعضای شورای اسالمی شهر، مدیرکل میراث فرهنگی، 
مدیران اســتانی و عده کثیری از فرهنگ دوســتان و رشتوندان فهیم 
در پیاده راه فرهنگی رشــت برگزار شد. به گزارش واحد خبر مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت - سید امیر حسین علوی 
شهردار رشت در مراســم اختتامیه نخستین ساالنه شهر خالق رشت 
و رویداد معرفی رستورانهای خوراک گیالنی که عصر روز پنجشنبه ۲۶ 
خرداد ۱۴۰۱ در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد، اظهار داشت: امروز 
در نخستین ساالنه شهر خالق که جزو میراث فرهنگی و داشته  های غنی 
مردمان فرهیخته شــهر رشت به شمار میرود، میزبان مردم و رستوران 

دارهای خوب شهرمان هستیم. شهردار رشت اذعان کرد: تالش میکنیم 
تا در دوره جدید مدیریتی شــهرداری رشــت، اجرای انواع پروژه های 
عمرانی و توسعه زیرســاختها را در کوتاهترین زمان ممکن در دستور 
کار قرار دهیم. ســید امیر حسین علوی رویکرد دیگر شهرداری رشت 
را تشــریح کرد و افزود: در کنار برنامه های اشاره شده، تالش داریم در 
حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اســتفاده از ظرفیتهای غنی و معنوی 
شهر رشت در لوای برند شهر خالق برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم و 
بدون شک در آینده همچنان شاهد برگزاری انواع رویدادهای فرهنگی 
و خالق در ســطح ملی و بین المللی خواهیم بود. ســید احمد محیط 
طباطبائی، رئیس کمیته ارزیابی حافظه جهانی یونسکو در ایران نیز در 
این مراسم با تشکر از مدیریت شهری و شهرداری رشت برای برگزاری 
این رویداد اظهار داشــت: یکبار دیگر انتخاب شهر رشت به عنوان شهر 
خالق خــوراک را به مردم این دیار تبریک عرض میکنم و امیدوارم در 
راستای معرفی غذاهای این خطه و تحقق بحث درآمدهای اقتصادی آن 
هم برنامه ریزیهای الزم انجام گیرد. سید احمد محیط طباطبایی اذعان 
کرد: سفره در حقیقت نشــانی از فرهنگ و تمدن مردم و ابزاری برای 

تعامل و برقراری ارتباطات هر منطقه ای است، بنابراین غذا فقط خوراک 
محسوب نمیشود بلکه بخشی از باورها و اعتقادات ماست. وی غذا را پایه 
فرهنگی مردم گیالن برای معرفی سایر ابعاد فرهنگی این استان خواند 
و ابراز داشت: قطعا مدیریت شــهری و کسانی که نمایندگی مدیریت 
فرهنگی مردم را عهده دار هســتند، حتما به این موضوعات مهم توجه 
می کنند. رئیس کمیته ارزیابی حافظه جهانی یونسکو در ایران افزود: ما از 
مدیریت شهری پشتیبانی و از خود مردم حرکت و پویایی را انتظار داریم، 
زیرا مردم رشت امروزه در قالب غذا خواسته و ناخواسته پرچم دار فرهنگ 
گیالن در سطح ایران و خارج از ایران هستند. فرماندار شهرستان رشت 
نیز در این مراســم مهمان نوازی را خصوصیت بارز مردم گیالن و شهر 
رشت ذکر کرد و افزود: با توجه به تنوع بسیار باالی غذایی، عنوان شهر 
خالق به حق روی شهر رشت نامگذاری شده است. حمیدرضا امام پناهی 
یادآور شد: شهر رشت در تاریخ، فرهنگ و تمدن و داشتن مردمان باصفا 
و خونگرم هم زبانزد بوده و هســت و از شهردار رشت و شورای اسالمی 
شهر برای برگزاری این برنامه تشکر و قدردانی میکنم و امیدوارم چنین 

رویدادهایی استمرار داشته باشد.

اهواز- رییس واحد حفاظت محیط زیست اداره H.S.E شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به همراه روسای ادارات حفاظت محیط 
زیست شهرستان های مسجدسلیمان و اللی از کارگاه پیمانکار توسعه 
مخازن نفت مســتقر در منطقه بازدید به عمــل آوردند . در این بازدید 
مشــترک ، ابوذر شجاعی برجوئی به همراه مصطفی یوسفی قندعلی و 
مهدی زمانپور با حضور در کارگاه شــرکت جهان پارس پیمانکار طرح 
توسعه مخزن اللی بنگســتان که یکی از پروژه های توسعه ۲۸ مخزن 
شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد ، از نحوه فعالیت و رعایت 
اســتانداردها و الزامات زیست محیطی این شرکت بازدید نمودند . مدیر 
کارگاه شرکت جهان پارس طی اظهار داشت : سرلوحه ی اهداف و برنامه 

های این شرکت ، توجه به الزامات زیست محیطی از جمله احداث شبکه 
جمع آوری و ایجاد سیستم تصفیه فاضالب و استفاده از آب خروجی پکیج 
تصفیه خانه برای توسعه فضای سبز می باشد . سید حکمت خاموشی 
افزود : در همه عملیات های منتهی به توسعه ی این مخزن نفتی ، الزامات 
زیست محیطی در صدر امور قرار دارد و با جدیت دنبال می شود به گونه 
ایکه ضمن ایجاد و توسعه فضای سبز با استفاده از گونه گیاهان و نهال 
های سازگار با اقلیم منطقه ، به دنبال آن هستیم فعالیت های ما کمترین 
اسیب را به محیط زیســت گیاهی و جانوری وارد نماید . هیأت بازدید 
کننده در ادامه از بخش های مختلف این کارگاه از جمله شــبکه جمع 
آوری و تصفیه خانه فاضالب - سردخانه زیر صفر و باالی صفر نگهداری 

مواد غذایی - آشــپزخانه - مخازن ذخیره سوخت - انبار جمع آوری و 
نگهداری پسماند صنعتی و شیمیایی - انبار رو باز - انبار جمع آوری زباله 
های قابل بازیافت و خشک و فضای سبز احداث شده توسط این شرکت 
بازدید و ضمن ابراز رضایت از اقدامات انجام شــده در جهت پاسداشت 
محیط زیســت ، این اقدامات را الگویی ارزشمند برای سایر شرکت های 

خصوصی فعال در عرصه صنعت نفت عنوان نمودند .

آذربایجان شرقی - فالح: مسئول سازمان فضای مجازی بسیج کشور 
با تاکید بر اهمیت ساماندهی و نظارت بر فضای مجازی، گفت: کنترل فضای 
مجازی مدیریت واحد و منسجم نیاز دارد. مسلم معین در آئین افتتاح اولین 
قرارگاه فضای مجازی سپاه ناحیه امامت تبریز، با ابراز تأسف از اینکه به 
رغم تامین تمام زیرساخت ها و هزینه های فضای مجازی توسط جوانان 
بسیجی، کنترل و مدیریت آن، دست ما نیست، افزود: باید توجه داشت که 
این شرایط، اصال به نفع مردم و نظام نیست. وی اظهار داشت: بنا به دالیلی 
از جمله دور کردن جوانان، نخبگان و دلسوزان انقالبی از کنترل و مدیریت 
فضای مجازی، امروز شاهد هستیم که این دشمن است که مدیریت فضای 
مجازی را چه در بعد محتوا و چه در بعد فنی، در اختیار دارد. معین با بیان 
اینکه حدود ۷۰ درصد اطالعات و محتواهای فضای مجازی توسط دشمن 

به شکل رمزگذاری شده، وارد و خارج می شود، یادآور شد: در این شرایط 
چاره ای نداریم جز اینکه در بحث فضای مجازی به هم افزایی و مدیریت 
واحد و منسجم برسیم تا مثل حوزه های دیگر انحصار دشمن را در حوزه 
سایبری بشکنیم. وی با اشــاره به تأثیرگذاری و ارزش فضای مجازی در 
افکار عمومی، ادامه داد: این تأثیرگذاری ها به قدری زیاد است که می توان 
با تبلیغات و پمپاژ محتوا، جای شهید و جالد را عوض کرد؛ پس بر همه 
ما واجب است که کامال هوشیارانه در مقابل این یورش رسانه ای مقاومت 
کنیم. معین پیشرفت ها و دستاوردهای انقالب اسالمی را مطلوب توصیف 
و اضافه کرد: به این شرایط زودگذر و موقتی که از لحاظ اقتصادی وجود 
دارد، نگاه نکنیم چرا که این شرایط، مقطعی است و مطمئنیم شرایط بهتر 
خواهد شد، اما دشمن می خواهد با پررنگ کردن مسائل اقتصادی و تورم، 
دستاوردها و پیشرفت های نظام در حوزه های مختلف را کمرنگ جلوه 
دهد، در حالی که انقالب اسالمی ایران یکی از قدرت های بالمنازع جهانی 
است. وی با بیان اینکه با وجود تمام محدودیت ها و کمبودها، جوانان و 
بسیجیان حوزه سایبری و فضای مجازی اقدامات بی نظیری انجام داده 
اند، نمونه بارز آن را در جریان شهادت حاج قاسم سلیمانی و ایام اربعین 
حسینی دانست که با ساده ترین ابزارها و امکانات، طوفان توئیتری و مجازی 

شکل دادند که حتی تحسین دشمنان را هم در پی داشت. مسئول فضای 
مجازی بسیج کشور با اشاره به اذعان مؤسسه تحقیقاتی ممری وابسته به 
رژیم غاصب اسرائیل مبنی بر قدرت سایبری جوانان بسیجی ایران، گفت: 
همین موارد به خوبی نشان دهنده ظرفیت و پتانسیل شما جوانان اتقالبی 
است که خواب و آرامش دشمنان را به هم زده است. معین با بیان اینکه 
جهاد تبیین فقط تولید محتوا نیست، گفت: جهاد تبیین یک حوزه وسیع 
است که تولید محتوا بخشی از آن است و بخش دیگر این جهاد نیز کنترل 
و مدیریت فنی، ایجاد امنیت در حوزه سایبری، مقابله با حمله های هکری 
و مهم تر از همه ایجاد بصیرت و روشنگری در بین آحاد جامعه است. وی 
ایجاد چنین پایگاه های بسیج در سراسر کشور را ضرورت دانست و افزود: 
باید از طریق همین پایگاه های فضای مجازی و سایبری سواد رسانه ای 
شهروندان را ارتقاء دهیم تا در بزنگاه ها و بحران ها، اسیر حاشیه سازی ها و 
شایعات جعلی ساخت دشمن نشوند. سرهنگ پاسدار حسین پوراسماعیل 
با بیان اینکه به دلیل اهمیت و ضرورت توجه به فضای مجازی تصمیم 
گرفتیم اولین قرارگاه فضای مجازی بسیج را در ناحیه امامت تبریز ایجاد 
کنیم، ادامه داد: سعی داریم در این قرارگاه به تولید محتوا، باالبردن سواد 

رسانه ای شهروندان و مقابله با پمپاژ اخبار جعلی بپردازیم.

حضور خبرنگاران صنعت و معدن در ذوب آهن اصفهان

برگزاری اختتامیه نخستین  ساالنه شهر خالق رشت  و رویداد 
معرفی رستورانهای خوراک گیالنی در پیاده راه فرهنگی 

به مناسبت هفته محیط زیست انجام شد ؛
بازدید مشترک HSE شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان و اداره حفاظت 
محیط زیست از کارگاه طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت مخزن اللی

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج: 

کنترل فضای مجازی مدیریت واحد می طلبد

آذربایجان شرقی - فالح: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز گفت: هیچ کشــوری بدون اطمینان از داشتن آب 
نمی تواند به ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برسد. حجت االسالم 
والمسلمین سیدمحمد علی آل هاشم در خطبه های نماز جمعه تبریز 
اظهار کرد: آب یکی از اساســی ترین و مهم ترین عناصر زیست بوده و 
برخورداری از آب ســالم برای نیازهای انســانی از عوامل اساسی و به 
منزله عامل تمدن ساز شناخته می شود.  وی افزود: گنجاندن مباحث 
مصرف بهینه در منابع آموزشــی، آمــوزش و ایجاد آگاهی عمومی و 
اجتماعــی، آمــوزش اصول مصــرف بهینه، توجه بــه مبانی دینی و 
رســانه های جمعی در تغییر الگوی مصرف بسیار تاثیرگذار است.  وی 
همچنین با بیان اهمیت وجود استقالل و اتخاذ دیپلماسی غذایی گفت: 
در دنیا اولین فرمانده مربوط به فرماندهی نظامیان و دومین فرماندهی، 

کنترل غذایی است.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم اضافه کرد: در مسئله کشاورزی 
نقش آمار و اطالعات خیلی مهم اســت و موضوع اطالعات و داده ها 
یکی از ضعف های ما در حوزه کشاورزی است، بر این اساس خودکفایی 

غذایی و کاهش وابستگی بسیار راهبردی است. 
کمبود سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی

نماینــده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی با اشــاره بــه کمبود 
ســرمایه گذاری در حوزه کشاورزی در کشور افزود: ۷۰۰ میلیارد دالر 
در طول سال های گذشــته در صنعت در کشور ارز هزینه شده است 
اما بیشترین سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی تنها چهار درصد بوده 
است. حجت االسالم والمســلمین آل هاشم همچنین با اشاره به روز 
بیابان زدایی، گفت: ایران کشــوری با ۱۶۴ میلیون هکتار مســاحت 

است که محدوده بیابان ۳۲میلیون هکتار از مساحت کل آن محسوب 
می شود.  وی ادامه داد: بر اساس گزارش ها، هر سال حدود ۱۰۰ هزار 
هکتار به بیابان های کشور افزوده می شود که در این ارتباط می توان با 
ایجــاد گلخانه و تغییر الگوی مصرف آب، جلوی بیابان زایی را گرفت. 
حجت االسالم آل هاشم خاطرنشان کرد: اگر با این روند نسبت به تغییر 
کاربری اراضی کشــاورزی پیش برویم در سال های آینده زمینی برای 

کشاورزی نخواهیم داشت.

امام جمعه تبریز:

بدون آب نمی توان به ثبات اقتصادی و سیاسی رسید
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درس های خدمات مشتری از باشگاه لیورپول

به قلم: جان اومیلیا / کارشناس روابط عمومی - ترجمه: علی آل علی

باش��گاه لیورپول در طول سال های اخیر محبوبیت بسیار زیادی در میان نسل جوان پیدا کرده و به غیر از 
طرفدارهای قدیمی اش، حاال میلیون ها نفر دیگر در سراسر دنیا بازی های آن را دنبال می کنند. نکته مهم در 
این میان موفقیت این تیم برای جلب رضایت طرفداران )همان مشتریان در ادبیات تجاری( است. این امر یک 
استراتژی و نمونه موفق برای برندها به همراه داشته و به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب کمک می کند. 
نکته مهم اینکه شما برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف می توانید از تجربه موفق لیورپول به مثابه یک تیم 
فوتبال استفاده کنید. شاید این امر اندکی عجیب به نظر برسد، اما وقتی با تکنیک های مورد استفاده این تیم 

آشنا شوید، نظرتان به طور کامل عوض خواهد شد. 
وقتی صحبت از استعدادهای برتر می شود، بسیاری از کارآفرینان فکر می کنند فقط باید افراد جوان و دارای 
تحصیالت بسیار عالی را در رادار قرار دهند. این امر هیچ منطقی نداشته و برای شما نیز امری غیر قابل درک 
محسوب می شود. درست به همین دلیل اگر به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در دنیای امروز کسب 
و کار هستید، باید معنای استعدادهای کاری را به طور چشمگیری توسعه دهید. تیم لیورپول در سال 2015 
با جذب یکی از بهترین استعدادهای سرمربی گیری دنیا به نام یورگن کلوپ سنگ بنای موفقیت امروزش را 
گذاشت.  شما در استفاده از استعدادهای برتر در بازار باید دقیقا مثل لیورپول عمل کنید. در این میان وضعیت 
سنی افراد اهمیتی ندارد. نکته مهم توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. به عبارت بهتر، 
شما هر کارآفرینی که عملکرد خوبی در بازار دارد را باید جذب کنید، در غیر این صورت شاید کارتان مدت 

زمانی طوالنی ادامه پیدا کرده و شاید در نهایت نیز توانایی تاثیرگذاری بر روی آنها را نداشته باشید. 
شما قرار نیست در دنیای کسب و کار به طور مداوم ایده ها و طرح های تان را ادامه دهید. این امر می تواند 
برای شما دردسرهای زیادی به همراه داشته و حتی توانایی تان را نیز از بین ببرد. درست به همین خاطر شما 
اگر به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن هستید، باید اول از همه یک برنامه 
عالی طراحی کرده و در تمام مدت زمان فعالیت تان از آن به خوبی اس��تفاده کنید، در غیر این صورت ش��اید 
در میانه راه با تغییرات مداوم برنامه ها مش��تریان در عمل از دس��ت تان خسته شوند. این امر به خوبی درباره 
تیم لیورپول قابل مشاهده است. این تیم در طول زمان تغییرات زیادی در برنامه اش انجام نداده است. آنها در 
طول سال های متمادی همیشه به دنبال بهترین روش برای جذب استعدادهای برتر بوده اند. در نهایت نیز این 
امر موجب موفقیت آنها در بازار شده است. بنابراین اگر شما هم به دنبال اثرگذاری بر روی مشتریان هستید، 
باید یک برنامه مشخص برای طوالنی مدت داشته باشید و از همه مهمتر اینکه بدان وفادار باقی بمانید.  تیم 
لیورپول همیشه در خارج از زمین مسابقه یک چهره مردمی و نوع دوست دارد. این امر می تواند ایده خوبی 
برای برند ش��ما نیز محسوب ش��ود. اینکه شما چطور در خارج از محیط کار با مشتریان یا حتی مردم عادی 
رفتار می کنید، اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین باید همیشه یک رفتار دوستانه همراه با توجه بسیار زیاد به 
شرایط آنها داشته باشید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای بهینه سازی شرایط تان به دست نیاورید. 
customerthink.com :منبع

فعالیت سازگار با محیط زیست در دنیای کسب و کار با ایده های طالیی

به قلم: آیمی تاریق / کارشناس کسب و کار - ترجمه: علی آل علی

توجه به محیط زیس��ت در روند فعالیت برند باید به طور مداوم دنبال ش��ود. این امر برای برندها اهمیت 
بس��یار زیادی داشته و وضعیت کسب و کارتان را به طور چشمگیری توسعه می دهد. یادتان باشد شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان نسل جدید باید موضوعات زیست محیطی را به طور دقیق در کانون توجه تان 
قرار دهید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مشتریان به بهترین شکل را پیدا نکنید. 
بسیاری از برندها در زمینه فعالیت زیست محیطی فقط به برخی از شعارهای ساده اکتفا می کنند. این امر نه 
تنها وضعیت برندهای مورد نظر را بهبود نمی بخشد، بلکه شانس شان در این میان را نیز از بین خواهد برد. اگر 
شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شیوه ممکن هستید، باید از همین امروز کارتان را 
به بهترین نحو ممکن شروع کرده و تالش برای بهینه سازی فرصت های کاری را به مثابه فرصت های طالیی 
قلمداد کنید. هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از بهترین تکنیک ها برای فعالیت سازگار با محیط زیست 
است. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، می توانید کارتان را به بهترین شکل ممکن 
با توصیه های مورد بحث در این مقاله پیش ببرید. بس��ته بندی محصوالت یکی از حوزه های پرریس��ک برای 
محیط زیست محسوب می شود. این امر می تواند اعتبار یک برند را به طور جدی به خطر انداخته و شانس آن 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان را به شدت کاهش دهد. نکته مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان با استفاده از بسته بندی متفاوت محصوالت است. خوشبختانه این روزها انواع مواد اولیه سازگار 
با محیط زیس��ت برای بس��ته بندی محصوالت در دسترس برندها قرار دارد. این امر به شما برای تاثیرگذاری 
ویژه بر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان را نیز به طور چش��مگیری توس��عه می دهد. درست به 
همین دلیل بس��یاری از برندها برای جلب نظر مش��تریان و رهایی از شر انتقادات زیست محیطی به سادگی 
هرچه تمام تر نحوه بسته بندی محصوالت شان را تغییر می دهند. این امر کمک شایانی به برندها برای تقویت 
روند فعالیت شان کرده و شانس شان در بازار را نیز توسعه می دهد.  یادتان باشد وقتی شما به مثابه یک برند 
فعال در زمینه محیط زیست در بازار حضور پیدا می کنید، قضاوت مشتریان درباره شما بهبود بسیار بیشتری 
پیدا می کند. این امر در بلندمدت از شما یک برند حرفه ای در بازار خواهد ساخت. درست به همین دلیل اگر 
ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان هستید، باید در وهله نخست نحوه بسته بندی محصوالت تان را 
تغییر دهید. فروشنده های محلی به شما امکان تهیه بی دردسر مواد اولیه مورد نیازتان را می دهد. یکی از نکات 
مهم در حفاظت از محیط زیست توجه به بعد مسافت و آلودگی های احتمالی در پی جا به جایی مواد اولیه 
در ابعاد وسیع است. درست به همین دلیل اگر شما از فروشنده های محلی مواد مورد نیازتان را تهیه کنید، 
تاثیرگذاری بهتری بر روی مخاطب هدف داشته و امکان بهینه سازی فعالیت تان را خواهید یافت.  یادتان باشد 
فروشنده های محلی در صورتی که تبدیل به مشتریان ثابت آنها شوید، تخفیف های خوبی نیز به شما خواهند 
داد. این امر یک خبر مثبت و تاثیرگذار برای شما خواهد بود. پس همیشه از این روند برای بهینه سازی کارتان 
سود ببرید. دنیای فناوری روز به روز در حال پیشرفت و توسعه است. این امر به برندها برای کاهش تاثیرات 
زیس��ت محیطی برندتان کمک کرده و امکان عرضه محصوالتی بهتر به بازار را می دهد. ش��ما با این حساب 
امکان فعالیت بهینه در بازار را پیدا کرده و اعتراضات مشتریان نسبت به ضررهای محصوالت تان نیز به حداقل 
می رسد. این امر از شما یک برند فعال و حرفه ای در بازار ساخته که اتفاقا طرفدار محیط زیست نیز هست. با 

این حساب دلیلی برای عدم استقبال مشتریان از برند شما در بازار نخواهد بود. 
entrepreneur.com :منبع
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زمانی خرید یک محصول به معنای مراجعه به خرده فروشی ها 
و زیر و رو کردن قفسه های مختلف بود. تا همین یک دهه پیش 
بسیاری از مشتریان برای خرید یک محصول اول از همه به سراغ 
خرده فروشی ها یا حتی فروشگاه های زنجیره ای می رفتند. این امر 
به مثابه تنها راهکار خرید برای بس��یاری از مشتریان در سراسر 
دنیا مطرح بود. این روزها البته ش��یوه های خرید در سراسر دنیا 
عوض شده است. شما دیگر الزم نیست در ساعت های اداری به 
خرده فروش��ی ها مراجعه کرده و با هزاران زحمت محصول مورد 
عالقه تان را خریداری کنید. در عوض می توانید از خانه مشغول 
خری��د محصوالت برندتان بوده و به س��ادگی هرچه تمام تر آنها 
را تهی��ه نمایید. این امر به لطف توس��عه فناوری های دیجیتال 
و راه اندازی انواع و اقس��ام فروش��گاه های آنالین روی داده است. 
امروزه ش��ما حتی در نیمه ش��ب نیز توانایی استفاده از امکانات 
برندت��ان را داری��د. به ای��ن ترتیب دیگر مش��کلی از نظر خرید 

محصوالت در هر ساعت پیش روی شما نخواهد بود. 
بازاریاب��ی مس��تقیم برای مش��تریان محصول همی��ن روند 
ساده سازی خرید اس��ت. این روزها دیگر کمتر کسی به طور با 
واسطه از برندها خرید می کند. این امر هم برای برندها و هم برای 
مشتریان مزایای بسیار زیادی به همراه داشته است. شما امروزه 
می توانید به س��اده ترین شکل ممکن توانایی تان برای اثرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را امتحان کرده و شانس تان در این میان 
را به طور چش��مگیری توس��عه دهید. این امر برای شما مزایای 
بس��یار متنوعی به همراه خواهد داش��ت.  در بازاریابی مستقیم 
برای مشتریان شما دیگر به واس��طه هایی مثل خرده فروشی ها 
یا فروشندگان حرفه ای نیازی ندارید. در عوض این شما هستید 
که خودتان به طور مستقیم با مشتریان ارتباط برقرار کرده و به 
دنبال اثرگ��ذاری بر روی آنها می روید. این ایده می تواند مزایای 
بسیار زیادی برای شما به همراه داشته و سطح توانایی تان برای 
اثرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به طور چشمگیری توسعه 
دهد. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید بازاریابی مستقیم برای 
مش��تریان را همیشه در خاطر داشته باشید، در غیر این صورت 
ش��اید خیلی زود در بازارهای رقابتی ام��روزی توانایی تان برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین برود. 
یک��ی از نکات مه��م در دنیای ام��روز مربوط به اس��تفاده از 
ش��یوه های مختلف در عرصه کسب و کار است. این امر به شما 
امکانات بسیار متنوعی برای جلو افتادن از رقبا می دهد. بازاریابی 
به طور مس��تقیم برای مشتریان نیز همین شرایط را دارد. شما 
امروزه باید فقط به مش��تریان و نیازهای شان در بازار فکر کنید. 
توجه به واس��طه ها در این میان ش��ما را از شانس تاثیرگذاری 
بهینه بر روی مش��تریان محروم ک��رد و وضعیت بازاریابی تان را 
دشوارتر از هر زمان دیگری خواهد ساخت. در این میان شما باید 
به بهترین شکل ممکن شانس تان را توسعه داده و وضعیت تان را 
نیز بهبود بخش��ید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای 
بهینه سازی شرایط کاری تان در دنیای کسب و کار پیدا نکنید. 
این امر می تواند برای ش��ما هزینه های بس��یار زیادی به همراه 

داشته و حتی توجه مشتریان را نیز از برندتان کاهش دهد. 
مزایای بازاریابی مستقیم برای مشتریان

هر الگو و روش بازاریابی در دنیای امروز همراه با مزایای قابل 
مالحظه ای اس��ت. درست به همین دلیل برندها برای انتخاب از 
میان روش های بازاریابی همیشه به دنبال استفاده از راهکارهای 
حرف��ه ای هس��تند. این امر می تواند برای ش��ما مزایای بس��یار 
متنوعی به همراه داش��ته و ش��انس تان در این راس��تا را نیز به 
طور قابل مالحظه ای افزایش دهد. یادتان باش��د شما فقط باید 
به روش های مطمئن با اس��تفاده از تجربه دیگران اعتماد کنید، 
در غیر این صورت ش��اید تمام تالش ه��ای بازاریابی تان به طور 
ناگهانی با شکس��ت رو به رو شده و توانایی تان برای تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان تازه به طور کامل از بین برود. درست به همین 
دلیل در بخش کنونی برخی از مزایای مهم بازاریابی مس��تقیم 
برای مش��تریان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک ش��ایانی خواهد 

کرد. 
کاهش نیاز به افراد واسطه

افراد واس��طه به کس��انی گفته می شود که به هر نحوی میان 
برند ش��ما و مش��تریان قرار دارند. این افراد در الگوهای سنتی 
بازاریابی به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک 
کرده و شانس تان را به طور چشمگیری افزایش می دهند. نکته 
مهم اینکه بسیاری از مشتریان برای اثرگذاری بر روی مخاطب 
هدف ایده های بس��یار متنوع��ی دارند. در این میان ش��ما باید 
همیش��ه کارتان را براس��اس روند تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف دنبال کنید. در بازاریابی مس��تقیم برای مش��تریان شما 
دیگر به ایده هایی مثل نحوه تعامل با واسطه ها فکر نمی کنید. در 
عوض باید به دنبال برخی از ایده های کاربردی برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان تان باشید. این امر می تواند برای شما مزایای 
بس��یار متنوعی به همراه داشته و توانایی تان در این راستا را نیز 
به طور چش��مگیری افزایش دهد.  وقتی شما از واسطه ها صرف 
نظر می کنید، توانایی تان برای اثرگذاری بر روی مشتریان بیشتر 
می شود. دلیل این امر امکان تعامل مستقیم با مشتریان و نمایش 
مزای��ای برندتان به آنهاس��ت. این نکته ش��ما را در کانون توجه 

مشتریان در دنیای امروز قرار خواهد داد. 
افزایش میزان فروش

تعامل مس��تقیم برندها با مشتریان مزایای بسیار متنوعی به 
همراه دارد. شما در این راستا می توانید به ساده ترین شکل ممکن 
به دنبال سلیقه مشتریان در روند بازاریابی بروید. این امر شما را 
از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در شرایط بسیار خوبی 
قرار می دهد. نکته مهم اینکه ش��ما باید همیشه نیازها و سلیقه 
مشتریان را در کانون توجه روند بازاریابی تان قرار دهید. در این 
صورت به طور خودکار بسیاری از مشکالت تان حل خواهد شد. 
نکته مهم دیگر اینکه شما در روند تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف باید همیش��ه افزایش فروش را نیز در نظر داش��ته باشید. 
اینکه مش��تریان چه محصوالتی را ب��ه نمونه های دیگر ترجیح 

می دهند، سوالی اس��ت که اغلب افراد پاسخ مشخصی برای آن 
ندارند. در روند بازاریابی مس��تقیم برای مش��تریان شما باید به 
دنبال پاسخ مناسب برای این سوال با استفاده از تعامل مستقیم 
با مشتریان باشید. این امر شما را در کانون توجه مشتریان قرار 
داده و روند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز بهینه سازی 

خواهد کرد. 
شخصی سازی پیام ها

بازاریابی مستقیم برای مشتریان به شما امکان شخصی سازی 
پیام ه��ای بازاریابی و نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
نیز می دهد. نکته مهم در این میان تالش برای بهینه سازی روند 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. چنین امری شما را به 
طور حرفه ای در کانون توجه مشتریان قرار می دهد. هرچه پیام 
بازاریابی ش��ما شخصی سازی شده تر باشد، شانس تان در نهایت 
برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف بیشتر می شود. درست به 
همین دلیل بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف عالقه مند به اس��تفاده از روش های متنوع هستند.  برخی 
از برندها برای شخصی س��ازی پیام ها همیشه با شرایط دشواری 
رو به رو هس��تند. دلیل این امر بی توجهی به بس��یاری از نکات 
مهم در زمینه شناخت مشتریان است. تا زمانی که شما شناخت 
درستی از مشتریان تان نداش��ته باشید، هیچ شانسی در زمینه 
شخصی س��ازی کمپین ها و روند تاثیرگذاری بهینه بر روی آنها 
پیدا نمی کنید. درست به همین دلیل امروزه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف امری بی نهایت مهم در دنیای کنونی محس��وب 
می شود. این امر می تواند به شما امکانات الزم برای بهبود جایگاه 
برندتان در بازار را نیز بدهد. درس��ت به همین خاطر باید اول از 
همه شناخت تان از مش��تریان را تا حد زیادی توسعه دهید، در 
غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی ب��رای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف پیدا نکنید. 
استفاده از بازاریابی مستقیم برای مشتریان در عمل

ش��ما برای موفقیت در دنیای بازاریابی مستقیم باید روش ها 
و تکنیک ه��ای متنوع��ی را ی��اد بگیرید. این امر به ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان در 
این میان را نیز توس��عه خواهد داد. یادتان باشد در دنیای امروز 
اجرای هر ش��یوه بازاریابی بدون استفاده از تکنیک های درست 
امری س��خت و غیرممکن خواهد بود. به همین خاطر شما باید 
همیش��ه روند تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را به بهترین 
شکل ممکن دنبال کرده و شانس تان در این میان را نیز در نظر 
بگیرید، در غیر این صورت شاید همیشه مشکالت متنوعی برای 
تعامل با مشتریان پیش روی تان قرار گیرد. در ادامه این بخش ما 
مرور بر روی برخی از مهمترین تکنیک ها برای استفاده از روش 

بازاریابی مستقیم خواهیم داشت.
طراحی فروشگاه آنالین کاربردی

فروش��گاه های آنالین در طول یک دهه اخیر توس��عه بسیار 
زیادی پیدا کرده ان��د. این امر روند تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف را به طور چش��مگیری تح��ت تاثیر ق��رار داده و فروش 
بی دردس��ر را نیز مطرح س��اخته اس��ت. در این میان شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان همیشه به فروشگاه های حرفه ای 
و در عین حال س��اده برای کاربران نیاز دارید. اگر کار کردن با 
یک فروش��گاه برای مش��تریان خیلی سخت باشد، فورا به سراغ 
فروش��گاه آنالین یک برن��د دیگر می روند و ش��ما در این میان 
توانایی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان را به طور کامل 
از دس��ت خواهید داد.  یادتان باش��د امروزه طراحی فروش��گاه 
آنالین کار س��اده ای نیس��ت. درس��ت به همین خاطر اگر شما 
از کمک افراد حرفه ای در این میان اس��تفاده کنید، شرایط تان 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور حرفه ای افزایش پیدا 
می کند. پس هرگونه ایده ای برای اینکه خودتان چنین سایتی را 
طراحی کنید کنار بگذارید. این امر می تواند در نهایت شما را با 
چالش های بزرگی مواجه کرده و شانس تان برای تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان را نیز به طور چشمگیری کاهش دهد. درست به 
همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به طور حرفه ای هس��تید، باید همیشه روند کاری را به بهترین 
شکل ممکن دنبال نمایید. این روزها موسسات بسیار زیادی در 
زمینه طراحی س��ایت خدمات گس��ترده ارائه می دهند. این امر 
می تواند ش��ما را در جریان روند تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف قرار داده و ش��ما را نیز به بهترین شکل ممکن تبدیل به 

برندی حرفه ای و دوست داشتنی کند. 
حضور مناسب در شبکه های اجتماعی

حضور در ش��بکه های اجتماعی یک��ی از فعالیت های مهم در 
دنیای کس��ب و کار محسوب می شود. ش��ما برای این کار باید 
همیش��ه حضوری مناس��ب در ش��بکه های اجتماعی داشته و 
فعالیت تان را نیز بهینه سازی نمایید، در غیر این صورت همیشه 
ی��ک جای کارت��ان ایراد خواهد داش��ت. مش��تریان این روزها 
برای پیدا کردن برندهای مناس��ب خیلی به خودش��ان زحمت 
نمی دهند. درس��ت به همین دلیل توانایی شما برای حضور در 
شبکه های اجتماعی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امری 
مهم و ضروری خواهد بود. این امر شما را در برابر مشتریان بدل 
به یک برند دوس��ت داش��تنی کرده و بسیاری از مشتریان برای 

خرید از شما تمایل نشان خواهند داد. 

بی ش��ک حضور در شبکه های اجتماعی به معنای ثبت نام در 
تمام آنها نیس��ت. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید کارتان در 
ش��بکه های اجتماعی را بسیار بهتر از سایر روش ها دنبال کنید. 
این امر به معنای تالش برای پیدا کردن پلتفرم های محبوب در 
میان کاربران و سپس اختصاص روند فعالیت تان به آنهاست، در 
غیر این صورت حجم باالی تولید محتوا در شبکه های اجتماعی 
مختلف شما را با مشکالت بسیار زیادی رو به رو خواهد ساخت. 
این امر می تواند توانایی ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را به شدت کاهش دهد. 
شخصی سازی پیام ها

پیام های ش��ما برای مخاطب ه��دف در دنیای بازاریابی نباید 
هرگز کلیش��ه ای یا شبیه به هم باش��د. درست به همین دلیل 
برندهایی که به شخصی س��ازی به مثاب��ه یک عامل مهم توجه 
نش��ان می دهند، همیش��ه کارش��ان را به بهترین شکل ممکن 
توسعه می دهند. این امر می تواند برای بسیاری از برندها به مثابه 
روندی مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باشد. اگر 
شما به دنبال بهینه سازی روند کاری تان در دنیای امروز هستید، 
چاره ای به غیر از شخصی س��ازی گسترده پیام های بازاریابی تان 
ندارید. این امر می تواند ش��ما را در کانون توجه مش��تریان قرار 
داده و وضعیت تان را نیز بهبود بخش��د.  منظور ما در این بخش 
از شخصی سازی محتوا استفاده از روش های غیر قابل پیش بینی 
ی��ا حتی پیچیده نیس��ت. یکی از س��اده ترین تکنیک ها در این 
میان استفاده از نام کوچک هر مشتری در ابتدای پیام تان برای 
آنهاس��ت. همچنین در صورتی که شما مشتریان تان را براساس 
سلیقه و رفتار خریدشان دسته بندی کنید، امکان ارائه پیام های 
مشخص و شخصی سازی شده به هر کدام را پیدا می کنید. این 
امر ش��ما را در کانون توجه مشتریان از نظر تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف قرار می دهد. 
همکاری با اینفلوئنسرها

امروزه دنیای بازاریابی در پیوند با فعالیت اینفلوئنس��رها قرار 
دارد. این امر می تواند برای ش��ما دردس��رهای زیادی به همراه 
داش��ته و حتی کس��ب و کارتان را در پیوند اساسی با این افراد 
قرار دهد. بی شک بسیاری از برندها نسبت به استفاده از مزایای 
همکاری با اینفلوئنسرها اطالعات دقیقی ندارند. این امر می تواند 
روند فعالیت ش��ما را به مثابه یک برند حرفه ای تحت تاثیر قرار 
ده��د. توصیه ما در این میان همکاری نزدیک با اینفلوئنس��رها 
در بازه های زمانی مشخص اس��ت. بدون تردید همکاری مداوم 
با اینفلوئنس��رها از نظر مالی ش��ما را در دردس��ر زی��ادی قرار 
می دهد. این امر می تواند ش��ما را با موقعیت های بس��یار خوبی 
مواجه سازد. به عنوان مثال، اگر نزدیک سالگرد تاسیس برندتان 
است، همکاری با یک اینفلوئنسر برای توسعه پیام برندتان میان 
مشتریان می تواند ایده بس��یار خوبی باشد. این امر شما را بدل 
به برندی دوست داشتنی برای مش��تریان کرده و شانس تان در 
این راس��تا را نیز به طور کلی افزایش خواهد داد.  یادتان باش��د 
شما الزم نیست همیشه با اینفلوئنسرهای دارای میلیون ها فالوور 
همکاری داش��ته باشید. بس��ته به نوع نیاز و سطح فعالیت برند 
شما می توانید از اینفلوئنسرهای مختلف استفاده کنید. به عنوان 
مثال، اگر ش��ما فقط در س��طحی خرد فعالیت دارید، می توانید 
کارتان را به بهترین شکل ممکن با اینفلوئنسرهای محلی دنبال 
کنی��د. این امر امکان صرفه جوی��ی در هزینه ها و از همه مهمتر 
بازگشت س��رمایه بهتر را به همراه دارد. پس هیچ وقت نگاه تان 

فقط به سوی اینفلوئنسرهای مشهور و محبوب تر نباشد. 
استفاده از بازاریابی محاوره ای

بازاریابی محاوره ای نقش بس��یار مهمی برای موفقیت برندها 
در دنی��ای بازاریابی دارد. این امر ب��ر روی قدرت کالم و توانایی 
مش��تریان برای تاثیرگذاری بر روی یکدیگر اتکا دارد. درست به 
همین دلیل شما برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باید 
به طور مداوم ش��رایط مربوط به تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف را دنبال کنید. بازاریابی محاوره ای در دنیای امروز به میزان 
توانایی شما برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف نیز اشاره دارد. 
بنابراین اگر شما به دنبال استفاده از این شیوه در عرصه کسب 
و کار هس��تید، می توانید به سادگی هرچه تمام تر شانس تان در 
این راس��تا را نیز بهبود بخشید. نکته مهم در این میان توجه به 
بهبود ارتباط با مشتریان است. اگر شما رابطه خوبی با مشتریان 
نداش��ته باش��ید، وضعیت فعالیت تان در این میان به سرعت با 
مشکل رو به رو ش��ده و شانس تان نیز از بین می رود.  بازاریابی 
محاوره ای در دنیای امروز نظر بس��یاری از برندها را جلب کرده 
اس��ت. دلیل آن نیز امکان تاثیرگذاری بر روی مش��تریان بدون 
نیاز به صرف هزینه های بسیار زیاد است. این امر شما را در بازار 
بدل به یک برند محبوب می کند. آن هم بدون اینکه هزینه های 
زیادی صرف نمایید.  یادتان باشد در دنیای بازاریابی امروز شما 
الزم نیست همیشه یک برند پرخرج باشید. در عوض اگر فقط به 
فکر مش��تریان بوده و کارتان در این راستا را بهینه  سازی کنید، 
نتایج بس��یار بهتری دریافت کرده و شانس تان در این میان نیز 
بهبود پیدا می کند. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید همیشه 

ارتباط تان با مشتریان را به بهترین شکل ممکن دنبال نمایید. 
سرمایه گذاری بر روی ابزارهای مناسب

اس��تفاده از ابزارهای درس��ت در دنی��ای بازاریابی امر مهمی 
محسوب می ش��ود. این ابزارها به شما برای بهینه سازی شرایط 
بازاریابی کمک کرده و ش��رایط تان را بهبود می بخش��د. یکی از 
اش��تباهات بازاریابی ه��ا در فرآیند بازاریابی مس��تقیم انتخاب 
ابزارهای بی نهایت گران قیمت اس��ت. این امر می تواند ش��رایط 
فعالیت و بازاریابی برای هر برندی را به ش��دت دش��وار س��ازد. 
درس��ت به همین دلیل اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان هستید، چاره ای به غیر از مقایسه دقیق ابزارها 
و انتخاب بهترین نمونه ندارید. در این میان اس��تفاده آزمایشی 
از ابزارها می تواند ایده بس��یار خوبی باشد. این امر به شما برای 
بهینه س��ازی شرایط تان کمک کرده و انتخابی هوشمندانه را  به 

همراه خواهد داشت. 
این روزها بازاریابی مس��تقیم برای مشتریان محبوبیت بسیار 
زیادی دارد. نکته مهم در این راستا توجه به توانایی برندها برای 
اس��تفاده از تکنیک های درس��ت در این میان است. اگر شما از 
توصیه های مورد بحث در این مقاله استفاده کنید، شرایط تان در 

این میان به طور چشمگیری بهبود پیدا خواهد کرد. 
com.learn.g2  :منبع

راهنمای بازاریابی مستقیم برای مشتریان


