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 3 پیامد
محدودیت تجاری

فرصت امروز: با وجود اینکه توافق های دو یا چند جانبه در سال های گذشته، بخش مهمی از تجارت جهانی را 
به خود اختصاص داده و کشورها تالش می کنند تجارت خارجی خود را با استفاده از این توافق ها و بدون کمترین 
محدودیت به پیش ببرند، اما سیاس��ت های ملی همچنان بر روند تجارت جهان اثرگذار هس��تند. مطالعه صندوق 
بین المللی پول نشان می دهد اقتصادهای جهان از محل این محدودیت های تجاری، آسیب های زیادی می بینند، 
هرچند نوع و دامنه این محدودیت ها بسته به مناطق و کشورهای مختلف جهان متفاوت است؛ چنانکه در حال...
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با وج��ود آنک��ه بیش��تر از یک 
ده��ه از ش��کل گیری اکوسیس��تم 
نوآوری در کش��ورمان می گذرد، اما 
س��هم آن در اقتص��اد ایران چندان 
برجس��ته و پررنگ نیست. تحریم  
و ع��دم دسترس��ی به س��رمایه از 
مهمترین دالیل افت جریان نوآوری 
در این س��ال ها ب��وده؛ تا جایی که 
حتی دسترس��ی به بازار کشورهای 
همس��ایه هم برای استارت آپ های 
ایرانی امکان پذیر نبوده است. طبق 
گزارش س��ازمان مل��ل متحد، 75 
درصد کارآفرینان ایرانی که در یک 
نظرسنجی شرکت کردند، گفته اند 
که هی��چ حمایت دولت��ی دریافت 
نکرده اند و تنها 15 درصد گفته اند 
که از حمایت های دانش بنیان بهره 
گرفته اند. همین آمار به خوبی نشان 
می دهد که حی��ات جریان نوآوری 
که چ��ه آن را اس��تارت آپ بنامیم 
و ی��ا دانش بنیان، چق��در منوط به 
حمایت های دولتی است و حمایت 
دولت چقدر در رشد استارت آپ ها 
در  دانش بنی��ان  ش��رکت های  و 

کشورمان تاثیر دارد.
ب��ا توج��ه ب��ه اهمیت توس��عه 
موسسه  دانش بنیان،  ش��رکت های 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی در 
گزارش تازه خود به بررسی »توسعه 
تولی��د دانش بنی��ان و نقش آفرینی 

وزارت صنع��ت، معدن و 
2تجارت ...
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8 صفحه - 5000 تومان
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فرصت ام��روز: اغراق نیس��ت اگر »مت��اورس« را جدیدترین 
مفهومی بدانیم که قرار اس��ت س��بک زندگی آدمی را دگرگون 
کند. اصطالح »مت��اورس« با تغییر نام »فیس بوک« به »متا« از 
س��وی »مارک زاکربرگ«، بی��ش از پیش مورد توجه قرار گرفت 
و ای��ن دنی��ای جدید، ترکیبی از چند فن��اوری از جمله واقعیت 
مجازی )VR(، واقعیت افزوده )AR( و ویدئو اس��ت که احتماال 
در سال های آینده بیشتر توسعه یافته و عملیاتی خواهد شد؛ یک 
دنیای خاص که می توان از مزایای آن در صنعت سینما، آموزش، 
س��رگرمی و بازی های دیجیتال بهره گرف��ت. هرچند همچنان 
برخی از کارشناس��ان نسبت به امنیت این فضا چندان خوشبین 
نیستند، اما برای بزرگترین برندها و شرکت های جهان، حضور در 
مت��اورس که »بلومبرگ« آن را »یک بازار 800 میلیارد دالری« 

توصیف می کند، بسیار وسوسه کننده است.
»متاورس« از دو کلمه متا )Meta( به معنای فراتر و یونیورس 
)Universe( به معنای جهان تش��کیل ش��ده و از آن به عنوان 
جهان برتر یاد می شود. اولین بار ایده »متاورس« در سال 1992 
در کتاب »سنوکراش« به نویسندگی »نیل استیونسون« مطرح 
شد. این رمان، ماجرای زندگی هکری جوان است که با دشمنانش 
در ی��ک دنیای برتر یعنی »مت��اورس« مبارزه می کند. در دنیای 
متاورس همه افراد عینک های مخصوص به چشم دارند و با کمک 
آن به سفر می روند و مبارزه می کنند. این رمان با استقبال خوبی 
مواجه ش��د و در نهایت به ساخت فیلم »آواتار« ساخته »جیمز 
کامرون« در س��ال 2009 و همچنین فیلم »بازیکن شماره یک 
آماده« ساخته »استیون اسپیلبرگ« در سال 2018 منتهی شد.

تالقیواقعیتورویادرمتاورس
کاربران تاکنون با وس��ایل دیجیتالی مث��ل موبایل و تبلت به 
وبگردی در اینترنت می پرداختند، ام��ا حاال »مارک زاکربرگ«، 
مدیرعام��ل »متا« در قالب یک پروژه بلندپروازانه تصمیم گرفته 

فضای مجازی را برای کاربران ملموس تر کند. کاربران با استفاده 
از هدس��ت )هدفون مجهز به میکروف��ن( در »متاورس« حاضر 
می شوند. سنسورهای حاضر در این هدست های ویژه »متاورس« 
به بدل س��ه بعدی کاربران که شناس��ه آنها در متاورس به شمار 
می رود و »آواتار« نام دارد، کمک می کند با آواتارهای دیگر تماس 
چشمی برقرار کند. همچنین بدون اینکه کاربران مجبور به ترک 
خانه باش��ند می توانند در مراسم عروس��ی و جشن تولد شرکت 
کنند، به دورترین نقاط جهان س��فر کنن��د، خرید آنالین انجام 
دهند و حتی ورزش هایی مانند اسکی و پاراگالیدر را انجام دهند. 
س��فرهای فضایی، حضور در کنس��رت ها و بازدید از موزه ها نیز 

بخشی دیگر از پتانسیل های »متاورس« است.
هرچند برخی ها گس��تره اس��تفاده از »متاورس« را بیشتر به 
س��رگرمی محدود کرده ان��د، ولی نوآوری یک دام��دار ترکیه ای، 
خط بطالنی بر این ایده کش��ید. »ایزت کوچاک«، دامدار ساکن 
آکس��ارای تصمیم گرفت ب��رای افزایش به��ره وری دام هایش از 
»متاورس« کمک بگیرد. او از ایده گاوهای VR یا »س��ایبرگاو« 
اس��تفاده کرد و با قرار دادن هدس��ت واقعیت مجازی روی س��ر 
برخی از گاوها، به آنها القا کرد که در حال چرا در دشتی سرسبز 
هس��تند. ای��ن دامدار در گام نخس��ت برای دو گاو خ��ود از این 
هدست ها استفاده کرد و تولید شیر گاوها از 22 لیتر به 27 لیتر 
در روز رس��ید. دامداران در زمس��تان های سرد ترکیه نمی توانند 
گاوها را به فضای آزاد ببرند و به همین دلیل هم این دامدار تالش 
کرد با کش��اندن گاوها به دنیای »متاورس«، آنها را فریب دهد تا 
فکر کنند در طبیعت سرس��بز قرار دارند و به دلیل شادتر بودن، 
شیر بیشتری تولید کنند. البته این هدست ها قبل از راهیابی به 
ترکیه در مسکو آزمایش شدند. این دامدار قصد دارد 10 هدست 
دیگر خریداری کند تا مجموع تولید شیر در دامداری او افزایش 
یابد. همچنین شرکت »والت دیزنی« با توجه به مزایای متاورس، 

ح��ق امتیاز این فن��اوری که واقعیت اف��زوده )AR( را به دنیای 
واقعی پیوند می زند، دریافت کرد تا در پارک دیزنی لند، بیشترین 
به��ره را از امکان��ات »متاورس« بگیرد. ای��ن کمپانی مجوز ثبت 
اختراع »شبیه س��از دنیای مجازی« را دریافت کرده است، البته 
دیزن��ی در حال حاضر هم از فناوری واقعیت افزوده )AR( برای 
سرگرمی در مقیاس بزرگ در پارک های موضوعی خود استفاده 
می کند اما »متاورس«، مقیاس بس��یار متفاوتی خواهد داشت و 
به ش��خصیت های دیزنی در ویترین فروشگاه ها، آبشارها و دیگر 
س��ازه های دنیای واقعی جان می بخشد تا بازدیدکنندگان دنیای 
تازه ای را تجربه کنند. مثال در »متاورس«، خانواده ای که در کنار 
ویتری��ن مغازه قدم می زنند، می توانند میکی موس را ببینند که 

هنگام عبور از آنها استقبال می کند.
قیمتمیلیونیامالکدیجیتالی

نکته دیگر اینکه با ظهور »متاورس«، میلیون ها دالر برای خرید 
زمین در فضایی که وجود فیزیکی ندارد، خرید و فروش می شود. 
قیم��ت این قطعات زمی��ن در چند ماه گذش��ته و از زمانی که 
»فیس بوک«، نام شرکت خود را به »ِمتا« تغییر داد، 500 درصد 
افزایش پیدا کرده اس��ت. »اندرو کیگل«، مدیرعامل وب س��ایت 
»توکن��ز« در تورنتو که در زمینه دنیاه��ای مجازی و توکن های 
غیرقاب��ل معاوض��ه )NFT( مرب��وط به دارایی ه��ای دیجیتالی 
س��رمایه گذاری می کند، می گوید: »متاورس، مسیر بعدی شبکه 
اجتماعی است. می توانید به کارناوال بروید، به کنسرت موسیقی 
بروی��د، به موزه بروید.« به گزارش »س��ی ان بی س��ی«، در این 
دنیاهای مج��ازی افراد واقعی در قالب ش��خصیت های کارتونی 
شکلی که آواتار نامیده می شوند و مشابه بازی ویدئویی چند نفره 
اس��ت، با یکدیگر تعامل می کنند. امروزه افراد می توانند از طریق 
یک صفحه رایانه معمولی به این دنیاها دسترسی پیدا کنند، اما 
ِمتا و شرکت های دیگر بینش بلندمدت ساخت دنیاهای غوطه ور 

)ایمرس��یو( 3۶0 درجه ای را دارند که افراد از طریق گجت هایی 
مانند هدس��ت آکیلیس ش��رکت ِمتا می توانند به آنها دسترسی 
پیدا کنند. طبق گزارش شرکت »گری اسکیل«، دنیای دیجیتالی 
می تواند به کس��ب و کاری ب��ه ارزش یک تریلیون دالر در آینده 
نزدیک رشد کند. این شرکت اخیرا 2.5 میلیون دالر برای خرید 
یک قطعه زمین در دسنترا لَند که یکی از متاورس های محبوب 
اس��ت، هزینه کرد. مدیرعامل این شرکت می گوید: قیمت ها در 

چند ماه گذشته 400 تا 500 درصد افزایش پیدا کرده اند.
یک متاورس جذاب دیگر، س��ندباکس است که در آن شرکت 
توس��عه امالک مج��ازی »Republic Realm« ح��دود 4.3 
میلی��ون دالر برای یک قطعه زمین هزینه کرده اس��ت. »جانین 
یوریو«، مدیرعامل این ش��رکت می گوید: شرکتش سال گذشته 
100 جزیره خصوصی مج��ازی را هر یک به مبلغ 15 هزار دالر 
فروخته اس��ت و اکنون این جزیره ها هر ک��دام حدود 300 هزار 
دالر خرید و فروش می ش��وند که مش��ابه میانگین قیمت خانه 
در آمریکاس��ت. ب��ه گفته وی، درس��ت مانند ام��الک در دنیای 
واقع��ی، در متاورس هم موقعیت مکانی اهمیت دارد. وقتی برای 
نخس��تین بار به متاورس می روید، بخش هایی هس��تند که افراد 
در آنها جمع می ش��وند و مس��لما این بخش ها ارزش بیشتری از 
بخش هایی دارند که رویدادی در آنجا برگزار نمی ش��ود. مطمئنا 
قسمت های پرترافیک، سرمایه گذاری بیشتری را جذب می کنند. 
جالب اینکه خرید زمین در متاورس کامال ساده است و می توان 
از طریق پلتفرم یا یک س��ازنده انجام داد. البته سرمایه گذاری در 
امالک دیجیتالی، کس��ب و کار پرریس��کی هم هست و به گفته 
کارشناسان، شما باید تنها پولی را هزینه کنید که آماده از دست 
دادنش هس��تید. ای��ن دارایی ها مبتنی بر بالک چین هس��تند و 
همانطور که می دانیم، رمزارزها به شدت نوسان دارند اما در عین 

حال می توانند سوددهی زیادی داشته باشند.

امنیتمتاورسدرهالهایازابهام
صنعت گردش��گری جهان تحت تأثیر کرونا و ظهور متاورس 
دچار تغییرات جالبی شده و با پیشرفت در چشم انداز دیجیتال، 
زمینه پیوند دنیای دیجیتال و واقعی ایجاد ش��ده اس��ت. برخی 
معتقدند در سال 2022 مردم می توانند پرواز و اقامت مجازی در 
اتاق های گران ترین هتل های جهان را تجربه کنند و حتی راهی 
س��فر در تونل زمان ش��وند و به آینده یا گذشته بروند. چندین 
ش��رکت هواپیمایی مانند بوئینگ در حال کار بر روی طرح های 
مهندس��ی س��ه بعدی همه جانبه برای ارائه خدمات هواپیمایی 
تحت یک اکوسیستم دیجیتال واحد از طریق »متاورس« هستند. 
به اعتقاد برخی کارشناس��ان، »متاورس« تغییرات گس��ترده ای 
در صنعت س��فر ایج��اد خواهد کرد که البت��ه این پیش بینی ها 
امیدوارکننده اس��ت؛ زیرا بسیاری از رهبران صنعت گردشگری، 
س��رمایه گذاری در تحقیقات دیجیتالی خود را آغاز کرده اند، اما 

باید دید مسافران چگونه به این فناوری واکنش نشان می دهند.
در همین حال، بزرگترین ش��رکت های فناوری جهان همانند 
مایکروسافت، گوگل و اپل نیز در حال ایجاد »متاورس« هستند؛ 
دنیای واقعیت مجازی ک��ه در آن آواتارها در بازی های ویدئویی 
و کالس های ورزش��ی شرکت می کنند، اما با این وجود همچنان 
ابهام ها و تردیدهایی درباره امنیت متاورس وجود دارد. به عقیده 
پژوهش��گران، آزار و اذیت و نفرت پراکن��ی در بازی های واقعیت 
مج��ازی که بخش��ی از دنیای »متاورس« هس��تند، رواج دارد و 
مکانیس��م های مناس��بی هم برای گزارش دادن آن وجود ندارد. 
طبق گزارش مرکز غیرانتفاعی مقابله با نفرت دیجیتال، در یکی 
از بازی های محبوب واقعیت مجازی یعنی VRChat، هر هفت 
دقیقه یک بار یک حریم خصوصی نقض می ش��ود و احتماال این 
مشکالت با دسترسی شرکت ها به میلیاردها نفر، بیشتر و بزرگتر 

هم خواهد شد.

برخ��ی می گویند متاورس باعث اف��ول اقتصاد فیزیکی 
خواهد ش��د، اما قیمت ه��ا هنوز این را نش��ان نمی دهند. 
در حالی س��ال 2022 را س��پری می کنیم که کرونا هنوز 
با ماس��ت. ش��اید نش��ود گفت که این بحران باعث تغییر 
همه چیز شده، اما مسائل زیادی را تشدید کرده و مسائل 
دیگری را از کار انداخته اس��ت. »فایننش��ال تایمز« با نیم 
نگاه��ی به وضعیت کرونایی دو س��ال اخی��ر، از 10 روند 

تعیین کننده در سال جاری گزارش داده است.
* کاهش فرزن��دآوری: در ابتدای بح��ران کرونا، آمارها 
حاک��ی از افزایش فرزندآوری بود، اما ظاهرا این روند ادامه 
پیدا نکرد. کاهش زاد و ولد باعث کاهش رش��د اقتصادی 
ش��ده و مش��کل کاهش جمعیت حتی پیش از بروز کرونا 
هم در اغلب کش��ورها جدی بود. البته هر وقت صحبت از 
کاهش زاد و ولد می ش��د، عده ای می گفتند در 200 سال 
گذشته جمعیت جهان از یک میلیارد نفر به 8میلیارد نفر 
رس��یده و بنابراین جای نگرانی نیست، اما اگر قبال فقط از 
کاهش جمعیت در کش��ورهای غربی حرف می زدیم، االن 
کشورهای بریکز )برزیل، روسیه، چین و هند( هم به اندازه 

قبل افزایش جمعیت ندارند. می توان با قاطعیت گفت که 
جه��ان در بلندمدت با کاهش ش��دید نی��روی کار مواجه 
خواهد بود. تعداد کش��ورهایی که این مش��کل را داشتند 
در س��ال 2000 تنها 17 کش��ور بود اما حاال به 51 کشور 

رسیده است.
* گ��ذر چی��ن از قله: اقتص��اد چین تا پی��ش از کرونا 
تش��کیل دهنده یک سوم از رش��د ناخالص داخلی جهان 
ب��ود، اما این رقم در س��ال 2021 به ی��ک چهارم کاهش 
یافت. تغییر رویکرد چین از »تج��ارت« به »خودکفایی« 
باعث ش��ده مناس��بات آن با برخ��ی اقتصادها تغییر کند. 
پیش بینی می ش��ود موتور رش��د اقتصادی چین به دلیل 
کاه��ش جمعیت، مداخله دولت و بده��ی فزاینده، ُکندی 
قابل توجهی را تجربه کند. این اقتصاد احتماال از قله رشد 
گذشته و در مس��یر کاهش رشد قرار گرفته است. پیشتر 
صحبت های زیادی مطرح می شد که چین به زودی اقتصاد 
آمریکا را پشت سر می گذارد، اما حاال دیگر کسی تاریخی 

برای این پیش بینی ارائه نمی دهد.
* دام بده��ی: بدهی جهانی تقریبا چهار دهه اس��ت که 

افزایش یافته، اما در دوره کرونا رش��د س��ریع تری داشت 
و علتش سیاس��ت های قرض گیری دولت ها بود. پولی که 
توسط بانک های مرکزی چاپ می شود همچنان باعث باد 
شدن بازارهای مالی است و دام بدهی را عمیق تر می کند. 
مش��خص اس��ت که جوامع معتاد به بدهی خیلی سخت 
می توانند خود را از آن جدا کنند؛ چون از ورشکس��تگی و 

سرایت آن وحشت دارند.
* اوضاع متفاوت با دهه 1970: نیروی کار کم شده، دولت 
باید بیشتر پول خرج کند، بدهی عمومی رو به افزایش است 
و همه اینها باعث افزایش ش��دید تورم شده است. البته به 
نظر نمی رسد که اوضاع به اندازه تورم دورقمی دهه 1970 
خراب باشد؛ هرچند که برخی نظر دیگری دارند. احتمالش 
هست که در س��ال 2022 دولت پول کمتری خرج کند و 
تحوالت تکنولوژیک هم راهکارهایی برای مقابله با افزایش 
قیمت ها پیش پایمان بگذارند، اما ریس��ک بزرگتر مربوط 
به قیمت دارایی هاست. بازارهای مالی تا چهار برابر اقتصاد 
جهان رشد کرده اند و وقتی در بازارها حفره ای ایجاد شود، 

اغلب تورم کاهشی به وجود می آید.

* تورم س��بز: می دانیم که مقابله با گرمایش زمین دارد 
تقاضا برای فلزات سبز مثل مس و آلومینیوم را باال می برد. 
در م��ورد لیتیوم ه��م که در پنل های خورش��یدی به کار 
می رود همین وضع برقرار است، اما خیلی ها نمی دانند که 
سیاست های سبز دارد باعث کاهش عرضه انواع مواد خام 
هم می شود. س��رمایه گذاری در معادن و میدان های نفتی 
در پنج س��ال اخیر کاهش یافته و نتیجه اش تورم سبز در 
قیمت کامودیتی هاس��ت که تقریبا از سال 1973 تاکنون 
تا این ح��د رخ نداده بود. حاال دنیا ب��ا یک تناقض بزرگ 
در مقابله با تغییرات اقلیمی روبه روس��ت. هرچه جهان در 
مرحله گذار به سمت اقتصاد سبز تالش بیشتری کند، این 

برنامه گران تر و کارایی آن کمتر می شود.
* محلی شدن داده ها: همه گیری کرونا در جهانی اتفاق 
افتاد که بیش از گذش��ته جهش به سمت درون داشت و 
در نتیج��ه، جریان همه چیز )از تج��ارت گرفته تا پول و 
جابه جایی مردم( در آن کاهش نش��ان داد، اما یک استثنا 
وجود داش��ت و آن هم دیتا )داده ها( ب��ود. البته این امید 
وجود داشت که اینترنت فراتر از کنترل دولت ها عمل کند، 

اما اینطور نشد و شاهد بودیم که مقامات کشورها از جریان 
یافت��ن برخی اطالعات محلی به خارج از مرزها جلوگیری 
کردند. بیشترین سطح از این محدودیت ها در اقتصادهای 

نوظهور مثل چین و عربستان مشاهده شد.
* ام��ور فیزیکی: عده ای معتقدند ک��ه افزایش توجه به 
متاِورس ظاهرا باعث افول اقتصاد فیزیکی خواهد شد، اما 
قیمت ها هنوز این را نش��ان نمی دهند. واقعیت این است 
که بومی های دنیای دیجیتال به پناهگاه فیزیکی هم نیاز 
دارند. همین اخیرا دیدیم که تقاضا از سوی متولدین نسل 
ه��زاره و زِد باعث تورم بازارهای مس��کن )فیزیکی( ش��د. 
بنابراین تکنولوژی های آینده هم ناگهان باعث نخواهند شد 
که منابع فیزیکی مهجور و متروک شوند؛ مثال خودروهای 
برقی در مقایس��ه با خودروهای بنزینی به مس بیش��تری 
نیاز دارند. پش��ت هر آواتاری یک انسان نشسته و کمبود 
نیروی کار هم دارد دس��تمزدها را حتی در مش��اغلی که 
به خاطر اتوماس��یون در معرض تهدید قرار داشتند )مثل 
رانندگ��ی کامیون(، افزایش می دهد. بنابراین نباید از حاال 

برای اقتصاد فیزیکی مراسم ختم برگزار کرد.

آیامتاورسباعثافولاقتصادفیزیکیمیشود؟

برایانقالبدیجیتالبعدیآمادهباشید

بهسویمتاورس

مدیریتتیمهایفروشدرزمانرکود
تجربه رکود برای کارآفرینان ساده نیست. بسیاری از برندها در دوران رکود به طور کامل از بازار کنار رفته و 
دیگر اسمی نیز از آنها به گوش نمی رسد. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بر روی روند تحوالت بازار و پیدا 
کردن سهمی از دنیای کسب و کار باید همیشه رکود را به مثابه یک رویداد در مسیر موفقیت تان لحاظ کنید، 
در غیر این صورت شاید هرگز توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نکرده و کارتان نیز 
به طور مداوم موقعیت بدتری در بازار پیدا کند.  این روزها در بسیاری از کشورها رکود یک امر کامال محسوس 
است. مشتریان در بازار تمایل کمتری برای خرید از خودشان نشان می دهند و از سوی دیگر شانس برندها نیز 
برای پیدا کردن مشتریان مطمئن به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا کرده است. تیم های فروش در این میان 

تحت شدیدترین فشارها و حمالت هستند. این امر موجب ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب...



فرص��ت امروز: با وجود اینکه توافق های دو یا چند جانبه در س��ال های 
گذشته، بخش مهمی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و کشورها 
تالش می کنند تجارت خارجی خود را با اس��تفاده از این توافق ها و بدون 
کمترین محدودیت به پیش ببرند، اما سیاست های ملی همچنان بر روند 
تجارت جه��ان اثرگذار هس��تند. مطالعه صندوق بین المللی پول نش��ان 
می دهد اقتصادهای جهان از محل این محدودیت های تجاری، آسیب های 
زی��ادی می بینند، هرچند نوع و دامنه این محدودیت ها بس��ته به مناطق 
و کش��ورهای مختلف جهان متفاوت اس��ت؛ چنانکه در حال حاضر، اروپا 
از کمتری��ن محدودیت ها و آفریق��ا از بیش��ترین محدودیت های تجاری 

برخوردارند.
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول در ای��ن مطالعه، معی��اری ب��رای ارزیابی 
محدودیت های تجاری کش��ورها و تاثیر آن بر شاخص های اقتصادی ارائه 
کرده و 157 کش��ور جهان بین سال های 1949 تا 2019 را بررسی کرده 
است. نتایج این مطالعه نشان می دهد محدودیت تجاری سه پیامد عمده 
دارد که کاه��ش تولید ناخالص داخلی، کاهش س��رمایه گذاری و کاهش 
بازدهی نیروی کار از جمله آنهاس��ت. هر دو گروه اقتصادهای پیشرفته و 
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از اوایل دهه 2000، محدودیت های 
تجاری خود را کاهش داده اند، هرچند این اقدامات در اقتصادهای پیشرفته 
در مقایسه با اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه چشمگیرتر بوده است. 
کش��ورهای اروپایی در چهار دهه گذشته معموال با کمترین محدودیت ها 
و کش��ورهای آفریقایی با باالترین محدودیت ه��ای تجاری همراه بوده اند. 
محدودیت های تجاری در منطقه منا نیز با وجود آنکه بین سال های 1950 
تا 1970 زیاد بوده و س��پس روند نزولی داشته، اما در سال 2018 پس از 

آفریقا در رتبه دوم بیشترین محدودیت های تجاری قرار گرفته است.
چگونگیسنجشمحدودیتتجاری

صندوق بین المللی پول در این پژوهش که از سوی معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق تهران ترجمه شده، از معیاری برای ارزیابی محدودیت های 
تجاری و اثرات آن بر ش��اخص های اقتصادی اس��تفاده کرده است که این 
معیار نش��ان می دهد سیاس��ت رس��می دولت ها چقدر در محدودسازی 
جریان��ات بین الملل��ی کااله��ا و خدم��ات اثرگ��ذار اس��ت. اندازه گیری 
محدودیت های تجاری به ویژه درخصوص موانع غیرتعرفه ای دش��وار است. 
تحلیل اث��رات این محدودیت ها اغلب باعث تجمیع اطالعات در س��طوح 
باالتری )مثال صنعت، منطقه، جریان تجارت دوجانبه یا کش��ور( می شود. 
اقدامات محدودکننده تجارت یک کش��ور مهم اس��ت؛ زی��را این اقدامات 
کنترلگرها یا عوامل تعیین کننده اساس��ی در ارزیابی سیاست های تجربی 
هستند و ممکن اس��ت در چارچوب مذاکرات تجاری یا برنامه های نجات 
اقتصادی مورد توجه باشند. برخی کشورها برنامه های تعرفه ای با احتساب 
بیش از 5 هزار ردیف تعرفه جداگانه دارند. تجمیع همه این تعرفه ها در یک 

معیار تجربی چالش برانگیز است.
بهترین راه برای غلبه بر چالش ها، تولید معیار هایی مانند ش��اخص های 
محدودیت تجاری اس��ت. این ش��اخص ها به عنوان یک معیار اس��تاندارد، 
از تعرفه یکس��انی استفاده می کنند که س��طح کلی محدودیت تجاری را 
به عنوان الگوی واقعی سیاس��ت ها مش��خص می کند؛ یعنی اگر فرضا یک 
محدودیت برای هر واردات اعمال ش��ود، هم��ان اثری را بر رفاه اقتصادی 
ایجاد می کند که مجموعه واقعی محدودیت های تجاری دارد، با این حال 
عمال شاخص های محدودیت تجاری در دسترس نیستند. یک معیار خوب 
ویژگی  هایی شامل »ساده بودن«، »مبتنی بر داده های قابل قبول و مرتبط«، 
»کم��ی و عینی بودن«، »دارای قابلیت به روز رس��انی راح��ت و به موقع«، 
»در دس��ترس بودن برای تعداد زیادی از کش��ورها در یک دوره زمانی«، 
»پوش��ش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای« و »معقول به نظر رسیدن« است. 
معیار محدودیت های تجاری کل براساس داده های گزارش ساالنه صندوق 
بین الملل��ی پول در مورد ترتیبات مبادله و محدودیت های مبادله اس��ت. 
معیار محدودیت های تجاری ساده، ضروری، معقول و کمی بوده و به راحتی 
به روز رس��انی می شود و تنها براس��اس معیارهای سیاست تجاری مرتبط، 
157 کش��ور را طی سال های 1949 تا 2019 پوشش می دهد. این معیار 

به شدت با معیارهای موجود سیاست باز بودن تجارت مرتبط است.
معیار محدودیت های تجاری ش��امل مواردی از جمله »اقدامات ارزی«، 
»ترتیب��ات پرداخت و دریاف��ت«، »پرداخت ه��ای ص��ادرات و واردات«، 
»صادرات و درآمد حاصل از صادرات« و »پرداخت و درآمد حاصل از نقل 
و انتقاالت نامش��هود و نقل و انتقاالت جاری« است. اجرای اصلی اقدامات 
ارزی، »محدودیت ه��ا یا روش های ارزی متع��دد« و »اقدامات ارزی انجام 
شده به دالیل امنیتی« است. همچنین »صدور الزامات ارزی«، »ترتیبات 
پرداخ��ت«، »مدیریت کنترل«، »معوق��ات پرداختی« و »کنترل صادرات 
و واردات چک ه��ای تضمینی« از اجزای محدودیت در پرداخت هس��تند. 
محدودیت ه��ای واردات نیز ش��امل »الزامات تامین  مالی ب��رای واردات«، 
»بودج��ه ارزی خارجی«، »مدارک موردنیاز برای آزادس��ازی منابع ارزی 
برای واردات«، »مجوزهای واردات و سایر اقدامات غیرتعرفه ای«، »مالیات 
و ی��ا تعرفه واردات« و »انحصار وارداتی دولتی« و محدودیت های صادرات 
نیز ش��امل »الزامات بازگشت به کشور«، »الزامات تامین  مالی«، »مدارک 

موردنیاز« و »مجوزهای صادراتی« است.
جغرافیایمحدودیتهایتجاری

محدودیت های تجاری با کاهش ش��دید و مداوم تولید ناخالص داخلی 
در ارتباط اس��ت. با افزایش محدودیت تجاری، روند تولید ناخالص داخلی 
کش��ورها نزول��ی خواهد ش��د؛ هرچند س��رعت کاهش آن با گ��ذر زمان 
متفاوت خواهد بود. نتایج مطالعه صندوق بین المللی پول نش��ان می دهد 
محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای مکمل یکدیگر هستند. اثر افزایش 

محدودیت های غیرتعرفه ای زمانی بیشتر است که نرخ تعرفه ها باالتر باشند. 
همچنین تاثیر افزایش محدودیت تجاری برای کشور هایی که سهم بیشتری 
از نهاده های حدواس��ط را )اقتصاد هایی که بیش��تر در زنجیره های ارزش 
جهانی شرکت می کنند( وارد می کنند، بیشتر بوده است. محدودیت های 
تجاری برای فعالیت های اقتصادی مضر اس��ت. تغیی��رات تولید ناخالص 
داخلی نس��بت به اجزای معیار محدودیت های تجاری نش��ان می دهد که 
افزای��ش در هر یک از اجزای این معیار، ب��ا کاهش تولید ناخالص داخلی 
همراه اس��ت. در عین حال، نمی توان رابطه مشخصی بین اندازه اقتصادها 
با ش��اخص محدودیت های تجاری یافت. مثال در سال 2019 کشور هایی 
مانند آمریکا و آلمان به رغم بزرگی اقتصادهای شان، محدودیت های تجاری 
کمتری نس��بت به چین و هند با اندازه اقتصادی مشابه دارند. در مقابل با 
وجود اینکه کشورهای گامبیا و گینه بیسائو از لحاظ اندازه اقتصاد یکسان 
بوده اند، محدودیت های تجاری گینه بیسائو باالتر از گامبیا قرار دارد. هر دو 
گروه اقتصادهای پیشرفته و نوظهور در اوایل دهه 1970 آغاز به آزادسازی 
کردن��د و از اوایل ده��ه  2000 فعالیت خود در این زمینه را کاهش دادند. 
فرآیند آزادسازی برای اقتصادهای پیشرفته از بازارهای نوظهور چشمگیرتر 
بوده و از س��ال 2000 محدودیت های تجاری کشورهای پیشرفته کاهش 
یافته اس��ت. بررسی ها نشان می دهد در چهار دهه گذشته )از سال1950 
تا 2018( کش��ورهای اروپایی معموال با کمترین محدودیت و کشورهای 
آفریقای��ی با باالتری��ن محدودیت تجاری همراه بوده ان��د. محدودیت های 
تج��اری منطقه منا نیز با وجود اینکه از ابتدای 1950 تا 1970 زیاد بوده 
و سپس روند نزولی را طی کرده، اما در سال 2018، پس از آفریقا در رده 

دوم بین مناطق جهان از لحاظ محدودیت های تجاری قرار گرفته است.
براس��اس این گزارش، رابطه معکوس��ی بی��ن محدودیت های تجاری با 
بهره وری، سرمایه گذاری، مصرف، واردات و صادرات وجود دارد؛ با این تفاوت 
که برای سه ش��اخص بهره وری، صادرات و واردات، پس از مدتی با تغییر 
شاخص محدودیت تجاری تغییری در شاخص های مذکور رخ نمی دهد. دو 
ش��اخص بیکاری و نابرابری نیز در ابتدا با افزایش محدودیت های تجاری، 
نسبت به تغییرات این مولفه واکنش نشان نداده، اما پس از آن روند نزولی 
را ط��ی کرده اند. درخصوص تراز تج��اری نیز محدودیت های تجاری تاثیر 
مش��خصی روی شاخص مذکور نداشته و در برخی سال ها با افزایش و در 
برخی دیگر با کاهش همراه بوده اس��ت. در مجم��وع، محدودیت تجاری 
یکی از کانال های کلیدی کاه��ش معنادار آماری و اقتصادی در بهره وری 
نیروی کار است که پس از پنج سال حدود 1.5 درصد کاهش می یابد. این 
نتیجه این دیدگاه استاندارد را تایید می کند که حمایت از محدودیت های 
تجاری می تواند منجر به کاهش معناداری در اس��تفاده از نیروی کار و در 
نتیجه بازدهی شود. افزایش موانع تجاری همچنین با سرمایه گذاری کمتر 

همراه بوده است.

صندوقبینالمللیپولبررسیکرد

3 پیامد محدودیت تجاری

آنط��ور که وزارت راه و شهرس��ازی از آخری��ن وضعیت نهضت ملی 
مس��کن گزارش داده اس��ت، تاکنون بیش از یک میلیون و 300 هزار 
واحد مس��کونی ساخته ش��ده و نزدیک به یک میلیون واحد دیگر نیز 
در حال س��اخت است. به طور دقیق تر، یک میلیون و 383 هزار واحد 
نهضت ملی مسکن تاکنون به مرحله اجرا رسیده و 954 هزار واحد در 

مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارد.
طب��ق اعالم وزارت راه و شهرس��ازی، این وزارتخانه تا تیرماه 1401 
عملیات س��اخت یک میلیون و 383 ه��زار و 513 واحد را آغاز کرده 
است که از این تعداد، 954 هزار و 238 هزار واحد در مراحل مختلف 
پیشرفت فیزیکی و ساخت و ساز قرار دارند و تعداد 429 هزار و 275 
واحد کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز ش��ده است. دولت سیزدهم 
براس��اس قانون جهش تولید و تامین مس��کن مص��وب 17 مردادماه 
1400، س��اخت 4 میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در برنامه 
خود گنجانده اس��ت. حدود 5.5 میلیون نفر برای این طرح نام نویسی 
کرده اند که 3.۶ میلیون نفر تایید شده اند. همچنین تاکنون 559 هزار 
نفر در بانک مس��کن برای واحدهای نهضت ملی مسکن افتتاح حساب 
ک��رده که میزان آورده آن��ان 18 هزار میلیارد توم��ان بوده و از محل 
تس��هیالت نیز 11 هزار و 500 میلیارد تومان به حس��اب س��ازندگان 
پرداخت شده است. تعداد 307 هزار و 198 واحد نهضت ملی مسکن 
به بانک برای انعقاد قرارداد معرفی شده اند که از این تعداد 104 هزار 
و 400 واحد قراردادهای ش��ان منعقد و مبلغ تسهیالت منعقدشده 35 
هزار میلیارد تومان اس��ت. طبق آخرین برآوردها، قیمت هر متر مربع 

واحدهای نهضت ملی مسکن 4 میلیون و 750 هزار تومان خواهد بود 
و زمان ساخت پروژه 18 تا 24 ماه تعیین شده است.

در همی��ن حال، با گذش��ت حدود 9 ماه از آغ��از پروژه نهضت ملی 
مس��کن، س��رانجام دو بانک دیگر به ج��ز بانک مس��کن وارد فرآیند 
پرداخت تس��هیالت ش��ده و البت��ه انعقاد قرارداد عاملی��ت را به بانک 
مس��کن واگذار کرده اند. به گزارش ایس��نا، ح��دود 11 ماه از تصویب 
قان��ون جهش تولید و تامین مس��کن و حدود 9 م��اه از اجرای پروژه 
نهضت ملی مس��کن در قالب این قانون می گذرد، اما طی 11 ماه اخیر 
به جز بانک مس��کن، 2۶ بانک و موسس��ه اعتباری که مکلف به تامین 
تسهیالت 3۶0 هزار میلیارد تومانی این طرح بودند، عملکردی در این 
زمینه ارائه نداده اند و در واقع هیچ نوع پرداختی در این باره نداشته اند. 
در این باره ش��نیده می شد بانک ها اعالم کرده اند درخصوص پرداخت 
تسهیالت بلندمدت دچار محدودیت های نرم افزاری هستند و به تدریج 
تا پایان سال جاری این مشکل را حل می کنند. یکی از پیشنهادات آن 
است که بانک ها سهمیه متعهد شده خود در طرح نهضت ملی مسکن 
را به بانک مسکن بدهند تا این بانک وظیفه پرداخت وام ها را به عهده 
بگیرد، اما تاکنون خبری از اجرای این پیشنهاد نبود. اجرای این طرح 
پیش نیازهای��ی همچون اجرای تفاهم نامه ه��ای متعدد را می طلبد که 
ظاهرا با دو بانک صنعت، معدن و تجارت و توسعه صادرات منعقد شده 
است. در این راس��تا به تازگی محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن 
در دیدار با اس��تاندار خراس��ان رضوی، از انعقاد قرارداد عاملیت با دو 
بانک صنعت و معدن و توس��عه صادرات و انتقال س��هم تسهیالت این 

دو بانک به بانک مس��کن برای پرداخت تسهیالت نهضت ملی مسکن 
خبر داده است.

همانطور که اش��اره ش��د، ابتدای این هفته وزارت راه و شهرس��ازی 
آخری��ن وضعیت طرح نهضت ملی مس��کن را اعالم کرد که براس��اس 
آن، عملیات س��اخت یک میلیون و 383 هزار و 513 واحد آغاز شده 
اس��ت. از ای��ن تعداد 954 هزار و 238 هزار واح��د در مراحل مختلف 
پیش��رفت فیزیکی و ساخت و ساز قرار دارند. تعداد 429 هزار و 275 
واح��د نیز کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز ش��ده اس��ت. تاکنون 
ب��رای اجرای یک میلیون و 535 ه��زار و 27۶ واحد نیز تامین زمین 
صورت گرفته است. همچنین ابعاد مالی طرح و اشتغال زایی آن نشان 
می دهد که در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، جهت ساخت 
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی )جمعا 4 میلیون در چهار سال آتی( 
بایستی به مساحت تقریبی 520 میلیون متر مربع عملیات ساختمانی 
اجرا ش��ود. برای اجرای این میزان عملیات س��اختمانی، حدود 3120 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مستقیم صورت می پذیرد که حدود 
نیمی از این مناب��ع از محل منابع بانکی و مابقی از محل آورده نقدی 
متقاضیان در طول دوره س��اخت، تامین می شود. الزم به ذکر است با 
انجام این س��رمایه گذاری با لحاظ ضریب انتشار 1.9، به میزان 589۶ 
هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد می ش��ود. این میزان از ساخت 
و س��از در مجموع به میزان بالغ بر 7 میلیون نفر اش��تغال مستقیم و 
5.2 میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم )جمعا 12.2 میلیون نفر اشتغال 

مستقیم و غیرمستقیم( در طول دوره اجرای طرح ایجاد می شود.

بیشاز1.3میلیونواحدساختهشد

کارنامهبانکهادرنهضتملیمسکن

نگاه

بازویپژوهشیوزارتصمتترسیمکرد
چهارضلعیحمایتازدانشبنیانها

با وجود آنکه بیش��تر از یک دهه از ش��کل گیری اکوسیس��تم نوآوری در 
کش��ورمان می گذرد، اما س��هم آن در اقتصاد ایران چندان برجسته و پررنگ 
نیس��ت. تحریم  و عدم دسترسی به س��رمایه از مهمترین دالیل افت جریان 
نوآوری در این س��ال ها بوده؛ تا جایی که حتی دسترس��ی به بازار کشورهای 
همسایه هم برای استارت آپ های ایرانی امکان پذیر نبوده است. طبق گزارش 
سازمان ملل متحد، 75 درصد کارآفرینان ایرانی که در یک نظرسنجی شرکت 
کردن��د، گفته اند که هیچ حمایت دولت��ی دریافت نکرده اند و تنها 15 درصد 
گفته ان��د که از حمایت های دانش بنیان به��ره گرفته اند. همین آمار به خوبی 
نش��ان می دهد که حیات جریان نوآوری که چه آن را استارت آپ بنامیم و یا 
دانش بنیان، چقدر منوط به حمایت های دولتی است و حمایت دولت چقدر در 

رشد استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در کشورمان تاثیر دارد.
با توجه به اهمیت توس��عه ش��رکت های دانش بنیان، موسس��ه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی در گزارش تازه خود به بررسی »توسعه تولید دانش بنیان 
و نقش آفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن« پرداخت. طبق ارزیابی 
بازوی پژوهشی وزارت صمت، دو نگاه به توسعه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. 
در نگاه محدود به این مفهوم، حمایت از توس��عه شرکت های فناور کوچک و 
متوس��ط مترادف با اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته می شود و در نگاه دوم 
که دیدگاه وسیع و جامعی به این مفهوم دارد، بهبود بهره       وری و رقابت پذیری 
بین       المللی شرکت های صنعتی و نوآوری مدل کسب وکار نیز در زیرمجموعه 
مفهوم اقتصاد دانش       بنیان قرار می گیرند. در ایران تا چند سال گذشته بیشتر 
مفهوم محدود توسعه اقتصاد دانش       بنیان مورد  توجه قرار داشت. نمود بارز این 
مسئله را در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش       بنیان مصوب 1389 
می توان یافت که در آن هیچ  توجهی به شرکت های بزرگ صنعتی و مدل های 
نوین کسب وکار )اقتصاد دیجیتال و هوشمند و صنایع خالق( نشده است، با 
این وجود، در سالیان اخیر تغییر قابل توجهی در توسعه این مفهوم در سطح 
کالن اتفاق افتاده و با توسعه زیست بوم نوآوری کشور، دیدگاه وسیع و رسوخ 
فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان به نگاه غالب در کشور تبدیل شده است.

یوزف شومپیتر از تاثیرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم، در مطالعات خود 
گفته است که شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک نرخ نوآوری 
باالتری دارند؛ این در حالی اس��ت که در سال های اخیر شرکت های کوچک 
نوآور به عنوان موتور رشد اقتصادی کشورها مطرح شده       اند. البته شرکت های 
کوچک نوآور با توجه به جدید  بودن حوزه فعالیت ش��ان، کمبود منابع مالی 
و انس��انی خود، عدم اطمینان در مورد کیفیت محصوالت شان، عدم دسترسی 
به کانال       های بازار، فقدان ش��هرت در بازار و برخی عوامل دیگر، نرخ شکست 
باالیی دارند. این موضوع در اروپا با عنوان »پارادوکس نوآوری« مطرح ش��ده 
است. در حالی که ش��رکت های کوچک اروپایی در لبه نوآوری قرار داشتند، 
ام��ا اغلب در انتقال اختراع به ب��ازار و خلق ارزش از پتنت )حقوق انحصاری(، 
محص��ول یا خدمات جدید با شکس��ت روبه رو می       ش��دند. یکی از مهمترین 
دالیل این شکست، عدم توانایی شرکت های کوچک نوآور در تعامل با محیط 

کسب       وکار است.
بنابراین سیاس��ت های حمایتی دولت نیز باید ب��ا توجه به این تغییر نگاه، 
بهب��ود و ارتقا یابد. در واقع، نگاه جدید و توس��عه ظرفیت       های ش��رکت های 
دانش بنی��ان از یک س��و و اهمیت نقش سیاس��ت ها و برنامه       ه��ای دولت در 
توس��عه اقتصاد دانش بنیان از س��وی دیگر، ضرورت تغییر دیدگاه مدیران و 
سیاس��ت گذاران کش��ور به ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حمایت 
از این پارادایم اقتصادی را یادآور می ش��ود؛ زیرا تعریف وس��یع سیاست های 
ن��وآوری که هدف اصلی آن، یکی کردن عناصر مختلف حوزه       های سیاس��تی 
مانند سیاس��ت تحقیق و توس��عه، سیاست فناوری، سیاس��ت زیرساخت ها، 
سیاس��ت منطقه       ای، سیاس��ت آموزش و پرورش و سیاست نوسازی صنعتی 
است، پیچیدگی و لزوم نگاه متعادل به همه ابعاد تاثیرگذار در توسعه نوآوری 
را افزایش داده اس��ت. بر همین اساس و با توجه به اهمیت شرکت های فناور 
کوچک و متوس��ط در توس��عه قابلیت       ها و رقابت پذیری کش��ورها باید چهار 

موضوع در اولویت سیاست  گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
اولین اولویت باید توسعه زیرساخت های زیست بوم نوآوری و فناوری کشور 
با تاکید بر نقش آفرینی نهادهای مالی و توسعه       ای باشد. در این بخش، توسعه 
نهادهای تامین  مالی اقتصاد دانش بنیان از یک س��و و زیرس��اخت هایی نظیر 
ش��تاب دهنده       های نوآوری )با همکاری بنگاه های بزرگ اقتصادی( و یا مراکز 
نوآوری در سازمان های توسعه       ای از سوی دیگر می تواند مهمترین نقش وزارت 
صمت باش��د. همچنین با توجه به نقش تنظیم       گری این وزارتخانه به ویژه در 
حوزه مجوزها و واردات و صادرات می توان از این ابزار در راستای توسعه تولید 

دانش       بنیان در کشور بهره برد.
توس��عه تولید محصوالت دانش       بنیان مبتنی بر توانمندی       های هر اس��تان 
باید اولویت دوم وزارت صمت باشد. در واقع، شرکت های دانش       بنیان و فناور 
مبتنی بر توانمندی       ها و وضعیت مطلوب هر استان که در طرح آمایش وزارت 
صمت استخراج شده است، باید بتوانند طرح های توسعه              ای خود را اعالم کنند 
و از حمایت های ویژه برخوردار شوند. در این بخش یکی از مهمترین مباحث، 
تامین  مالی پروژه       های پیشنهادی اس��ت. بر این اساس ابزارهای تامین  مالی 
توس��عه فناوری و نوآوری را می توان در لیزینگ، تسهیالت با نرخ ترجیحی، 
تس��هیل صدور ضمانت       نامه، ارتقای س��رمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم، 
خرید تضمینی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کمک       های بالعوض 

به طرح های پرچمدار شرکت های دانش بنیان خالصه کرد.
رفع چالش       ها و گلوگاه       های صنعتی، اقتصادی و فناوری با استفاده از ظرفیت 
ش��رکت های دانش بنیان و از طریق ایجاد زمینه همکاری اثربخش شرکت های 
بزرگ با این ش��رکت ها، اولویت سوم وزارت صمت باید باشد. براساس گزارش 
ارتقای کارآفرینی نوآوری محور« در اروپا، مهمترین و باارزش       ترین اس��تراتژی 
برای شرکت های کوچک نوآور در راستای ادامه حیات، همکاری با شرکت های 
بزرگ است تا از این طریق به منابع مالی و سازمان       های موردنیاز دسترسی پیدا 
کنند. از سوی دیگر، ش��رکت های بزرگی که به دنبال بهبود توانمندی نوآوری 
خود هستند، می توانند با استفاده از منابع، قابلیت       ها و انعطاف       پذیری شرکت های 
کوچک مزیت       هایی را کس��ب کنند. به نظر می رسد اس��تفاده از »پلتفرم       های 
نوآوری باز«، مهمترین ابزاری است که باید در وزارت صمت گسترش یابد. در 
این حوزه مهمترین رویکرد، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش       بنیان و فناور 

به عنوان بازوی تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ صنعتی است.
در گام چهارم نیز در »پلتفرم نوآوری باز«، ش��رکت های بزرگ می توانند از 
راه های مختلف از ظرفیت شرکت های دانش       بنیان و فناور در توسعه بهره       وری 
و رقابت پذیری خود اس��تفاده کنند. این شرکت ها می توانند با ایجاد صندوق 
سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی، ایجاد شتاب       دهنده       های نوآوری، اختصاص 
اعتبار مالیاتی به فعالیت های تحقیق و توسعه مشترک و اثربخش، جهت       دهی 
به خریدهای ش��رکت های بزرگ از طریق سازوکارهایی نظیر لیزینگ، خرید 
تضمینی یا پیش خرید محصوالت دانش       بنیان و بر گزاری رویدادهای فناورانه 

در توسعه بهره       وری و رقابت پذیری خود استفاده کنند.
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فرص��ت امروز: این روزها کمتر کس��ی را پیدا می کنی��د که در مورد 
بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال چیزی نشنیده باشد. هرچند 
رمزارزها در طول هفته های گذشته بخش قابل توجهی از ارزش خود را 
از دست داده و در صدر آنها، پرچمدار ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین 
از اوج ۶9 ه��زار دالری ح��اال به س��طح کمتر از 20 هزار دالر رس��یده 
اس��ت، اما رمزارزها همچون گذش��ته همچنان خبرساز هستند و میزان 
محبوبی��ت آنها می تواند به تحول بزرگی در سیس��تم پولی دنیا تبدیل 
ش��ود. ایرانیان زیادی نیز در بازار رمزارزها فعال هستند و آخرین آمارها 
حکای��ت از آن دارد که تا 12 میلیون ایران��ی در بازار ارزهای دیجیتال 
حاضرند که البته بیش��تر این افراد در طول یک س��ال و نیم اخیر وارد 
این بازار ش��ده اند. اگر در بازار کریپتو فعال هس��تید، احتماال ش��ما هم 
چند باری ضرر کرده اید و سپس متوجه شده اید که با چه بازار به شدت 
پرنوسان و پرریسکی طرف هستید و چرا منحنی قیمت رمزارزها اینقدر 
باال و پایین دارد. کارشناس��ان و فعاالن بازارهای مالی چندی پیش در 
یک وبینار به بررسی ابعاد بازار رمزارزها پرداختند. این نشست تخصصی 
با عنوان »بررس��ی چش��م انداز بازار رمزارزها، فرصت ها و تهدیدها« 22 
تیرماه به همت مرکز مالی ایران و انجمن بالک چین ایران برگزار شد.

چرابازاررمزارزهاملتهبشد؟
در ابتدای این وبینار، سجاد موحد مدیرعامل مرکز مالی ایران با بیان 
اینکه تمرکززدایی ب��ه عنوان اصلی ترین فلس��فه تکنولوژی بالک چین 
شناخته می شود، به چالش های این حوزه نظیر حذف نهادهای نظارتی 
و ابزاره��ای کنت��رل سیاس��ت پولی پرداخت و گفت: مس��ائل ش��رعی 
رمزارز، اثر رمزارزها در سیاس��ت های پولی، نقش نظارتی بانک مرکزی 
در ب��ازار رمزارزها با توجه ب��ه مفهوم تمرکززدایی، نق��ش رمزارزها در 
دوران تحری��م، رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت یا ابزار س��رمایه گذاری، 
کاربردهای رمزارز در پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م و ده ها عنوان 

دیگر از جمله سواالتی است که در این حوزه مطرح شده است.
محمدحس��ین عس��گری، عضو هیأت مدی��ره مرکز مال��ی ایران نیز 
رمزارزه��ا را یکی از چالش برانگیزتری��ن پدیده های دو دهه اخیر دنیای 
فن��اوری و مالی خواند و گفت: طرف��داران رمزارزها آن را انقالب چهارم 
صنعتی دانس��ته و عص��ر حاضر را عصر بالک چی��ن می دانند که باعث 
تحول در زمینه های حکمرانی و مالی ش��ده است. رمزارزها بدون توجه 
به اظهارنظر مخالفان، رشد قابل توجهی را از سال 2009 تا االن تجربه 
کرده ان��د. او با بیان اینکه رمزارزها در ایران هم طرفداران خاص خود را 
دارن��د، افزود: طبق تحقیقات بین 7 تا 12 میلیون نفر به بازار رمزارزها 
ورود پیدا کرده اند که بیشتر آنها طی یک و نیم سال اخیر وارد شده اند. 
طی هفت ماه اخیر اما بازار رمزارزها نزولی ش��ده و قیمت بیت کوین که 
ت��ا ۶9 هزار دالر باال رفته بود به زیر 20 هزار دالر کاهش یافت که این 

خود باعث ترس و نگرانی سرمایه گذاران شد.
همچنین عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن فناوران زنجیره بلوک به 
تش��ریح وضعیت کنونی بازار رمزارزها پرداخت و یکی از دالیل نوسانات 
اخیر رمزارزها را س��یکل تکرارش��ونده موس��وم به هاوینگ دانست که 
هرچند س��ال یک ب��ار در بازار رمزارزها و به خص��وص بیت کوین اتفاق 
می افت��د. او دو دلی��ل دیگر تالطم ه��ای اخیر ب��ازار رمزارزها را حضور 

س��رمایه گذاران نهادی برش��مرد و توضیح داد: س��رمایه گذاران نهادی 
برخالف بازیگران س��نتی که قبال در حوزه رمزارزها وجود داش��ته اند به 
اصول و قواعد س��رمایه گذاری مسلط تر بودند؛ به کارگیری این دانش و 
اصول باعث ش��د تریگرها در زمان ریزش س��ریع تر فعال شوند. به گفته 
آش��تیانی، بروز برخی از مشکالت فنی در برخی رمزارزها، یکی دیگر از 
عوامل شرایط فعلی بازار رمزارزهاست. معموال هر سیکل ریزشی با بروز 
یک مش��کل فنی ش��کل می گیرد؛ برای نمونه می توان به نقص فنی دو 
صرافی ژاپنی در س��ال 2011 و 2014 اشاره کرد. همچنین طی ریزش 
اخی��ر نیز وجود نقص فنی در اس��تیبل کوین ترا یک��ی از دالیل ایجاد 

تالطم و نوسان در قیمت رمزارزها بوده است.
شروطساماندهیاستخراجرمزارزها

فریدون رهنما رودپش��تی، رئیس انجمن مهندس��ی مال��ی ایران نیز 
به تش��ریح دنیای بالک چین پرداخت و از جمله ریس��ک های رمزارزها 
را رقاب��ت بین هزاران پروژه بالک چین، آس��یب پذیر بودن صرافی های 
دیجیتال در برابر حمالت س��ایبری، نوس��ان ذاتی محصوالت مبتنی بر 
فناوری های پیش��رفته و مقرراتی که ممکن اس��ت علیه صنعت کریپتو 
باش��د، معرفی کرد. وی سپس به توضیح روند کلیدی اقتصاد رمزنگاری 
پرداخت و گفت: آینده مالی، توکن سازی دارایی، ظهور متاورس، بهبود 
زنجی��ره تامین، وب و اقتصاد داده، اس��تخراج و اس��تیکینگ به همراه 
هوی��ت و اعتم��اد دیجیتال از جمله موارد مهمی اس��ت ک��ه باید بدان 
توج��ه کرد. مجی��د پیره، دبیر کمیته فقهی س��ازمان بورس هم در این 
وبینار، ابعاد فقهی و حقوقی معامالت رمزارزها در کش��ورهای اس��المی 
را مورد بررس��ی قرار داد و با بیان اینکه رمزدارایی کاربردی یک دارایی 
دیجیتال اس��ت که دارن��ده آن حق دریافت خدم��ات معینی را خواهد 
داش��ت، گفت: بخش اصلی خدمات دریافتی مح��دود به پلتفرم مربوط 
به همان رمزدارایی اس��ت و خ��ارج از آن کمتر کاربرد دارد اما می تواند 
برای فعاالن آن پلتفرم، یک مال محس��وب ش��ود. این دارایی ارزشمند 
بوده و می ت��وان برای آن مالیات در نظر گرفت. به اعتقاد پیره، چنانچه 
رمزدارایی پرداخت با مجوز قانونی در حکومت اسالمی به عنوان واسطه 
مبادله قرار گیرد، ش��فاف باش��د و مقبول عرف مردم باش��د و از ثبات 
نسبی برخوردار بوده باشد به نظر می رسد بتواند به عنوان مبنایی برای 
واسطه معامله قرار گیرد، اما در حال حاضر هیچ کدام از رمزدارایی های 

بین المللی که شناخته شده هستند، حائز این خصوصیات نیستند.
همچنین علی بابک نیا، رئیس کارگروه استخراج فناوران زنجیره بلوک 
به بررس��ی وضعیت بازار جهانی استخراج رمزارزها پرداخت و گفت: در 
حوزه فناوری مواردی دارای ارزش هس��تند که سرعت باال در دسترسی 
داش��ته باش��ند، پایدار و قابل اطمینان ب��وده و دارای عملکرد صحیح و 
امنیت باال باش��ند. در دنیای فناوری هر محصول تکنولوژیک محور که 
ارائه می ش��ود از خدمات بانکی گرفته تا خدمات آموزش��ی ذاتا انرژی بر 
هس��تند. بنابراین این بهانه که »اس��تخراج رمزارزه��ا، صنعتی انرژی بر 
هس��ت، پس به آن نیاز نداری��م«، چندان قابل قبول نیس��ت. به گفته 
بابک نیا، حال با پذیرش این موضوع؛ برای ورود این تکنولوژی به زندگی 
م��ردم، بحث رگوالتوری و نظارت مطرح می ش��ود. اولین انتظاری که از 
رگوالتور این صنعت می رود، پذیرش آن در س��بد خدمات تکنولوژیک 

اس��ت. برآورد میزان مصرف، جلوگیری از رشد نامتوازن و تعیین نواحی 
ممنوعه نیز از مواردی است که باید دنبال شود.

محمد خدادادی، مجری تامین برق رمزارزها )شرکت توانیر( نیز به دو 
ش��رط ساماندهی استخراج رمزارزها اشاره کرد و گفت: نگاه صنعت برق 
به فناوری بالک چین، یک نگاه گذرا و سلبی نیست؛ چراکه بالک چین، 
هوش مصنوعی و اینترنت اش��یا آینده بش��ر را متح��ول خواهد کرد. تا 
زمانی که دو موضوع به سرانجام نرسد، نمی توان انتظار داشت استخراج 
رمزارزها به شکل ایده آل برسد. موضوع اول، جمع بندی نظام حکمرانی 
کش��ور در مورد رگوالتوری و برخورد با رمزارزهاست و موضوع دوم نیز 

در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد برق کشور است.

آیازمستانرمزارزهانزدیکاست؟

3 دلیل تالطم رمزارزها
حملونقلریلی

هنوزبرایدریافتیارانهفرصتهست
ب��ا وج��ود بررس��ی های ص��ورت گرفت��ه و تعیین تکلی��ف اعتراض ها و 
درخواس��ت های جدید همچنان متقاضیان یارانه فرصت دارند برای ثبت نام 
یا اعالم اعتراض نس��بت به حذف یارانه خود از طریق س��امانه های تعیین 
شده اقدام کنند. به گزارش ایسنا، بیش از دو ماه از اقدام دولت برای تغییر 
پرداخت یارانه های نقدی گذش��ته است؛ به طوری که از 19 اردیبهشت ماه 
اولی��ن پرداخت یارانه با مبلغ جدید آغاز ش��د و یارانه های نقدی 45 هزار 
و 500 تومان��ی و همچنین کمک معیش��تی 55 تا 205 هزار تومانی که تا 
پیش از آن واریز می ش��د، پایان یافت. در ش��رایط جدی��د، پرداخت یارانه 
ب��رای 78 میلیون نفر طبق 9 دهک در دس��تور کار قرار گرفت؛ به طوری 
که برای س��ه دهک اول 400 هزار تومان و برای شش دهک بعدی هر نفر 
300 ه��زار تومان اختصاص یافت و حدود ۶میلیون نفر تحت عنوان دهک 
دهم از دریافت یارانه کنار گذاش��ته ش��دند. با توجه به حذف ۶ میلیونی و 
اعتراض هایی که نس��بت به دهک بندی انجام ش��ده وجود داش��ت، سامانه 
hemayat.mcls.gov.ir از س��وی وزارت رفاه معرفی شد تا تنها کسانی 
که تا اردیبهشت امسال یارانه دریافت می کردند اما در شرایط جدید حذف 
شده بودند، امکان ثبت اعتراض و درخواست بازبینی داشته باشند. در ادامه 
نیز به حساب تمامی کسانی که اعتراض ثبت کرده بودند یک مرحله یارانه 
300 هزار تومانی مش��روط و غیرقابل برداش��ت واریز ش��د تا درخواست ها 
بررس��ی شود. سپس با انجام بررس��ی ها، در بیستم تیرماه برای کسانی که 
اعت��راض کرده و در دهک ه��ای یکم تا نهم قرار گرفتند، یارانه واریز ش��د 
و قرار اس��ت دو یارانه معوق بابت اردیبهش��ت و خردادم��اه نیز برای آنان 

واریز شود.
اما این پرداخت به معنای پایان زمان ثبت اعتراض نیس��ت و همچنان 
کس��انی که یارانه آنها در اردیبهش��ت قطع ش��د، این امکان را دارند که 
درخواست بازبینی را ثبت کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر 
طبق قانون بودجه امس��ال، از اواخر اردیبهشت ماه ثبت نام از جاماندگان 
یارانه آغاز ش��د و تمامی کسانی که به هر دلیلی از قبل یارانه ای دریافت 
نمی کردند امکان ثبت درخواس��ت پیدا کردند. بررسی وضعیت این افراد 
نیز در دس��تور کار قرار گرفت و ب��ا تعیین تکلیف ثبت نام کنندگان، مقرر 
ش��د ب��رای آنهایی که بین ده��ک اول تا نهم قرار گرفتن��د یارانه تیرماه 
به همراه دو یارانه معوق اردیبهش��ت و خرداد واریز ش��ود که احتماال تا 
روزه��ای آینده این پرداخت انجام خواهد ش��د. البته باید توجه داش��ت 
ک��ه ثبت نام از افرادی که تاکنون از دریاف��ت یارانه نقدی جا مانده اند یا 
متقاضی جدید دریافت یارانه هس��تند نیز همچنان ادامه دارد. این افراد 
می توانند با مراجعه به س��امانه my.gov.ir  نس��بت ب��ه ثبت نام اقدام 
کنند. در اختیار داش��تن شماره تلفن همراه به  نام سرپرست خانوار، کد 
ملی، کد پس��تی، تاریخ تولد و شماره ش��بای بانکی مربوط به سرپرست 
خانوار متقاضی جدید یا جامانده از یارانه، برای ثبت نام ضروری اس��ت. 
افراد می توانند جهت کس��ب اط��الع از آخرین وضعیت یارانه خانوار، کد 
دس��توری #کد ملی*43857*4* را با ش��ماره تلفن همراه به نام خود 

شماره گیری کنند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

شهرداریوردنجان

آگهی مناقصه

جواد شریف پور - شهردار وردنجان

ش��هرداری وردنجان به استناد مصوبه ش��ماره 10 مورخ 1401/03/31 شورای اسالمی شهر و بخشنامه 
ش��ماره 31948 مورخ 93/11/20 س��ازمان شهرداری ها و دهیاری ها کش��ور در نظر دارد عملیات جمع 
آوری، حم��ل و دف��ع زباله های ش��هری، رفت و روب خیابان ه��ا و معابر عمومی، پاک س��ازی جداول و 
مس��یل های سطح ش��هر، شست وش��وی معابر، نگهداری و ترمیم فضای سبز ش��هر، نگهبانی ، سرایداری 
و نظافت س��اختمان اداری، برف روبی خیابان ها و پخش ش��ن و نمک معابر ش��هری در فصل زمس��تان و 
یخبندان، تامین راننده ، حمل زباله، بیل بکهو و لودر ، س��تاد حوادث و... را از طریق مناقصه عمومی یک 
مرحله ایی و به صورت حجمی از محل اعتبارات داخلی با برآورد اعالم ش��ده از س��وی کارش��ناس رسمی 
دادگس��تری به مبلغ 15/838/54۶/000 ریال و به مدت دوازده ماه به پیمانکاران واجد ش��رایط و دارای 
تائیدی��ه از وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید. لذا در صورت تمایل برای ش��رکت در مناقصه 
از تاریخ چاپ آخرین آگهی به مدت 10روز نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از طریق س��امانه تدارکات 

الکترونیک دولت اقدام نمایند.
شرایط مناقصه :

1- ارائه تاییدیه صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت شرکت در مناقصه و عقد قرارداد
2- اق��رار به عدم مش��مول به ممنوعیت موضوع قانون راجع به من��ع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و 

کارمندان در معامالت دولتی و کشوری
3- متقاضیان جهت شرکت در مناقصه بایستی مبلغی به میزان 5 درصد برآورد معادل 792/000/000 
ریال را تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 0104229952003 بانک صادرات واریز 
یا ضمانت نامه بانکی ش��رکت در مناقصه در وجه ش��هرداری وردنجان )حداقل 3 ماه دارای اعتبار باشد.( 

تهیه واصل آن را در پاکت الف ارایه دارند.
4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

5- مبلغ ضمانت نامه های شرکت کنندگان در مناقصه در صورت انصراف نفرات اول، دوم و سوم به نفع 
شهرداری ضبط میگردد.

۶- س��ایر اطالعات و ش��رایط مربوط به مناقصه در اس��ناد مناقصه درج و جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مناقصه  در وقت اداری به واحد مالی شهرداری وردنجان مراجعه یا با شماره 038337427۶۶ 

تماس حاصل فرمائید.
7- مدت قرارداد از تاریخ 1401/05/01 تا 1401/04/31 می باشد.

8- دریافت اسناد از تاریخ 1401/04/28 لغایت 1401/05/03 به مدت ۶ روز
9- مهلت ارائه پیشنهادات از تاریخ 1401/05/03 لغایت 1401/05/12 ساعت 19

10- جلسه بازگشایی پاکات مناقصه روز پنج شنبه مورخه 1401/05/13 ساعت 10 صبح

سه شنبه
28 تیر 1401

شماره 2053



یککارشناسبازارسرمایهمطرحکرد
طرحمجلسباعثریزشبورسشد

به تازگی طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان »طرح 
تنظی��م بازار کاالهای مش��مول الزام به عرض��ه در بورس های کاالیی« به 
تصویب رس��یده که با وجود مخالفت دولتمردان و مدیران سازمان بورس 
و فعاالن بازار س��رمایه کماکان در راهروهای بهارس��تان در حال پیگیری 
است؛ تا جایی که جمعی از فعاالن بازار سرمایه اخیرا در نامه ای به رئیس 
کمیسیون اصل 90 مجلس نس��بت به اثرات سوء این طرح هشدار دادند 
و خواس��تار ورود این کمیس��یون ب��ه موضوع و جلوگیری از اثرات س��وء 
این طرح بر کلیت اقتصاد و بورس ش��دند. پیش��تر نیز معاون اول رئیس 
جمهور با ارسال نامه ای به وزارت اقتصاد ضمن اعالم مخالفت دولت با این 
طرح، وزارت اقتصاد را مسئول پیگیری این موضوع کرد. همچنین مجید 
عشقی، رئیس سازمان بورس در نامه ای به ریاست مجلس شورای اسالمی 
درخواس��ت کرد تا »طرح تنظیم بازار کاالهای مشمول الزام به عرضه در 
بورس های کاالیی« از دس��تور کار مجلس خارج و به کمیسیون اقتصادی 
مجلس ارجاع و با اصالحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصالح قانون بازار 

اوراق بهادار الحاق شود.
با وج��ود این مخالفت جمعی اما این طرح در مجلس در حال پیگیری 
اس��ت و تبعات اتخاذ چنین تصمیمی از س��وی مجل��س منجر به ترس 
س��هامداران و خودداری از ورود سرمایه به بورس )برای جلوگیری از ضرر 
و زیان احتمالی( شده است. در این خصوص، یک کارشناس بازار سرمایه، 
طرح مجلس را زمینه ساز ریزش اخیر بورس می داند و می گوید: طرح اخیر 
مجل��س با عنوان »طرح تنظیم بازار کاالهای مش��مول الزام به عرضه در 
بورس های کاالیی«، به عنوان یک عقبگرد کامل تلقی می شود و نمی توان 
آن را به عن��وان اقدام و تصمیم مثبت قلمداد کرد. مس��ئوالن بارها اعالم 
کردند که به دنبال ایجاد شفافیت در معامالت و قیمت گذاری ها هستند؛ 
این در حالی است که به طور حتم این طرح مجلس زمینه ساز از بین رفتن 
ش��فافیت ها خواهد ش��د و بعد از مدتی شاهد مش��کالت وسیع در کشور 
خواهی��م بود. به عقیده علی تیموری، واقعیت این اس��ت که طرح در نظر 
گرفته شده به هیچ عنوان طرح خوبی نیست و اجرایی شدن این طرح نقش 
مخربی در تولید، اس��تمرار تولید و حفظ حقوق سهامداران خواهد داشت. 
البته ممکن اس��ت این طرح در کوتاه مدت برای برخی موارد دارای کاربرد 
مثبتی باش��د، اما در بلندمدت اثری جز از بین رفتن تولید، تاثیر منفی بر 

روند سودآوری شرکت ها و افزایش رکود در بازار سهام نخواهد داشت.
او با بیان اینکه این اتفاق به طور حتم منجر به ایجاد زمینه برای ریزش 
بازار خواهد ش��د، توضی��ح می دهد: طرح اخیر مجل��س در وضعیت این 
روزهای بازار سرمایه و نیز ریزش اخیر شاخص بورس بی تاثیر نبوده است. با 
چنین اتفاقی سرمایه گذاران دیگر هیچ برآورد درست و منطقی از چشم انداز 
سودآوری شرکت ها نخواهند داشت. با توجه به اینکه اکنون بازار سرمایه در 
وضعیت نوسانی شدید قرار گرفته، بهتر است سهامداران نسبت به این بازار 
دید بلندمدت داش��ته باشند و با خودداری از رفتارهای هیجانی خود مانع 
از ایجاد ریزش بیش��تر شاخص بورس در بازار شوند. به گفته تیموری، در 
سال های گذشته همیشه در کوتاه مدت طرح هایی مانند طرح اخیر مجلس 
و نیز چنین تهدیدهایی در بازار وجود داشته و تاثیرگذار بر روند معامالت 
بورس بوده اس��ت، اما در بلندمدت سیاست گذار مجبور شده تا تصمیمات 
منطقی ت��ری را اتخاذ و از هرگونه اقدامی ک��ه منجر به بهم ریختگی بازار 
می شود؛ خودداری کند. اتفاقی که به تازگی تحت تاثیر تصمیم مجلس رخ 
داده و منجر به رفتار هیجانی سهامداران شده که امیدواریم با رفتار منطقی 

خود در انتظار رفع مشکالت ایجاد در بازار بمانند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه معامالت بورس از آینده ای 
مثبت برخوردار اس��ت، می افزای��د: افزایش قیم��ت ارز نیمایی و نزدیکی 
قیمت آن با نرخ ارز در بازار آزاد می تواند باعث بهبود چشم انداز سودآوری 

شرکت ها شود.

یکفعالبورسیتشریحکرد
تیغقیمترویگلویبورس

قیمت گذاری دس��توری از یک سو منجر به زیاندهی صنایع و شرکت ها 
و از س��وی دیگر منجر به خروج گسترده سرمایه گذاران از سرمایه گذاری 
در تولید می شود. بنابراین اگر خواهان رشد اقتصادی کشور هستیم باید با 

قیمت گذاری دستوری به شدت مقابله کنیم.
کامل ابراهیمیان، فعال بازار سرمایه با بیان این مطلب به پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا( می گوید: قیمت گذاری دستوری بزرگترین تهدید برای 
امنیت س��رمایه گذاری محسوب می ش��ود و تهدید امنیت سرمایه گذاری، 
تهدیدی برای امنیت ملی کشور و وابستگی آن در میان مدت و آسیب به 
استقالل کشور است. توزیع رانت صدها هزار میلیارد تومانی که جیب دالالن 
را پر و دس��ت سرمایه گذاران و س��هامداران را خالی کرده، از بدیهی ترین 
اثرات قیمت گذاری دستوری اس��ت. به گفته وی، قیمت گذاری دستوری 
در حوزه ه��ای مختلف، منجر به کاهش س��رمایه گذاری و بحران تولید و 
اش��تغال شده است؛ به طوری که با خروج سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
از چرخه تولید، ش��اهد کمبود عرضه، افزایش سرس��ام آور قیمت کاالها و 
خدمات بوده ایم؛ به عبارتی، قیمت گذاری دستوری عالوه بر اینکه منجر به 
کنترل قیمت ها نش��ده؛ بلکه در نهایت باعث کمبود کاال و افزایش قیمت 
نیز شده است. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نتیجه قیمت گذاری 
دستوری، توزیع گسترده رانت، عدم جذب سرمایه و ناتوانی در تامین مالی 
طرح های توسعه ای، کاهش تولید، کاهش دستمزد و از بین رفتن اشتغال، 
زیاندهی ش��رکت ها و خروج س��رمایه گذاران و در نهایت کمبود کاالست، 
ادامه می دهد: قیمت گذاری دستوری کاالهای تولیدی در بورس کاال؛ نظیر 
محصوالت فوالدی، پتروش��یمی و س��یمانی و حتی کشاورزی و برگزاری 
التاری قرعه کش��ی برای محص��والت خودرویی که خودروس��ازان مجبور 
ش��ده اند با قیمتی کمتر از بهای تمام شده بفروشند، توزیع گسترده رانت 
به اش��خاص خاص را گسترده می کند و ده ها هزار میلیارد تومان زیان به 
س��هامداران این صنعت تحمیل کرده است. دخالت و تعیین تکلیف برای 
قیمت محصوالت شرکت ها، بزرگترین مخرب اقتصاد و بازار سرمایه است 

که امنیت سرمایه گذاری را به شدت تهدید می کند.
ابراهیمی��ان در پایان می گوی��د: امروزه وظیفه نهادهای فع��ال در بازار 
سرمایه، به روزرسانی و تدوین قوانین سخت گیرانه از جمله قانون تجارت، 
قانون حفظ حقوق مالکیت سهامداران، قانون بازار اوراق بهادار و در راستای 
جلوگیری از قیمت گذاری دستوری و حفظ منافع سرمایه گذاران و ارائه آن 
به مجلس جهت تصویب اس��ت؛ اگر می خواهیم اقتصاد کشور رشد کند و 
شاهد جذب سرمایه گذاری گس��ترده جهت تامین مالی بنگاه ها و رشد و 
توس��عه اقتصادی و تحکیم امنیت ملی کشور باشیم، باید با قیمت گذاری 

دستوری به شدت مقابله کنیم.

بورسنامه

فرصت امروز: ش��اخص کل بورس ته��ران در معامالت دو روز ابتدای 
هفته عملکردی منفی و نامیدکننده داش��ت و با دو افت مشابه 10 هزار 
واحدی در روزهای ش��نبه و یکش��نبه تا سطح یک میلیون و 4۶9 هزار 
واحد عقب رفت. بورس تهران در حالی روی دور تند ریزش افتاده است 
که حدود دو ماه پیش با عبور از کانال یک میلیون و 500 هزار واحد و 
سپس اوج گرفتن تا مرز کانال یک میلیون و ۶00 هزار واحد، امیدهای 
ت��ازه ای در بازار س��رمایه به وج��ود آورده بود، اما بع��د از آن با افزایش 
تنش های جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت مواد 
اولیه و هزینه انرژی، بورس ایران همچون بورس های جهان لباس رکود 
به تن کرد و بدین ترتیب، روند ش��اخص بورس نزولی ش��د. البته نومید 
ش��دن بورس بازان از بالتکلیفی مذاکرات احی��ای برجام و پایان گرفتن 
تحریم ها هم آب سردی است که در هفته های گذشته روی بازار سرمایه 
ریخته شده و خروجی همه اینها، شکل گرفتن صف های طوالنی فروش 

و خروج فزاینده سرمایه از تاالر شیشه ای است.
به عقیده کارشناسان و تحلیلگران، احتماالت متعددی در حال حاضر 
پیش روی بازار س��رمایه اس��ت، اما این احتماالت هرچه که باشد فعال 
به نظر نمی رس��د که معجزه ای در راه این بازار باش��د و س��مت و سوی 
معامالت سهام دگرگون شود. همانطور که اعداد و ارقام نشان می دهند، 
قیمت ها هر روز کاهش می یابند، ش��اخص ها به عقب برمی گردند و هر 
آنچه که از ابتدای سال 1401 و در چهار ماه گذشته به عنوان دستاورد 
بورس ش��ناخته می شد، همچون کوه یخی در مواجهه با گرمایش زمین 

در حال آب شدن است.
سهفازصعودیودوبارهنزول

روند نزولی در بازار سرمایه ادامه دارد. پس از آنکه شاخص کل بورس 
تهران در فروردین امس��ال به س��طح یک میلی��ون و 500 هزار واحد و 
در آخرین روزهای اردیبهش��ت به مرز یک میلی��ون و ۶00 هزار واحد 
رس��ید، حاال به نظر می رس��د که همه این دس��تاوردهای امسال بورس 
از دس��ت رفته است. شنبه هفته گذش��ته بود که پس از درجازدن های 
متعدد باالخره س��طح یک میلیون و 500 هزار واحد از دس��ت رفت و 
شاخص کل بورس به سطح یک میلیون و 400 هزار واحد درغلتید. در 
معامالت دو روز نخس��ت هفته جاری نیز ش��اخص کل بورس با دو افت 

مش��ابه 10 هزار واحدی در این کانال پایین ت��ر رفت و نهایتا در ارتفاع 
یک میلیون و 4۶9 هزار واحد ایس��تاد. همین امر موجب شد تا بازدهی 
امسال شاخص  کل که تا هفته های گذشته تا مرز 20 درصد هم رسیده 
بود، ب��ه حدود 8 درصد تقلیل یابد. تداوم چش��م انداز کاهش��ی قیمت 
کامودیتی ها، بالتکلیف��ی مذاکرات پیرامون احیای برجام، قیمت گذاری 
دس��توری، تثبیت مصنوعی نرخ ارز در س��امانه نیما، جذابیت بازارهای 
رقی��ب و... از جمل��ه مهمترین دالیلی اس��ت که منجر ب��ه تداوم رکود 

فرسایشی بورس شده است.
آنچه که در این هفته بیش از هر چیز توانست باعث افت نماگر اصلی 
تاالر شیش��ه ای ش��ود، کاهش قیمت در نمادهای کامودیتی محور بازار 
بود که توانس��ت تاثیری جدی بر اذهان س��رمایه گذاران بگذارد. ریزش 
روز شنبه شاخص کل نشان می دهد که با وجود تالش های قبلی نماگر 
اصل��ی بازار برای ماندن در باالی محدوده یک  میلیون و 500 هزار واحد 
ام��ا با ری��زش این چند روز اخیر نمی توان دیگر امیدی به رش��د مجدد 
ش��اخص در آینده ای نزدیک داش��ت، مگر آنکه در همی��ن مدت روند 
تحوالت به بروز وقایعی منتهی ش��ود که ش��رایط روانی حاکم بر بازار و 
انتظارات فعلی را به کلی تغییر دهد. در حال حاضر، افت مداوم شاخص 
کل ب��ورس ب��ر نگرانی ها پیرامون ورود به یک رون��د نزولی دیگر آن هم 
پس از ثبت س��ه فاز صعودی دامن زده است. احتماالت متعددی پیش 
روی تاالر شیشه ای است، اما این احتماالت هرچه که باشد فعال به نظر 
نمی رس��د که معجزه ای در راه این بازار باش��د؛ چراکه قیمت ها پیوسته 
کاه��ش می یابند و هر آنچه از ابتدای س��ال به عنوان دس��تاورد بورس 
شناخته می ش��د، همچون یخ در حال آب شدن اس��ت. بررسی عوامل 
اثرگذار بر ش��اخص کل حکایت از آن دارد ک��ه بورس تهران در کلیت 
خود فعال پیش��رانه ای قدرتمن��د برای رفتن به س��طوح باالتر قیمت ها 
ندارد. طبق هش��دار کارشناس��ان، اگر مس��ئوالن فکری به حال بورس 
نکنن��د، به احتمال زیاد در روزها و هفته ه��ای آینده روند نزولی بورس 
کماکان ادامه خواهد داش��ت و شاخص کل سطح 1.4 میلیونی را هم از 

دست خواهد داد.
کوچسرمایهباقیمتدستوری

هفته ه��ای متمادی اس��ت ک��ه بازار س��رمایه رنگ رون��ق به خود 

ندی��ده و ارزش معامالت خرد س��هام ب��ه رقم نازل کمت��ر از 2 هزار 
میلیارد تومان رس��یده اس��ت. س��رمایه ها راه خروج از تاالر شیشه ای 
را در پی��ش گرفته ان��د و عمدت��ا به س��وی بازارهای م��وازی و رقیب 
می ش��تابند. آنچه باعث خروج س��رمایه و یا دس��ت کم شتاب گرفتن 
خروج س��رمایه از بورس شده اس��ت، قیمت گذاری دستوری است که 
به عقیده کارشناس��ان موجب عدم ش��فافیت و تردید سرمایه گذاران 
می ش��ود. در این خصوص، یک کارشناس بازار سرمایه، قیمت گذاری 
دستوری را آفت بزرگ اقتصاد و ساده ترین راه برای کنترل کوتاه مدت 
تورم می داند و می گوید: از روش قیمت گذاری دستوری در دنیا کمتر 
استفاده می شود به دلیل اینکه هزینه بسیار باال و کارایی پایینی دارد. 
به عقیده محمدمهدی زارع پور، قیمت گذاری دس��توری این سیگنال 
را به تولیدکننده می دهد که با ریس��ک بیش��تر و س��ود مورد انتظار 
کمتری روبه  رو اس��ت در نتیجه باعث کاهش رقابت، تحکیم انحصار، 
تضعیف تولید، کاهش رفاه، افت سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مجدد 

خواهد شد.
او با بیان اینکه اکنون کش��ور با عدم سرمایه گذاری مجدد در صنایع 
زیربنایی روبه روس��ت، توضی��ح می دهد: به عن��وان نمونه قیمت گذاری 
دس��توری در صنع��ت ب��رق و نیروگاهی باع��ث مص��رف بی رویه برق 
ش��ده. چون بازدهی و س��ود مورد انتظار برای سرمایه گذاران کم است، 
س��رمایه گذاری مجدد اتفاق نمی افتد و منابع شرکت ها تامین نمی شود. 
در صنع��ت خودرو نیز این وضعیت حاکم اس��ت. بنابراین قیمت گذاری 

دستوری روش کارآمدی برای اقتصاد نیست.
زارع پور با بیان اینکه بهترین روش اس��تفاده شده برای قیمت گذاری 
در اقتصادهای دنیا، روش عرضه و تقاضاس��ت ک��ه تعیین کننده قیمت 
اس��ت، می افزاید: همانند عرضه سیمان در بورس کاال که به شفافیت و 
تعادل قیمت این کاال کمک ک��رد، ما می توانیم برای کاالهای مختلف، 
بازارهای منس��جم و ش��فاف در بورس کاال و انرژی تعریف کنیم. قیمت 
دس��توری سبب می ش��ود ش��رکت ها مجبور به ارزان فروش��ی شوند و 
س��ودآوری آنها کاهش یاب��د و از طرفی هم باعث عدم ش��فافیت، عدم 
اعتماد س��رمایه گذاران و کوچ سرمایه از بازار سرمایه به بازارهای موازی 

می شود.

رکودبورسهرروزعمیقترمیشود

بیم و امید در تاالر شیشه ای

بورس تهران در معامالت نیمه نخست این هفته عملکردی منفی داشت. 
شاخص کل بورس ابتدا در معامالت روز شنبه 10 هزار و یک واحد عقب 
نشست و نتوانست جایگاهی بهتر از سطح یک میلیون و 480  هزار واحد را 
برای خود دست و پا کند. همین وضعیت در معامالت دومین روز هفته نیز 
تکرار شد، به طوری که شاخص کل با بیش از 10 هزار واحد افت دیگر و 
ایستادن در سطح یک میلیون و 4۶9 هزار واحد به کار خود در معامالت 
روز یکشنبه پایان داد تا به نیمه کانال 1.4 میلیون واحدی نزدیک تر شده 
باشد. بدین ترتیب با کاهش 20 هزار واحدی شاخص کل در معامالت نیمه 
نخست هفته جاری، بازدهی این شاخص از ابتدای سال تاکنون به حدود 
8 درصد رسید؛ این در حالی است که بازدهی شاخص کل بورس تا همین 

چند هفته قبل بالغ بر 20 درصد بود.
در جریان معامالت روز یکشنبه 2۶ تیرماه، شاخص کل بورس با کاهش 
10 هزار و 231 واحدی به رقم یک میلیون و 4۶9 هزار واحد و ش��اخص 
هم وزن با 3 هزار و 143 واحد کاهش به رقم 402 هزار و 433 واحد رسید. 
نمادهای شیران، وساپا، خراسان، دلر و ورنا بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
ش��اخص کل بورس و همچنین نمادهای میدکو، تاپیکو، فوالد، شبندر و 
شستا بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص کل داشتند. در دومین روز 

کاری هفت��ه، بیش از 5 میلیارد و 8۶5 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 32 هزار و 297 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران 
دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، کاهش 7 هزار و ۶14 واحدی و شاخص 

بازار دوم، کاهش 20 هزار و 233 واحدی را تجربه کردند.
براس��اس این گزارش، ش��رکت سرمایه گذاری صنایع ش��یمیایی ایران 
)شیران( با 125 واحد، شرکت سرمایه گذاری سایپا )وساپا( با 112 واحد، 
ش��رکت پتروشیمی خراس��ان )خراسان( با 81 واحد، ش��رکت داروسازی 
اکس��یر )دلر( با 50 واحد و ش��رکت س��رمایه گذاری رنا )ورنا( با 32 واحد 
با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. در مقابل نیز شرکت توسعه 
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با 879 واحد، ش��رکت نفت و 
گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 798 واحد، شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با ۶۶2 واحد، ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۶07 
واحد و ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با 534 واحد با 
تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند. گروه خودرو در جریان معامالت 
یکشنبه با 51 هزار و 827 معامله به ارزش 4 هزار و 490 میلیارد ریال در 
صدر گروه های بورس��ی نشست. همچنین گروه فلزات اساسی با 31 هزار 
و 110 معامل��ه به ارزش 2 هزار و 755 میلی��ارد ریال، گروه فرآورده های 

نفتی با 22 هزار و ۶2 معامله به ارزش یک هزار و 914 میلیارد ریال، گروه 
بانک ها با 17 هزار و 171 معامله به ارزش یک هزار و 394 میلیارد ریال و 
گروه شیمیایی با 21 هزار و 1۶7 معامله به ارزش یک هزار و 234 میلیارد 

ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با کاهش 130.9 
واحدی به رقم 19 هزار و ۶20 واحد رسید. در این بازار بیش از 3 میلیارد 
و 851 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 733 هزار و ۶94 
میلیارد ریال دادوستد شد. در جریان معامالت روز یکشنبه فرابورس ایران، 
ش��رکت بهمن دی��زل )خدیزل( با 7.24 واحد، ش��رکت توزیع داروپخش 
)دتوزیع( با 2.۶7 واحد، ش��رکت تولید نیروی برق دماوند )دماوند( با 2.۶ 
واحد، بیمه سامان )بساما( با 2.4 واحد و شرکت پخش هجرت )هجرت( با 
2 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص فرابورس داشتند. همچنین 
شرکت پلیمر آریاساسول )آریا( با 33.8 واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس( با 17 واحد، شرکت فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( با 5.95 واحد، 
ش��رکت سنگ آهن گوهر زمین )کگهر( با 5.9 واحد و شرکت تولید برق 
عس��لویه مپنا )بمپنا( با 5 واحد با بیش��ترین تاثیر منفی بر رشد شاخص 

فرابورس همراه شدند.

شاخصکلبورستهرانبازهمافتکرد
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بانوانتاجرایرانبهروسیهمیروند
عضو هیأت رئیس��ه اتاق تهران و رئیس کانون زنان بازرگان ایران، 
با اشاره به توافق چندی پیش این تشکل اقتصادی با هیأت اعزامی 
از فدراسیون روسیه در تهران، از تدارک سفر بانوان بازرگان از ایران 

به روسیه خبر داد.
به گزارش ایسنا، بانوان تاجر و کارآفرین عضو کانون زنان بازرگان 
ایران پیرامون توس��عه همکاری ه��ای بازرگانی این بخش از فعاالن 
اقتص��ادی ایران با روس��یه و کش��ورهای عضو اتحادی��ه اقتصادی 
اوراس��یا، با مش��اور بازرگانی سفارت روس��یه در تهران به رایزنی و 

گفت وگو نشستند.
فاطمه مقیمی در این نشس��ت گفت: در این س��فر، ظرفیت های 
مش��ترک برای تبادل همکاری های اقتصادی میان بانوان کارآفرین 
از ایران با بازار روس��یه و کش��ورهای حوزه اوراسیا مورد کنکاش و 

بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با اش��اره به خط س��احلی مش��ترک میان ایران و روس��یه و 
ظرفی��ت ایجادش��ده در حمل ونقل زمینی و ریلی میان دو کش��ور، 
تصریح کرد که با نیازسنجی از بازارهای دو طرف و شناخت مناسب 
از امکانات موجود، توس��عه روابط تجاری و اقتصادی قابل دستیابی 
اس��ت و در این میان، زنان بازرگان و کارآفرین فعال در ایران، این 
توانایی را دارند تا نقش پررنگی در گس��ترش مناس��بات دو کشور 

داشته باشند.
در این نشست، خانم اولگا مشاور اقتصاد سفارت روسیه در تهران، 
در س��خنانی به عالقه مندی شرکت های روسیه برای افزایش سطح 
همکاری ه��ای اقتصادی با ایران اش��اره ک��رد و از جمله زمینه های 
همکاری را صادرات صنایع دس��تی از ایران به این کش��ور برشمرد. 
وی همچنین، ایجاد کمپین های تبلیغاتی برای معرفی ظرفیت های 
گردش��گری ایران به گردشگران روس را ضروری دانست و با اشاره 
به اعمال برخی تحریم ها علیه روس��یه از سوی دولت های اروپایی و 
ایاالت متحده آمریکا، یادآور شد که طی ماه های اخیر، شرکت های 
متعددی از روس��یه با حضور در ایران و مذاکره با بنگاه ها و صنایع 
ایرانی، قراردادهای هم��کاری در زمینه های مختلف از جمله تولید 

پوشاک برای عرضه در بازار روسیه، به امضا رسانده اند.
همچنین در این جلسه، زینب اختری مشاور امور زنان و خانواده 
وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی حضور داشت 
و وی با اش��اره ب��ه امضای چندی پیش تفاهم نام��ه همکاری میان 
کان��ون زنان بازرگان ای��ران و امور زنان و خانواده ای��ن وزارتخانه، 
از آمادگ��ی ای��ن بخش برای تعامل و همکاری ب��ا زنان کارآفرین با 
هدف توسعه صادرات محصوالت فرهنگی و صنایع دستی به کشور 

روسیه خبر داد.
طب��ق اع��الم اتاق بازرگان��ی ای��ران، در این نشس��ت همچنین، 
پرسش هایی از سوی زنان کارآفرین و بازرگان در رابطه با چگونگی 
ورود کاالهای تولیدی ایران به بازار روسیه مطرح و مشاور بازرگانی 

سفارت روسیه در تهران به آن پاسخ داد.

طرحاحیایوزارتبازرگانیبایدزودتراز
اینهادادهمیشد

نایب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران اظهار کرد اخیراً هیأت 
دولت مصوبه ای برای احیای وزارت بازرگانی پیش��نهاد داده که باید 

خیلی زودتر از این اتفاق می افتاد.
مجتبی صفایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تاکنون تخصص 
اکث��ر وزرای صمت در حوزه صنع��ت بود و کمتر حوزه تجارت را از 
نزدیک لمس کرده بودند، اظهار کرد: این وضعیت باعث ش��د حوزه 
تجارت از جمله کسب و کارها، اصناف و بنگاه های اقتصادی کوچک 

مغفول واقع شوند.
وی با اش��اره به اجرای قانون انتزاع و انتقال مرجع تصمیم گیری 
کاالهای اساس��ی به وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته، گفت: 
تنظیم بازار همچنان یک کالف سردرگم است و باید متولی خاصی 
در ح��وزه بازرگانی مس��ئولیت آن را بپذیرد که ح��وزه بازرگانی و 

تجارت کشور را بشناسد.
صفای��ی با بیان اینکه مجلس هم بای��د در ضلع دوم تصویب این 
الیحه به درستی ایفای نقش کند، تصریح کرد: وضعیت امروز کشور 
وضعیتی نیست که با دست به دست کردن مسئولیت ها و اختیارات 
بخواهیم از زیر کار در برویم اما وقتی یک وزارتخانه به عنوان وزارت 
بازرگانی با اختیارات از پیش تعیین شده تشکیل شود، می توان توقع 
داشت بحث ساماندهی بازار به نتیجه مطلوب برسد و حوزه تجارت 

و بازرگانی هم صاحب پیدا کند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در شرایط امروز کشور، 
احیای وزارت بازرگانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اظهار کرد: 
البته در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، باید همه حوزه های مرتبط 
با بحث تجارت و بازرگانی، از جمله حوزه های کشاورزی که با قانون 

به وزارت جهاد منتقل شده، زیر چتر همین وزارتخانه قرار گیرد.
به گفته وی اگر قرار باشد فقط  بخش بازرگانی از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت جدا ش��ود و ش��رکت بازرگانی دولتی همچنان زیر 
نظر وزارت جهاد کش��اورزی باش��د، عماًل اتف��اق خاصی نمی افتد؛ 
چراکه متغیرهای متعددی بر واردات و صادرات موثر اس��ت که باید 

بدنه تجاری هماهنگ باشد.
نای��ب رئیس اتاق اصناف ایران پیش��نهاد ک��رد که حتی گمرک 
هم به وزارت بازرگانی اضافه ش��ود تا بتوان مسئولیت و پاسخگویی 

خاص را از این وزارتخانه طلب کرد.

نماگربازارسهام

سخنگوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت )صمت( ضمن اشاره به حذف 
تولید خودروهای س��مند، تیبا و س��اینا از ابتدای مردادماه، جایگزین این 
خودروه��ا را معرفی کرده و از اع��الم خبرهای خوب در حوزه خودرو طی 

ماه آینده خبر داد.
امی��د قالیباف ضمن اش��اره به گزارش  مالی  خودروس��ازان، اعالم کرد:  
گزارش های مالی ش��رکت های خودرویی نش��ان می ده��د این صنعت در 
خردادماه امس��ال با 18 درصد رشد رکورددار رشد بخش تولید در اقتصاد 

بوده است.
سخنگوی وزارت صمت افزود: همزمان با رشد کمی تولید، با ابتکار وزیر 
صمت و با هماهنگی با س��ازمان ملی اس��تاندارد، تولید خودروهای تیبا، 
سمند و ساینا از ابتدای مرداد متوقف می شود و خودروهای نظیر شاهین 

CVT ، آریا ، رانا AMT. هایما S8 و آریسان2 که ضرایب کیفی باالتری 
دارند، جایگزین آنها خواهند شد.

وی در رابط��ه با تعهدات خودروس��ازان برای س��ه خودرویی که تولید 
نمی ش��وند، گفت: جمع این تعهدات کمتر از 50 هزار دس��تگاه است که 

طبق هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، شماره گذاری خواهند شد. 
این مقام مس��ئول در وزارت صمت نتایج اقدامات کمی و کیفی وزارت 
صمت در صنعت خودرو  قابل مش��اهده دانست و گفت: این صنعت طبق 
ابالغ دستورالعمل 8 ماده ای رئیس جمهور، در حال گذار پلتفرمی از شکل 
سنتی به مدرن است و طبق سند تحول خودرو مسیر کیفی سازی در سال 

آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت.
قالیباف ضمن اش��اره به خروج 15 طرح خودرویی از شمول قرعه کشی 

در مرحله اول تخصیص یکپارچه، خاطرنشان کرد: در مرحله دوم تخصیص 
یکپارچه )که ثبت نام آن تا ساعت 17 روز سه شنبه 28 تیرماه ادامه دارد( 
و با افزایش رش��د تولید، 50 درصد طرح های فروش خارج از قرعه کش��ی 
عرضه خواهد شد و این روند تا حذف کامل قرعه کشی ادامه خواهد یافت.

کاهش قیمت ها در بازار خودرو
سخنگوی وزارت صمت ضمن تاکید بر اینکه هدف گذاری امسال ایجاد 
جریان پایدار تولید و ساماندهی عرضه و مدیریت التهاب بازار خودرو است، 
گفت: رصد قیمت ها در بازار نشان می دهد شاهد کاهش قیمت خودرو در 

بازار هستیم.
قالیب��اف در پایان اع��الم کرد: در ماه آینده خبره��ای خوبی از صنعت 

خودرو به اطالع مردم خواهد رسید.

بازار خودرو در آستانه تحولی بزرگ!

نایب رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر تهران به تش��ریح اهمیت خرید 
اتوبوس های دست دوم در شرایط فعلی اقتصادی کشور و مدیریت شهری 
پرداخت و گفت در حال حاضر مدیریت شهری با افزایش تقاضا و مشکل 
عرضه مواجه است که در این شرایط فقط واردات اتوبوس های دست دوم 

راهگشای مشکل است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، پرویز سروری 
درباره چرایی اهمیت موضوع »خرید و واردات اتوبوس های دس��ت دوم«، 
اظهارکرد: اگر اتوبوس جدیدی به ناوگان اضافه نشود، جابه جایی شهروندان 
در ش��هر دچار مشکل خواهد ش��د. با توجه به شرایط فعلی باید اقدامات 
نوسازی، بازس��ازی و اس��تفاده از اتوبوس های بخش خصوصی به ترتیب 
اولویت عملیاتی ش��ود، اما بخش خصوصی اعالم کرده است که خرید هر 
دس��تگاه اتوب��وس به مبلغ 5 میلیارد تومان و فع��ال کردن آن در خطوط 

اتوبوسرانی برایش سود و آورده ای ندارد.
نایب رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر تهران با تأکید بر اینکه شهرداری 
تهران از اتوبوس های دس��ت دوم مطابق با اس��تانداردهای محیط زیستی 
استفاده خواهد کرد، افزود: اگر عمر مفید اتوبوس های دست دوم خارجی 
10 س��ال باشد و در حال حاضر پنج س��ال سن داشته باشند، می توان به 
جای خرید هر دس��تگاه اتوبوس نو به مبلغ 5 میلیارد تومان، پنج دستگاه 

اتوبوس به مبلغ یک میلیارد تومان خریداری کرد. سروری در ادامه توضیح 
داد: به معنایی دیگر به جای خرید یک دس��تگاه اتوبوس نو، می توان پنج 
دستگاه اتوبوس دست دوم و مطابق با استانداردهای محیط زیستی کشور 

خریداری کرد و با همین عمل وضعیت ناوگان را بهبود بخشید.
به گفته وی، در حال حاضر مدیریت ش��هری با افزایش تقاضا و مشکل 
عرضه مواجه است که در این شرایط فقط واردات اتوبوس های دست دوم 

راهگشای مشکل است.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران ضمن اشاره به مخالفان واردات 
اتوبوس های کارکرده گفت: برخی افراد حرف های غیرکارشناس��ی در این 

باره می زنند که به نظرم مخالف منافع مردم سخن می گویند.
س��روری واردات اتوبوس های دس��ت دوم را به عنوان یک عامل کمکی 
در این ش��رایط عنوان کرد و افزود: باید به زمانی برس��یم که درآمدهای 
شهرداری اجازه تکمیل ناوگان را بدهد و حداقل اتوبوس های ناوگان را به 

تعداد چهار سال گذشته یعنی شش هزار دستگاه اتوبوس برسانیم.
وی در ادام��ه تأکی��د کرد: مابه التفاوت هزینه اتوبوس دس��ت دوم با نو، 
امکانی را برای مدیریت ش��هری ایجاد می کند ک��ه بتواند حمل و نقل را 
ساماندهی و ناوگان را تقویت کند. سپس با منابع مالی جدید ایجاد شده، 

اتوبوس های نو خریداری کند و اتوبوس دست دوم خارج شود.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران با تأکید بر اینکه در حال حاضر تا 
جایی که امکان دارد باید خرید اتوبوس با اولویت خرید از داخل انجام شود، 
گفت: سپس باید بازسازی اتوبوس های غیرفعال انجام شود که شهرداری 
در حال بازس��ازی بخشی از اتوبوس هاس��ت. همچنین باید اجازه داد تا از 
اتوبوس های دس��ت دوم به عنوان یک امر کمکی اس��تفاده شود تا پس از 

ایجاد امکان مالی، اتوبوس نو خریداری شود.
سروری در ادامه یادآور شد: باید موضوع »خرید اتوبوس های دست دوم« 
برای مردم و صاحبان اندیشه  که در حوزه مدیریت شهری حساس هستند، 

خارج از چارچوب های سیاسی و با نگاهی کارشناسانه بررسی شود.
براس��اس گزارش سایت شهر، س��روری در پاسخ به این گفته که هیأت 
وزی��ران در حال تهی��ه آیین نامه جدیدی ب��رای واردات خودرو اس��ت و 
واردات اتوبوس ه��ا منوط به آن آیین نامه می ش��ود، گفت: این موضوعات 
جوسازی های سیاسی است برای اینکه یک عده ای می خواهند کینه خود 
را از یک فردی خالی کنند و هر موضوعی که قرار است به ثمر برسد، یک 

حرفی روی آن می گذارند.
وی با بیان اینکه اگر اتوبوس ها، اس��تاندارد مورد قبول محیط زیست را 
نداش��ته باشند، نباید واردات شان صورت گیرد، افزود: شورای شهر قائل به 

ورود اتوبوس های فاقد استانداردهای محیط زیستی به تهران نیست.
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اس��تراتژی بازاریابی برای بسیاری از برندها فرآیندی یکبار برای همیشه 
محس��وب می شود. بر این اساس تیم بازاریابی برند یکبار برای مدت زمانی 
طوالنی استراتژی بازریابی برند را طراحی کرده و سپس دیگر حتی یک نفر 
هم به فکر بهینه سازی روند مورد نظر نمی افتد. این امر شاید برای بسیاری 
از افراد عادی به نظر برسد، اما از نظر حرفه ای توانایی شما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب ه��دف در بلندمدت را به طور قاب��ل مالحظه ای کاهش 
خواهد داد. به همین دلیل بازاریاب های حرفه ای و دارای تجربه باال همیشه 
به فکر به روز رس��انی استراتژی بازاریابی ش��ان هستند. این امر می تواند به 
آنها برای بهبود اوضاع بازاریابی ش��ان کمک کرده و برندها را نیز در شرایط 
ایده آلی نگه دارد.  نکته مهمی که در به روز رسانی استراتژی بازاریابی باید 
بدان توجه داشت، شناخت زمان از رده خارج شدن یک استراتژی بازاریابی 
است. به عبارت ساده، چه زمانی استراتژی بازاریابی شما دیگر تاثیرگذاری 
الزم را به همراه نداش��ته و نمی توانید روی آن حس��اب کنید؟ این س��وال 
اهمیت بسیار محوری برای شما و کسب و کارتان دارد. بنابراین اگر توانایی 
پاس��خگویی دقیق به آن را نداشته باش��ید، احتماال با مشکالت بی نهایت 
زیادی رو به رو خواهید شد. هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از نکات 
مهم برای پی بردن به اهمیت این موضوع است. در ادامه برخی از مهمترین 
نکات در این راستا را مورد بررسی قرار داده و شانس شما برای شناسایی مان 
مناس��ب برای صرف نظر از یک استراتژی بازاریابی و جهت گیری به سوی 

به روز رسانی یا جایگزین کردن آن را بررسی می کنیم. 
وقتیارزشبازاریابیتانازبینمیرود

ه��ر تیم بازاریابی یا به طور کلی برندی برای فعالیت بازاریابی اش ارزش 
خاصی قائل اس��ت. این ام��ر به برند مورد نظر ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به ش��یوه ای حرفه ای کمک کرده و شانسش را نیز در بازار 
به طور تصاعدی افزایش می دهد. وقتی اس��تراتژی بازاریابی شما ارزشش 
را حف��ظ کند، معنای آن رضایت کامل ش��ما از روند بازاریابی و جذابیت 
آن برای مش��تریان احتمالی اس��ت. در این صورت ش��ما همیشه امکان 
تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را داشته و شانس تان نیز در این 

میان به طور کامل افزایش پیدا می کند. 
وقتی برند ش��ما دیگر ارزش اس��تراتژی بازاریابی اش را به خوبی حس 
نمی کند، زمان مناس��ب برای کنار گذاش��تن آن فرا رس��یده اس��ت. این 
ام��ر می تواند به ش��ما برای بهبود اوضاع کاری تان کمک ش��ایانی کرده و 
وضعیت تان را نیز بهینه سازی نماید. یادتان باشد در دنیای امروز بسیاری 
از برندها فرصت بس��یار اندکی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
دارند. با این حس��اب شما برای بهبود اوضاع کاری تان نه تنها زمان زیادی 
در اختیار ندارید، بلکه باید حواس تان را نیز به بهترین شکل ممکن جمع 
کنید تا مشتریان از دست تان خسته نشوند. این خستگی به طور معمول 
در عرصه بازاریابی نمود اولیه اش را نشان می دهد. بنابراین به محض اینکه 
ارزش اس��تراتژی بازاریابی تان از بین رفت، باید خیلی زود به دنبال تغییر 
آن باشید، در غیر این صورت فرصتی برای بهبود اوضاع تان پیدا نمی کنید. 

یککمپینبرایتمامفصلها
شما قرار نیست همیشه یک کمپین بازاریابی برای مشتریان تان داشته 
باش��ید. تنوع در دنیای امروز به هیچ وجه ایده بدی نیس��ت. درس��ت به 
همین خاطر شما باید تنوع قابل مالحظه ای در کارتان ایجاد کرده و برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان از کمپین های مختلف سود ببرید. یکی از 
نشانه های نیاز به تغییر اس��تراتژی بازاریابی مشاهده طوالنی شدن مدت 
زمان اجرای کمپین ها و بی انگیزگی برای طراحی نمونه های تازه است. این 
امر می تواند نه تنها اعضای تیم بازاریابی را شامل شود، بلکه در عمل روحیه 

مشتریان برای بهبود اوضاع تان را نیز درگیر کند.
اگر ش��ما یک کمپین را بیش��تر از یک ماه اجرا کردید، باید نس��بت به 
تناس��ب اس��تراتژی تان با توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شک 
کنید. این امر می تواند شما را حسابی به دردسر انداخته و شانس تان برای 
تعامل با مخاطب هدف را نیز کاهش دهد. بنابراین همیش��ه از این معیار 
س��اده و زمانی برای ارزیابی میزان کارکرد استراتژی تان استفاده کنید، در 

غیر این صورت خیلی زود توانایی تان در این میان از بین خواهد رفت. 
وقتیاصالحاتجزئیدراستراتژیتغییرمحسوسیایجادنمیکند

وقت��ی یک اس��تراتژی بازاریابی به آخر خط می رس��د، به طور معمول 
بازاریاب ه��ا یا تیم مدیریتی به دنبال به روز رس��انی ی��ا اصالح جزئی در 
آن می روند. هرچه باش��د یک اصالح س��اده بسیار کم هزینه تر از کارهای 
گ��ران و هزینه بر دیگ��ر خواهد بود. در این میان گاه��ی اوقات اصالحات 
جزئی در روند به روز رس��انی استراتژی بازاریابی دیگر تاثیرگذاری الزم را 

به همراه ندارد. درست به همین دلیل اگر شما به دنبال اثرگذاری بر روی 
مخاطب هدف هس��تید، باید وقتی زمان اصالحات اساسی یا حتی تغییر 
این استراتژی فرا رسید، از روی این نکته کارتان را به خوبی پیش ببرید. 

وقتی شما می توانید همچنان وضعیت استراتژی بازاریابی تان را با برخی 
اصالحات یا به روز رسانی های ساده مناسب نگه دارید، نیازی برای طراحی 
یک اس��تراتژی تازه نخواهد بود. این امر می تواند برای شما مزایای بسیار 
زیادی به همراه داش��ته و اوض��اع کاری تان را نیز به طور قابل مالحظه ای 
بهبود بخش��د.  یادتان باشد شما اغلب اوقات برای شناسایی زمان مناسب 
ایجاد یا طراحی یک استراتژی مناسب نیاز به استفاده از شرایط متفاوتی 
دارید. این امر می تواند برای شما به مثابه راهکاری استاندارد لحاظ شده و 
اوضاع تان در عرصه کسب و کار را نیز به خوبی مدیریت کند. با این حال 
وقتی ش��ما بهبود اوضاع بازاریابی را با اس��تفاده از راهکارهای تازه تجربه 
نمی کنید، زمان تجدیدنظر در اوضاع اس��تراتژی بازاریابی تان فرا رس��یده 
است. این امر می تواند در بلندمدت شما را به سوی تدوین یک استراتژی 
تازه س��وق دهد.  بدون ش��ک برخی از برندها همیشه مایل به استفاده از 
روش های جاری ش��ان هس��تند. در این میان باور ای��ن نکته که عمر یک 
استراتژی بازاریابی به پایان رسیده است، کمی سخت و دشوار خواهد بود. 
درس��ت به همین دلیل ش��ما برای بهبود اوضاع تان می توانید به خوبی از 
معیار مورد بحث در این بخش استفاده کنید. اینکه اصالحات جزئی دیگر 
پاسخگوی نیازهای ش��ما یا جلب نظر کاربران در عرصه بازاریابی نیست، 
می تواند بهترین معیار ممکن باشد. در این صورت شما دیگر مشکلی از نظر 

سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نخواهید کرد. 
ناامیدیتماماعضاازاستراتژیبازاریابی

نش��انه های افول یک اس��تراتژی بازاریابی به طور معمول پیش از اینکه 
در میان مش��تریان یا مخاطب هدف به چش��م بخورد، در بین اعضای تیم 
بازاریابی مش��خص می شود. این امر برای بسیاری از برندها به مثابه روشی 
نوین برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب شده و کار شما را نیز 
به خوبی مدیریت می کند. این امر می تواند به شما کمک شایانی در مسیر 
توس��عه روند کاری تان کرده و پیش از اینکه مش��تریان تان را ناامید کنید، 
یک اس��تراتژی تازه در اختیارتان قرار دهد. یادتان باش��د در دنیای امروز 
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در عمل مشکالت 
زی��ادی دارند. اگر ش��ما به جای توجه صرف به مش��تریان برای آگاهی از 
زمان مناسب به منظور تغییر استراتژی بازاریابی به اعضای تیم بازاریابی تان 
توج��ه نمایید، خیلی زودتر از س��ایر رقبا یا حت��ی دیگر روش های موجود 
می تواند عدم کارایی اس��تراتژی تان را متوجه شوید.  بدون تردید برخی از 
برندها برای بهینه س��ازی اوضاع ش��ان در دنیای بازاریابی دست به کارهای 
مختلفی می زنند. در این میان شما الزم نیست همیشه هزینه زیادی برای 
کارتان صورت دهید. در عوض گاهی اوقات ش��یوه های ساده می تواند برای 
ش��ما کاربرد بیشتری داش��ته باشد. درس��ت به همین دلیل توصیه ما در 
این مقاله توجه به روش س��اده ارزیابی نظرات اعضای تیم بازاریابی اس��ت. 

اگر اغلب اعضای تیم بازاریابی ش��ما از روند کاری یا اس��تراتژی تان ناامید 
ش��ده اند، کارتان به خوبی مدیریت شده و امکان شناسایی استراتژی فعلی 
بازاریابی تان به عنوان یک نمونه از رده خارج را خواهید داشت، در غیر این 

صورت باید همچنان به استفاده از آن ادامه دهید. 
پیشرفتکندکارها

در عرصه بازاریابی زمان اهمیت بس��یار مح��وری و چالش برانگیزی دارد. 
اگر شما فقط اندکی از بقیه رقبا از نظر زمانی عقب بیفتید، خیلی زود دیگر 
حتی یک مش��تری نیز در بازار به روند کاری شما توجه نشان نخواهد داد. 
این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها در عرصه کسب و کار دارد. درست 
ب��ه همین دلیل اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف در 
عرصه کسب و کار هستید، باید به طور دقیق تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را با استفاده از معیار پیشرفت امور یا کارها در نظر بگیرید. اگر هدف 
ش��ما در عرصه بازاریابی دس��تیابی به فروش مثال 10 هزار دالری است. به 
طور معمول باید یک بازه زمانی مش��خص برای این کار تعیین کنید. وقتی 
ش��ما توانایی دستیابی به این بازه زمانی به طور استاندارد را ندارید، کارتان 
به طور معمول ایراد خواهد داشت.  یکی از ایرادات مهم در عرصه کسب و 
کار مربوط به استفاده از روش های قدیمی حتی در صورتی که کارها بسیار 
کند پیش می رود، اس��ت. شما قرار نیست برای همیشه به خود یا برندتان 
در عرصه کس��ب و کار زمان دهید. در عوض باید خیلی زود کارتان را تمام 
کرده و اوضاع تان در عرصه کس��ب و کار را بهبود بخشید. این امر می تواند 
به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان 
در این میان را نیز بهینه س��ازی کند.  هرچه ش��ما زمان کمتری سر انجام 
کارها تلف کنید، فرصت بیشتری برای تأمل درباره کلیت فرآیند بازاریابی یا 
حتی پیدا کردن ایده های تازه خواهید داشت. این امر به شما کمک شایانی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کرده و ش��انس تان در این میان را 
نیز به خوبی افزایش می دهد. یادتان باش��د شما همیشه باید در طول زمان 
کارهای تان را با سرعت بیشتری ساماندهی کنید. اگر روند مورد نظر برعکس 
شده، یعنی به مرور زمان کارهای تان زمان بیشتری از شما می گیرد، احتماال 
در عرصه بازاریابی با مش��کالت جدی رو به رو هس��تید. در این صورت باید 
خیلی زود نس��بت به ایجاد تغییرات اساسی در روند کاری تان اقدام کرده و 
اوضاع تان را نیز به خوبی مدیریت نمایید، در غیر این صورت ش��اید خیلی 
زود حتی مش��تریان ثابت تان را نیز از دست بدهید. آن وقت دیگر شانس و 

فرصتی برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت. 
معرفیاستراتژیهایتازهبازاریابی

در ط��ول زمان همه حوزه های کاری پیش��رفت کرده و به ش��ما امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را می دهد. این راهکارهای تازه به طور 
معمول برای شما جذابیت بیشتری داشته و حتی شانس تان را نیز در عمل 
به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. درست به همین دلیل شما 
باید خودتان را به خوبی جای مش��تریان قرار دهید. معنای این امر درک 
اهمیت استفاده از روش های تازه برای جلب نظر مشتریان به طور حرفه ای 

است. چنین امری می تواند برای شما مزایای بسیار زیادی به همراه داشته 
و اوضاع تان را نیز بهینه سازی کند. 

اگر ش��ما در ط��ول فعالیت کاری با روش ها یا اس��تراتژی های بازاریابی 
تازه رو به رو ش��ده اید، این امر می تواند نشانه ای مهم برای شما به منظور 
استفاده از این فرصت در قالبی به روز رسانی اساسی استراتژی بازاریابی تان 
باشد. بدون شک هیچ استراتژی برای همیشه تاثیرگذاری الزم را به همراه 
ندارد. درست به همین خاطر شما باید کارتان را به خوبی مدیریت کرده و 
پس از مدت زمانی مشخص نسبت به استفاده از یک استراتژی تازه اقدام 
کنید. این امر می تواند برای شما اهمیت به خصوصی داشته باشد. یادتان 
باش��د این روزها در بازار مشتریان به برندهایی که به طور مداوم کارشان 
را به روز رس��انی می کنند، توجه بسیار بیشتری نشان می دهند. درست به 
همین خاطر ش��ما باید کارتان را به خوبی در این راستا با به روز رسانی ها 
و استفاده مستقیم از استراتژی های نوین دنبال کنید، در غیر این صورت 

کارتان با مشکالت زیادی رو به رو می شود. 
دریافتبازخوردهایمنفی

کاربران در ش��بکه های اجتماعی با هیچ برندی تعارف ندارند. درست به 
همین دلیل شبکه های اجتماعی همیشه یکی از منابع معتبر برای دریافت 
بازخورد محسوب می شود. شما در این صورت می توانید به سادگی هرچه 
تمام تر از نظرات کاربران بهره مند شده و کارتان را نیز به خوبی دنبال کنید. 
وقتی کاربران در شبکه های اجتماعی نظرات منفی نسبت به کمپین های 
بازاریابی یا به طور کلی اقدامات ش��ما در این راس��تا دارند، زمان بازنگری 
اساس��ی در کارتان فرا رسیده اس��ت. این امر می تواند نشانه مهمی برای 
ش��ما به منظور جهت گیری درست در بازار باشد. درست به همین خاطر 
باید همیش��ه کارتان در این راس��تا را به خوبی مدیریت کرده و به دنبال 

تاثیرگذاری حداکثری بر روی مشتریان تان باشید. 
بدون تردید برخی از برندها همیشه به مشتریان شان اعتماد کامل دارند. 
اگر شما هم دوست دارید از نظرات آنها برای تغییر استراتژی یا جهت گیری 
بازاریابی تان مطلع ش��وید، باید همیش��ه ارتباطات خوبی با مشتریان تان 
داش��ته باشید، در غیر این صورت مشکالت تان در حوزه بازاریابی ادامه دار 

شده و هرگز فرصتی برای بهبود اوضاع تان در عمل پیدا نخواهید کرد. 
ایراد اصلی بس��یاری از برندها در ب��ازار ناتوانی برای مدیریت تقاضاها و 
درخواس��ت های مشتریان اس��ت. این امر اغلب موارد ریشه در کانال های 
ارتباطی یا حتی توجه ناکافی برندها به مشتریان است. با این حساب شما 
در صورت بهبود اوضاع تان از نظر سطح تعامل با مخاطب هدف می توانید 
وضعیت ت��ان را به خوبی مدیریت کرده و اس��تراتژی بازاریابی تان را پیش 
از اینکه اوضاع خیلی پیچیده ش��ود، بهبود بخش��ید. این امر هم شما را از 
نظ��ر بازاریابی در موقعیت بهتری قرار می دهد، هم اینکه به ش��ما فرصت 
خوبی برای بهینه سازی امور خواهد داد. پس همیشه نیم نگاهی به بهبود 

روابط تان با مشتریان و مخاطب هدف داشته باشید. 
entrepreneur.com:منبع

آیا استراتژی بازاریابی برند شما از رده خارج شده است؟

سه شنبه
28 تیر 1401
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اخبار

تحقق بیش از ۱۰۱ درصدی تولید نفت و گاز مارون در بهار ۱۴۰۱
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
از تحقق تولید 101.2 درصدی تولید نفت خام این شرکت نسبت به برنامه 
ابالغی از سوی شرکت ملی نفت ایران برای سه ماه نخست سال 1401 خبر 
داد. مهندس حمید کاویان ضمن تقدیر از عملکرد کارکنان شرکت در کلیه 
حوزه های فنی، عملیاتی و پشــتیبانی تولید گفت: این دستاورد بزرگ در 
حالی تحقق یافت که افزایش تولید را در دستور کار سال جاری قرار داده و 
خوشبختانه موفق شدیم عالوه بر تولید پایدار، فراتر از برنامه ابالغی گام نهاده 
و از این برنامه پیشی بگیریم. وی دستاوردهای بزرگ شرکت در بهار 1401 

را محدود به تولید نفت ندانست و افزود: علیرغم افزایش تولید نسبت به سال گذشته، 15 درصد کاهش درمشعل گازهای همراه را 
نیز تجربه کردیم که تاثیر بسزایی در صیانت از زیست بوم پیرامونی و منابع هیدروکروبوری داشته است.

مهندس کاویان خاطرنشان کرد: نظم و تعهد مثال زدنی سرمایه های انسانی سازمان عالوه بر همراهی شرکت های دانش بنیانی 
که در جمع آوری گازهای همراه با ما همکاری دارند، از مهمترین عوامل دستیابی به اهداف شرکت در بهار بسیار گرم امسال بود 
و پیش بینی های الزم برای در سرویس نگه داشتن ماشین آالت فرایندی و تاسیسات شرکت برای شرایط سخت تر آب و هوایی 

منطقه در ماه های گرم تر آتی نیز صورت گرفته است.

 دیدار اعضای شورا و شهردار ماسوله 
با اعضای شورا و سرپرست شهرداری رشت

رشت- خبرنگار فرصت امروز: اعضای شورا و شهردار ماسوله با اعضای 
شورا و سرپرست شهرداری رشت دیدار و گفتگو کردند.

به گــزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشــت - 1401 اعضای شورای اسالمی شهر ماسوله به همراه شهردار این 
شهر با ســید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت و مجید 
عزیزی و سید حسین رضویان از اعضای شورای اسالمی شهر رشت دیدار 

و گفتگو کردند.

در بندر شهید رجایی صورت گرفت؛
بهره گیری از توان متخصصان داخلی در تعمیرات اساسی ترانستینرها

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: معاون فنی و نگهداری اداره کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان از تعمیرات اساسی دستگاه ترانس تینر با بهره 
گیــری از توان متخصصان داخلی و الحاق آن به چرخه خدمات دریایی در 
بندر شــهید رجایی خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر ودریا 
نوردی هرمزگان "محمد رضا پوررجبی" با بیان اینکه نوســازی و آماده به 
کاری تجهیزات دریایی و بندری با هدف تسهیل در امر خدمات رسانی امری 
الزم و ضروری است، اظهار داشت: شرایط متاثر از تحریمها و مزیت های قابل 
رقابت شرکت های دانش بنیان متخصصان شاغل در اداره تعمیر و نگهداری 

تجهیزات خشــکی بندر شــهید رجایی را بر آن داشت تا تعمیرات اساسی ترانس تینرهای معیوبی که به دلیل نبود امکان تامین 
قطعات از چرخه خارج شده بودند را احیا نمایند. وی ادامه داد: از این رو تعمیرات اساسی این تجهیز توسط متخصصان فنی داخلی 
آغاز و در ساخت قطعات مکانیکی و الکترونیکی از ظرفیت و توان شرکت های دانش بنیان بهره گرفته  شد. معاون فنی و نگهداری 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، عمده تعمیرات این ترانستینرها  را در بخش برقی و الکترونیکی تعمیرات و تعویض سنسورها، 
انکودرها، ماژول ET و دیجیتال خروجی و جویستیک ها و غیره عنوان کرد. پوررجبی با اشاره به تعمیرات صورت گرفته در  بخش 
مکانیکی نیز گفت: گیربکس هویست و بلبرینگ الکتروموتور هویست و وایرهای هویست و تعمیر و یا تعویض شده که تمامی فرآیند 
انجام و ساخت قطعات توسط متخصصان داخلی و شرکت های دانش بنیان طراحی و به انجام رسیده است. وی خاطر نشان کرد: 
اتکا به توان داخلی عالوه بر  ایجاد اشتغال مولد کاهش قیمت تمام شده، تسریع در فرآیند تعویض و تعمیرات و جلوگیری از خروج 
ارز ، اقدام مهمی در راستای خودباوری و اقتدار ایران اسالمی در ساخت و تأمین قطعات تجهیزات دریایی و بندری است. شایان 
ذکر است؛ ترانستینر، جرثقیلی محوطه ای از نوع دروازه ای که برای پشتیبانی از گنتری کرین ها و صفافی کانتینرها در محوطه های 

پورت اپراتوری به کار می رود. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی خبر داد: 
برگزاری نمایشگاه بزرگ غدیر در اراک

اراک- فرناز امیدی: مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: در دهه امامت و والیت ایجاد 
غرفه های مختلف با موضوعات قرآنی و صنایع دســتی در نمایشــگاه بزرگ غدیر اجرا می شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان مرکزی مصطفی مرزبان امروز 25  تیر ماه 1401  اظهار کرد: بمناسبت عید 
غدیر خم نمایشــگاهی با عنوان غدیر در فضای باز محوطه ورزشــگاه 15 هزار نفری امام خمینی )ره( شهر اراک تا 11 مرداد به 
همراه ویژه برنامه های متنوعی برای بازدید خانواده ها دایر است. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی 
با اشــاره به اینکه ترویج و اهمیت عید غدیرخم از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه است، افزود: این نمایشگاه در بیش از 100 
غرفه دربخش فرهنگی، اجتماعی، آموزشــی و مذهبی و همچنین صنایع دستی دایر شده و روزانه بیش از هزار نفر از آن دیدن 
می کنند. مرزبان با تاکید بر اینکه این نمایشــگاه تا 11 مرداد از ســاعت 19 تا 21 شب برای بازدید عالقمندان دایر است گفت: 
عالوه بر آن برنامه های فرهنگی و هنری ویژه ای برای کودکان در نظر گرفته شده است و با برگزاری مسابقات مختلف، هدایای 

ویژه ای نیز اهدا خواهد شد.

بازسازی کامل دو دستگاه دیگ بخار در اداره تعمیرات اساسی مارون
اهواز - شبنم قجاوند: با تالش کارکنان مدیریت تعمیرات تجهیزات 
و ماشــین آالت فرآیندی مناطق نفتخیز جنوب بازسازی کامل دو دستگاه 
دیگ بخار انجام شد. در راستای اهداف سازمان و در جهت افزایش قابلیت 
اطمینان به دستگاهها در زمان تعمیرات اساسی و حفظ تولید صیانتی نفت، 
با تالش شبانه روزی همکاران خدوم پرسنل مدیریت تعمیرات در تعمیرات 
اساسی مارون  دو دستگاه دیگ بخار از رده خارج و غیر قابل استفاده، مجددا 
احیا شده و به چرخه عملیات بازگشتند ، دیگ های بخار نقش بسزائی در 
تعمیرات اساسی تجهیزات و کارخانجات عملیاتی دارند الزم به ذکر است  

امورکاالی مدیریت تعمیرات و بخشی از ظرفیت خدمات پیمانکاری، در بازسازی کامل دیگ های بخار سهیم بودند. خوشبختانه 
این تجهیزات پس از تســت های الزم عملکردی عملیاتی گردیدند و باعث جلوگیری از خروج ارز و تحمیل  بار مالی مضاعف بر 

سازمان گردید.

۸۶۰ واحد مسکونی در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مراوه تپه 
احداث می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: سهم روستاهای مراوه تپه از احداث ساالنه هفت هزار 
مسکن روستایی در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۶00 واحد مسکونی بود که با توجه به باال بودن نسبت جمعیت روستایی 
در این شهرستان این رقم به ۸۶0 واحد مسکونی افزایش یافت.سید محمد حسینی در حاشیه مراسم متمرکز بهره برداری از 100 
واحد مسکن روستایی ویژه مددجویان کمیته امداد در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما اظهار کرد: سهم استان گلستان در احداث 
مسکن روستایی در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن ساالنه هفت هزار واحد مسکونی بوده که سهم مراوه تپه از این بخش 
۶00 واحد مسکونی است.وی تصریح کرد: با توجه به باال بودن نسبت جمعیت روستایی این شهرستانی این سهم را به ۸۶0 واحد 
مسکونی افزایش دادیم و برای تمامی این ۸۶0 واحد مسکن روستایی پروانه ساختمان صادر شده است.مدیرکل بنیاد مسکن گلستان 
خاطرنشان کرد: از تعداد ۸۶0 واحد مسکونی روستای در شهرستان مراوه تپه ، متقاضیان ۷50 واحد مسکن روستایی در بانک ها 
برای دریافت تسهیالت بانکی قرارداد منعقد کرده و عملیات اجرایی احداث ۶00 واحد مسکونی آغاز شده است.وی ادامه داد: یکی 
از برنامه های بنیاد مسکن احداث مسکن برای محرومین بوده که از محل حساب 100 امام امسال ۳۳۳ واحد مسکن محرومین 
احداث می شود که با توجه به محرومیت روستاهای شهرستان مراوه تپه تمامی این واحدهای مسکونی به روستاهای این شهرستان 
اختصاص یافت.حســینی گفت: برای تمامی این ۳۳۳ واحد مسکن محرومین پروانه ساخت صادر شده و پیش بینی می شود در 
کمتر از یکسال این واحدهای مسکونی به بهره برداری برسد.وی بیان کرد: پرداخت مبلغ 50 میلیون تومان کمک بالعوض، 10 تن 
سیمان رایگان، 2200 کیلوگرم میلگرد رایگان، پرداخت تسهیالت 100 میلیون تومانی با کارمزد پنج درصد، ضمانت زنجیره ای 
و بازپرداخت 20 ساله از جمله حمایت های بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان برای متقاضیان این واحدهای مسکونی است.مدیرکل 
بنیاد مســکن گلستان ابراز کرد: در سالروز والدت امام هادی)ع( و سفر رئیس کمیته امداد کشور مبلغ 500 میلیون تومان برای 
بهسازی روستای قرقیجق در قالب اسفالت معابر این روستا و مبلغ 200 میلیون تومان برای بازنگری طرح هادی این روستا توسط 

بنیاد مسکن تخصیص پیدا کرد.

قم- به گزارش روابط عمومی دانشــگاه: اساتید برجسته 
دانشگاه های عراق با اساتید دانشگاه صنعتی قم دیدار کردند 
و زمینه تعامالت بیشتردانشــگاه های عراق را با این دانشگاه 
فراهم نمودند.در این دیدار که با حضور دکتر سید ضیاء راضی 
کاظم الصافی مسئول بنیاد بین المللی عراق و اساتید برجسته 
دانشــگاه های عراق از جمله دانشگاههای کربال، منتصریه، 
فی فرات،زی قار،امام صادق)ع(، قادسیه،واســط و دانشکده 
امام حســین )ع( برگزار شد، دکتر رضائی نور رئیس دانشگاه 
صنعتی قم گفت: دو کشورایران و عراق از نظر فرهنگي، دینی 
و... قرابت زیادی با هم دارند. در کنار روابط مستحکم سیاسي 

و روابط اقتصادي دو کشــور آنچه امروز بیش از گذشــته اهمیت دارد، 
روابط علمی و فرهنگی دو کشورهمسایه اســت. وی افزود: با توجه به 
حضور اساتید برجسته در ایران و رشد علمی ایران، زمینه های همکاری 
علمی بین ایران و عراق می تواند در پیشــرفت هر دو کشــور تاثیرات 
بسزایی داشته باشــد. رئیس دانشگاه صنعتی قم گفت: این دانشگاه با 
کســب مجوز جهت جذب دانشجویان بین الملل ازکشورهای همسایه 
از جمله افغانســتان، پاکستان، ترکمنستان، قرقیزستان دانشجو جذب 
کرده است. امید است این جلسه مقدمه ای برای تعامالت بیشتر جهت 
تحصیل جوانان از عراق در دانشــگاه صنعتی قم باشد.دکتر رضائی نور 
گفت: هم اکنون دانشگاه صنعتی قم در زمزه 15 دانشگاه صنعتی برتر 

ایران قرار دارد. همچنین طی دو سال اخیر رتبه اول و دوم اشتغال را در 
کل کشور کسب کرده ایم که افتخار بزرگی است.وی خاطر نشان کرد: 
دانشــگاه صنعتی قم با اجرای طرح های ابتکاری از جمله طرح همیار 
صنعت، زمینه اشتغال دانشجویان را در زمان تحصیل فراهم نموده است 
که البته اجرای این طرح ها نیز در عراق می تواند بســیار مفید و موثر 
باشد. رئیس دانشگاه صنعتی قم با اشاره به نزدیک شدن ماه های محرم 
و صفر در خصوص تعامالت سیاسی و فرهنگی گفت: شکي نیست که 
راهپیمایي بــزرگ اربعین و همکاری پررنگ ایرانیان و عراقیان در کنار 
هم جهت برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم سوگواري ائمه اطهار نشانه 

نزدیکي، همدلي و اقتدار این دو کشوراست.

حجت االسالم والمسلمین دکتر قربانی مبین رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی قم در این 
جلسه ضمن تبیین طرحها و فعالیت های تاثیر گذار این نهاد 
گفت: دفتر نهاد متولی امور مذهبی در دانشگاه است که مکمل 
فعالیتهای آموزشی دانشگاه در حوزه فرهنگی و تربیتی است. 
مطابق آموزه های قرآنی، دانشــگاه وقتی در آموزش و تعلیم 
موفق می شود که تربیت و تزکیه را هم با جدیت پیگیری کند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی 
قم افزود: دانشجو در یک کشور اسالمی وقتی به مدارج باالی 
علمی دست می یابد باید از نظر معنوی هم برای خدمت به 
جامعه تربیت شده و الگوی موفق برای مردم باشد. وی همچنین  به ارائه 
دروس معارف اسالمی در قالب 14 واحد آموزشی به عنوان یکی از برنامه 
های ویژه نهاد در عرصه تربیت دینی اشاره نمود که برای آشنایی بیشتر 
عموم دانشجویان در رشته های مختلف با تفسیر قرآن، اعتقادات، اخالق 
و دیگر آموزه های اســالم بسیار موثر است. حجت االسالم والمسلمین 
دکتر قربانی مبین در ادامه افزود: به لطف خدا ما در دانشگاه صنعتی قم با 
اجرای برنامه های موثر دینی و معنوی شاهد نتایج بسیار خوب اخالقی، 
تربیتی و معرفتی بوده ایم.امیدواریم که با همکاری دانشگاههای ایران و 
عراق در عرصه های فرهنگی و تربیتی شاهد ظهور دانشمندانی برجسته 

باشیم که برکات وجودیشان به عالم اسالم برسد.

اهواز - شبنم قجاوند: معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: روند بهینه سازی و افزایش ظرفیت پست 1۳2 به ۳۳ 

کیلوولت ذوالفقاری آبادان در مراحل پایانی بهره برداری قرار دارد.
به گفته ســید مهرداد بالدی موســوی، پســت ذوالفقاری یکی از 
پست های قدیمی آبادان با عمر باالی 40 سال بوده به همین دلیل برای 
کاهش حوادث و افزایش قابلیت اطمینان آن، بهینه ســازی این پست 
در دســتور کار قرار داده شــد. در فاز اول طرح بهینه سازی این پست 
بنا است دو دستگاه ترانسفورماتور هرکدام به ظرفیت 50 مگاولت امپر 

جایگزین ترانسفورماتورهای 2۷ مگاولت آمپر قدیمی شده و کلیدخانه 
۳۳ کیلوولت مربوطه نیز به طور کامل نوسازی شود.  اهمیت بهینه سازی 
این پست به دلیل قرار گرفتن آن در ذوالفقاری یکی از مناطق مهم شهر 
آبادان است و این افزایش ظرفیت باعث پایداری شبکه فوق توزیع منطقه 
خواهد شــد. بر طبق گزارش  معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
خوزستان، بنا است که پست ذولفقاری در کمتر از دو هفته آینده برق دار 

و وارد مدار شود.
محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز با 

حضور در آبادان بر روند بهینه سازی این پست نظارت و بر تسریع در وارد 
مدار شدن آن در کمترین زمان ممکن با توجه به پیک بار تاکید کرد.

شرکت برق منطقه ای خوزســتان مسئولیت تامین و انتقال برق در 
شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد 

را بر عهده دارد.

ســاری - دهقان : سرپرســت شــرکت گاز مازندران در پیامی 
به کارکنان این شــرکت، عیــد بزرگ غدیر و بهار والیــت را به آنها و 

خانواده های ارجمندشان تبریک و تهنیت گفت.
به گــزارش خبرنگار مازندران روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
مازندران، در بخشــی از پیام قاسم مایلی رســتمی آمده است: غدیر 
سرچشــمه جاری حکمت و عرفان از ابتدای امامت و زعامت حضرت 
امیرالمؤمنین )ع( تا همیشه تاریخ است و هر کس که جرعه ای از این 
مایه حیات بنوشد و تن و جان خویش را در این چشمه شستشو دهد، 

برای همیشه رستگار خواهد بود.
متن کامل پیام به این شرح است:

علی)ع( انســان کامل و نمونه جامعی از حکمت، اعتدال، میانه روی، 
حلم، شجاعت، سخاوت، عدل، ایثار، سادگی و جوانمردی بود و هر آنچه 
در جامعــه امروز ما بدان نیازمند اســت در قامت رعنای این امام همام 
قابل مشــاهده اســت و هر کس که » من کنت موال، فهذا علی موال « 
را شنید و اجابت کرد می تواند در کنار این چشمه جاری سکنی گزیده 

و سیراب شود.

اینجانب عید بزرگ غدیر، بهار والیت و ســرآغاز شجره طیبه امامت 
را به تمامی همکاران عزیز و خانواده های گرانقدرشان تبریک و تهنیت 
عرض می نمایم و برای همگان آرزوی توفیق و ســربلندی در سایه سار 

آن امام همام را دارم.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: واحد شماره 1بخار نیروگاه شهید 
رجایی با ظرفیت 250 مگاوات در کوتاه ترین زمان ممکن، تعمیر و راه 

اندازی شد.  
به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، 
حبیب شــریفی مدیر نیروگاه بخار در توضیح ایــن خبر گفت: در پی 
عملکرد کاذب یکی از حفاظت های سیســتم GAH واحد شماره 1 
بخــاری، این واحد از مدار تولید، خارج شــد که بالفاصله با حضور تیم 
تخصصی تعمیرات، در کوتاه ترین زمان ممکن، پس از رفع اشــکال و 

تعمیرات الزم، این واحد دوباره به مدار تولید بازگشــت.  شریفی افزود: 
متخصصان تعمیرات نیروگاه بخار، پس از شناســایی این اشکال، طی 
تالش بی وقفه موفق شــدند در زمان بسیار کوتاه اقدام به رفع اشکال 
نمــوده و این واحد را به مدار تولید، بازگردانند. پس از فصل تعمیرات و 
در ایام پیک مصرف برق، تمامی نیروگاه ها و در این میان نیروگاه شهید 
رجایی از آمادگی باال برای تولید انرژی الکتریکی برخوردارند تا کمترین 
خللــی در تامین برق پایدار و مطمئن برای خدمت رســانی به مصرف 

کنندگان ایجاد نشود.

تعامالت دانشگاه های عراق با دانشگاه صنعتی قم گسترده تر می شود

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

افزایش ظرفیت پست برق فوق توزیع ذوالفقاری 
آبادان در مراحل پایانی

همزمان با دهه امامت و والیت؛

پیام تبریک سرپرست شرکت گاز مازندران به مناسبت 
عید سعید غدیر خم

 تعمیر و راه اندازی واحد شماره ۱ بخار نیروگاه شهید رجایی در کوتاه ترین زمان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: همایش آموزشی "ایمنی در 
عملیات تخلیه و بارگیری" ویژه خن کاران بنادر استان هرمزگان با هدف 
ارتقای ایمنی و کنترل حوادث به میزبانی بندر شهید رجایی برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، نخســتین 
همایش آموزشــی "ایمنی در عملیات تخلیــه و بارگیری" با حضور  
خن کاران بنادر مرکز، شــرق و غرب اســتان امروز یکشنبه 2۶ تیرماه 
بــا همت اداره  HSEاداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به میزبانی  
بندرشهید رجایی برگزارشد.معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان طی سخنانی اظهار داشت: هم راستا 
با توســعه فعالیتها در بنادر استان برگزاری دوره های آموزشی بمنظور 
جلوگیــری از حوادث احتمالی امری ضروری اســت. صابری گفت: در 
راستای آموزش و فرهنگ سازی الزامات و دستورالعمل های ایمنی، واحد 
ایمنی بندر شهید رجایی مکلف به اعمال جریمه سبز برای شرکت های 
دارای حادثه می باشــند. وی ادامه داد: پیشــگیری از وقوع حوادث می 
بایست ارحج امور پیمانکاران مستقر در این مجتمع بندری قرار گیرد و 
در صورت ایجاد حادثه، بر اساس نوع و علل بروز آن می بایست نسبت به 
فرهنگ سازی الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی که مورد غفلت 

واقع شــده و موجبات بروز حادثه را فراهم آورده اقدام نمایند. وی اتخاذ 
"جریمه های ســبز"را یکی از موضوعات بازدارنده در کاهش حوادث در 
بنادر دانست و افزود: برگزاری دوره ها و همایش های آموزشی تخصصی 
مرتبط با عملیات جاری در بندر، تهیه و نصب عالئم هشــدار دهنده و 
اجرای دقیق دســتورالعمل های ابالغی از سوی HSE در محوطه های 
عملیاتی پرخطر، تهیهامکانات رفاهی و بهداشتی برای کارگران،  امری 
اجتناب ناپذیر است و همهمکلف به رعایت این الزامات هستند .رییس 

اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست اداره کل بنادر و دریانوردیهرمزگان 
نیز هدف از برگزاری این همایش را افزایش دانش و آگاهی کارکنانفعال 
در فرآیند تخلیه و بارگیری کاال و کانتینر و ارتقای ایمنی و کنترلحوادث 
عنوان کرد."هوشــنگ محمدرضایی" از دیگــر ضرورت های برگزاری 
این همایش به ارتقای ســطحایمنی و کاهش آمار حوادث ناشی از کار 
در بنادر  اســتان و فرهنگ ســازی وایجاد انگیزه برای قشر کارگری و 
پرســنل عملیاتی شــاغل در بنادر برای رعایتدستورالعمل های ایمنی 
اشاره کرد.گفتنی اســت؛ همایش یکروزه آموزشی "ایمنی در عملیات 
تخلیه و بارگیری" ویژهخن کاران با مشــارکت اداره ایمنی، بهداشت و 
محیط زیســتHSE بندر شــهید رجاییو یکی از شرکت های توسعه 
خدمات دریایــی و بندری برگزار و "تاجور و میرشــکارنژاد" دو تن از 
مدرسین  این حوزه آخرین دانسته های خود را در زمینهالزامات ایمنی 
تبین کردند.شایان ذکر است؛ دوم خرداد امسال نیز نخستین همایش 
آموزش "رانندگی تدافعی"در بندر شــهید رجایی با هدف ارتقا سطح 
ایمنی، آشــنایی با مخاطرات احتمالی،کاهش حوادث رانندگی در بندر 
شهید رجایی و توسعه فرهنگ سازی در زمینهبکارگیری الزامات ایمنی 
با حضور جمعی از رانندگان شاغل در شرکت های اینبندر برگزار گردید.

برگزاری همایش آموزشی "ایمنی در عملیات تخلیه و بارگیری" به میزبانی بندر شهید رجایی

  اتخاذ "جریمه های سبز"عاملی بازدارنده در کاهش حوادث
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رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش دفتر روابط عمومي 
و آموزش همگاني شــرکت آب و فاضالب استان گیالن؛ این مراسم با 
مشارکت شرکت آب و فاضالب و سپاه قدس گیالن در محل پارک قدس 
شهر رشت برگزار و از خیرین آبرسان این استان تجلیل شد. مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب گیالن در سخنانی با اشاره به دستورالعمل های 
ابالغی از ســوی وزارت نیرو مبنی بر تشکیل مجامع خیرین آبرسان در 
استان ها، اظهار داشت: براساس تأکید مقام عالی وزارت نیرو درخصوص 
استفاده از کلیه ظرفیت های موجود برای حل مشکل تأمین آب روستاها 

، از مشارکت خیرین برای اجرای این پروژه ها استفاده شد.
وی در خصوص اجر دنیوی و معنوی کارهای خیر گفت: آبرســانی 

به مردم نزد خداوند متعال بســیار محبوب اســت و اجر فراوانی دارد.  
مازیار علی پور افزود: خیرین آبرســان با مشارکت در اجرای پروژه های 
آبرســانی نقش مهمی در تامین آب شرب مردم دارند. وی تصریح کرد: 
گیالن نخستین استان کشور است که از خیرین آبرسان تجلیل کرده و 
امیدواریم سایر خیرین عزیز هم در اجرای پروژه های آبرسانی مشارکت و 
شرکت آب و فاضالب را یاری کنند. سرهنگ حبیبی مدیرکل حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس هم در این مراسم با بیان اینکه سپاه بزرگ 
ترین خیر آبرســان در کشور است که بیشتر در مناطق محروم فعالیت 
می کند، گفت: سپاه با تمام توان و ظرفیت برای محرومیت زدایی از این 

مناطق آماده بکار است.  

تجلیل از خیرین آبرسان گیالن

در مراسمی از خیرین آبرسان استان گیالن تجلیل شد

سه شنبه
28 تیر 1401
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تجربه رکود برای کارآفرینان س��اده نیس��ت. بسیاری از 
برنده��ا در دوران رکود به طور کام��ل از بازار کنار رفته و 
دیگر اسمی نیز از آنها به گوش نمی رسد. نکته مهم اینکه 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی رون��د تحوالت بازار و پیدا 
کردن س��همی از دنیای کسب و کار باید همیشه رکود را 
به مثابه یک رویداد در مسیر موفقیت تان لحاظ کنید، در 
غیر این صورت شاید هرگز توانایی الزم برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را پیدا نکرده و کارتان نیز به طور 

مداوم موقعیت بدتری در بازار پیدا کند. 
این روزها در بس��یاری از کش��ورها رکود یک امر کامال 
محسوس اس��ت. مش��تریان در بازار تمایل کمتری برای 
خرید از خودش��ان نشان می دهند و از سوی دیگر شانس 
برندها نیز برای پیدا کردن مشتریان مطمئن به طور قابل 
مالحظه ای کاهش پیدا کرده است. تیم های فروش در این 
میان تحت شدیدترین فشارها و حمالت هستند. این امر 
موجب ناتوانی برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف ش��ده و کارش��ان را نی��ز کم ارزش جل��وه می دهد. 
همیش��ه وقتی فروش یک برند کاهش پیدا می کند، تیم 
ف��روش مقصر اصلی ش��ناخته می ش��ود. در این ش��رایط 
مسئول تیم فروش باید پاسخگویی باالیی نسبت به اتفاق 

پیش آمده داشته باشد. 
اگر ش��ما به عنوان مدی��ر فروش ی��ا کارآفرین در یک 
ش��رکت فعالیت دارید، وظیفه شما رسیدگی به وضعیت 
تیم فروش برندتان اس��ت. این امر می تواند به ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان 
در بازار را نیز به طور چشمگیری افزایش دهد. یادتان باشد 
اگر برند شما از رکود جان سالم به در ببرد، شما شانس و 
فرصت تاثیرگذاری دوباره بر روی مشتریان را پیدا کرده و 
امیدتان برای ادامه فعالیت کاری افزایش پیدا خواهد کرد. 
بدون تردید مشکالت مالی برای هر برندی روی می دهد. 
با این حال مسائل مربوط به رکود همه افراد را تحت تاثیر 
قرار می ده��د. یکی از بدترین کابوس ه��ا برای هر برندی 
مواجهه با مشتریانی است که بودجه الزم یا حتی انگیزه ای 
برای خرید ندارند. این امر می تواند آنها را به بدترین شکل 

ممکن با مشکالت اساسی در بازار رو به رو سازد. 
این روزها اگرچه بحران کرونا در بس��یاری از کش��ورها 
پایان یافته است، اما هنوز تاثیرات اقتصادی آن پابرجاست. 
درس��ت به همین خاطر ش��ما باید عملکردتان در بازار را 
به خوبی س��اماندهی کرده و به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان با استفاده از ش��رایطی ویژه باشید، در غیر این 
صورت ش��اید هرگز فرصت و توانایی تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را پیدا نکنید. 
م��ا در این مقاله به دنبال راهکارهای��ی برای مواجهه با 
بحران مال��ی و رکود در زمینه مدیری��ت تیم های فروش 
هس��تیم. توصیه ما ساده اس��ت. اگر شما توانایی مدیریت 
تیم فروش تان در این شرایط را داشته باشید، روزهای بهتر 
در آینده را خواهید دید، در غیر این صورت کارتان به طور 
کامل گره خورده و دیگر شانسی برای بهبود شرایط تان در 
ب��ازار پیدا نمی کنید. در ادام��ه برخی از مهمترین نکات و 

توصیه ها در این راستا را با هم مرور خواهیم کرد. 
نترسید!

ت��رس یک��ی از مهمترین عوامل در به ه��م ریختن کار 
برندها محس��وب می ش��ود. اینکه برند ش��ما از نظر مالی 
شرایط دشواری دارد یا اینکه رکود در سراسر دنیا افزایش 
پیدا کرده اس��ت نباید موجب عجله یا ترس ش��ما ش��ود. 
مش��تریان در بازار همیشه به دنبال برندهایی هستند که 
ترس به دل شان راه ندهند. بنابراین شما باید دقیقا همان 
برندی باش��ید که مشتریان انتظارش را دارند، در غیر این 
صورت شاید خیلی راحت از یک برند مورد عالقه مشتریان 
تبدیل به برندی س��اده شده و دیگر توانایی تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تان را نداشته باشید. 
فروشندگان همیشه به ارزش های برند برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف تکیه می کنند. اگر برند ش��ما در 
طول س��ال های اخیر به ارزش های خود احترام نگذاشته 
یا از آنها س��ود نبرده است، باید یک تجدیدنظر اساسی در 

روند فعالیت تان انجام دهید، در غیر این صورت ش��اید به 
طور مداوم مش��کالت تان در این راستا افزایش پیدا کرده 
و ش��انس تان نی��ز در این میان به ط��ور تصاعدی کاهش 
پیدا کند. یادتان باش��د برندها در بازار همیشه مشکالتی 
برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف دارند. این امر 
می تواند وضعیت ش��ما را نیز تغییر دهد. یادتان باشد هر 
برندی که از ارزش های اساس��ی اش در زمان های حساس 
به خوبی اس��تفاده کند، در عمل یک مزیت مهم در برابر 
دیگ��ر برندها دارد. این نکته می تواند حتی برای ش��ما به 
مثابه یک عامل رو به رو جلو نیز محسوب شود. درست به 
همین دلیل باید همیشه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف ارزش های تان را به کار برده و جلوی ترس بیش از 

اندازه را بگیرید. 
فروشندگانی که تجربه بیشتری در بازار دارند، همیشه 

کارش��ان را به خوبی دنبال ک��رده و امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب ه��دف را پیدا می کنند. ای��ن امر می تواند 
برای ش��ما به مثابه یک امر بی نهایت جذاب و تاثیرگذاری 
محسوب شود. یادتان نرود شما در بازار همیشه باید کارتان 
را به بهترین شکل ممکن دنبال کنید، در غیر این صورت 
شاید مشتریان دیگر به شما اعتماد نکرده و پشت سرشان 

را هم نگاه نکنند. 
رکودموقتیاست

رکود قرار نیست برای همیشه در کنار شما و مشتریان 
باقی بماند. گاهی اوقات رکودهای وحش��تناک برای چند 
س��ال طول می کشد. با این حال در نهایت اوضاع به حالت 
عادی یا دست کم بهتر باز می گردد. در این میان شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف تان باید از برنامه های 
تازه و دقیق س��ود ببرید، در غیر این صورت ممکن است 
شانس تان در این میان به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا 
کرده و حتی مشتریان نیز دیگر به بهبود اوضاع برندتان یا 
امکان خرید محصوالت با قیمت پایین تر مطمئن نشوند. 

رکود در بسیاری از کشورها ماهیت موقتی دارد. درست 
به همین خاطر ش��ما نباید اجازه دهید ذهنیت مشتریان 
نسبت به ش��ما تغییر کند. یادآوری این نکته می تواند به 
شما کمک بس��یار زیادی در مس��یر تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نماید. یادتان نرود در دنیای امروز بسیاری 
از برندها برای حفظ مشتریان شان عمال ناتوان هستند. این 
امر موجب از دست رفتن شمار باالیی از مشتریان در طول 
سال می شود. اگر شما بتوانید به مشتریان تان نشان دهید 
ماهیت رکود موقتی است، آن وقت کارتان به طور مناسب 

بهبود پیدا می کند. 
یادتان نرود در دنیای کس��ب و کار شما باید همیشه به 
دنبال بهبود موقعیت تان در بازار باشید. یکی از المان های 
مهم در این میان به هنگام رکود تالش برای کسب اعتماد 
مش��تریان اس��ت. ش��ما با این کار می توانید در یک بازار 
بی نهایت بی نظم جایگاه خودتان را پیدا کرده و به محض 

پایان رکود کارتان را بهبود بخشید. 
هنگامی که بس��یاری از برندها به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان می رون��د، فقط یک حالت ای��ده آل را در 
ذهن دارند. ش��ما در این میان بای��د جایی برای رکود نیز 
در ذهن تان داش��ته باشید، در غیر این صورت توجه کمتر 
کس��ی به برندتان و وضعیت کاری کسب و کار شما جلب 
خواهد ش��د. این امر می تواند برای ش��ما موقعیت بسیار 
دشواری به همراه داش��ته و شانس تان را نیز به طور قابل 

مالحظه ای کاهش دهد. 
یادتان نرود ش��ما در دنیای کسب و کار هیچ وقت تنها 
نیستید. درست به همین دلیل باید همیشه به دنبال نشان 
دادن توانایی تن برای رقابت با دیگر برندها باشید، در غیر 
ای��ن صورت کارتان به زودی با مش��کل رو به رو ش��ده و 
دیگ��ر توانایی مدیریت حتی یک دقیق��ه از کارتان را هم 

پیدا نخواهید کرد. 
این روزها بسیاری از برندها در بازار با مشکالت اساسی 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان ش��ان مواجه هس��تند. 
توصیه ما در چنین شرایط دشواری تالش برای اثبات این 
نکته به مش��تریان است که رکود موقتی خواهد بود. شما 
باید به مشتریان تان اطمینان دهید عملکرد نامناسب تان 
در موقعیت��ی کنونی در آینده ادامه دار نخواهد بود. در این 
ص��ورت می توانید خودت��ان را برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف آماده س��اخته و ش��رایط تان را نیز توسعه 

دهید. 
بهتخفیفهامعتادنشوید

تخفیف های بسیار زیاد می تواند برای شما در بلندمدت 
دردسرس��از ش��ود. نکته مه��م در این میان اس��تفاده از 
تخفیف ها به طور درست است. اگر شما معتاد تخفیف های 
فراوان شوید، کارتان به طور قابل مالحظه ای در بازار بدتر 
شده و اوقاع تان وخیم تر از هر زمان دیگری می شود. یادتان 
نرود در دنیای امروز بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف شرایط دشواری دارند. این امر می تواند 

شما را در موقعیت بسیار سختی قرار دهد. 
وقت��ی یک برن��د در دوره رکود به ط��ور مداوم تخفیف 
به مش��تریان می دهد، حتی پس از پایان این ش��رایط نیز 
مشتریان فقط در صورت ارائه تخفیف از آن خرید خواهند 
کرد. این امر می تواند یکی از بدترین تجربه های ش��ما در 
بازار را ش��کل دهد. یادتان نرود در بازار وقتی مشتریان به 
تخفیف زیاد از سوی شما عادت کنند، به محض پایان این 
شرایط دیگر انگیزه ای برای خرید از شما نخواهند داشت. 

بی ش��ک در دوران رک��ود برنده��ا باید در نح��وه تولید 
محصوالت و قیمت گذاری آنها تجدیدنظر کنند. با این حال 
ش��ما نباید مشتریان را به تخفیف مداوم عادت دهید. این 
امر می تواند برای شما دردسرهای زیادی به همراه داشته 
و ش��انس تان را نیز کاهش دهد. درس��ت به همین خاطر 
باید همیشه به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 
هدف بروید، در غیر این صورت شاید هیچ وقت شانس تان 

در این میان بهبود پیدا نکند. 
اس��تفاده از مواد اولیه ارزان تر ی��ا حتی کاهش کیفیت 
محصوالت در دوران رک��ود می تواند ایده های خوبی برای 
حفظ مش��تریان باشد. در هر صورت ش��ما باید به خوبی 
توانایی توضیح دلیل فعالیت های تان در این میان را داشته 
باش��ید، در غیر این صورت ش��اید هرگز مشتریان به شما 
گوش نداده و وضعیت برندتان نیز در طول زمان بدتر شود. 

استفادهازرهبریواحد
رهب��ری برند نق��ش مهمی در موفقی��ت و توانایی یک 
کس��ب و کار برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان دارد. اگر 
یک برند در بازه های زمانی حساس از یک رهبری درست 
اس��تفاده کند، شانسش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور چش��مگیری کاهش پیدا خواهد کرد. نکته 
مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف با استفاده از شرایط مناسب و بهینه سازی موقعیت 
برند در این میان اس��ت. ش��ما برای بهبود وضعیت تان در 
این میان باید همیش��ه نگاه دقیقی به اوضاع ش��رکت تان 
داشته باشید. گاهی اوقات برندها در مواقع بحرانی در عمل 
از مدیریت چندگانه اس��تفاده می کنن��د. این امر می تواند 
س��اختار یکپارچه و قوی برند در نگاه مشتریان را به طور 
کامل از بین ببرد. درست به همین دلیل شما باید همیشه 

از یک رهبر تجاری در برندتان استفاده کنید. 
تبدیل ش��دن به رهبر تجاری امر ساده ای نیست، با این 
حال وقتی ش��ما ب��ه دنبال تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف می روید باید به نقش و تاثیرگذاری رهبر تجاری نیز 
توجه نشان دهید. این امر شما را به خوبی در کانون توجه 
کاربران قرار داده و حتی در دوران رکود نیز به مش��تریان 

انگیزه ای برای خرید بیشتر از شما می دهد. 

بدون تردید در شرایطی که تمام برندها مشکالت مالی 
گسترده ای داشته و مشتریان نیز انگیزه زیادی برای خرید 
ندارند، عملکرد متفاوت ش��ما در بازار می تواند نقطه قوتی 
برای جلب نظر مشتریان در بازار کنونی باشد. این امر شما 
را به بهترین ش��کل ممکن در کانون توجه مشتریان قرار 

داده و کارتان را نیز ساده سازی خواهد کرد. 
نکته مهم اینکه شما برای استفاده از یک رهبری تجاری 
واحد باید از سال ها قبل و همزمان با شروع به کارتان این 
نکته را مد نظر قرار دهید، در غیر این صورت شاید هرگز 
فرصت��ی برای ایجاد این نکته مثبت در س��اختار برندتان 
نداش��ته باش��ید. این امر می تواند برای ش��ما دردسرهای 
زیادی به همراه داش��ته و ش��انس تان را نی��ز به طور قابل 

مالحظه ای تغییر دهد. 
آمادگیبرایشیوهخریدجدیدمشتریان

در دوران رک��ود رفت��ار مش��تریان در ب��ازار نیز عوض 
می ش��ود. ای��ن امر به معنای نیاز به اس��تفاده از ش��رایط 
تازه برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان یا حتی عادت به 
رفتارهای جدید آنهاس��ت. درست به همین دلیل بسیاری 
از برندها به محض اینکه رکودی در بازار مشاهده می شود، 
خودشان را برای رفتارهای تازه و احتمالی مشتریان آماده 
می کنند. این امر ش��اید در نگاه نخس��ت بسیار عجیب به 
نظر برس��د، اما دست کم شما را برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب تان آماده نگه خواهد داشت. 
بس��یاری از برندها به تغییر رفتار مشتریان در پی بروز 
رکود اعتقاد ندارند. همی��ن امر موجب غافلگیری آنها در 
ش��رایطی خاص می شود. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف هستید، باید به تغییر رفتار آنها در پی 
بروز رکود باور داشته باشید، در غیر این صورت شاید هرگز 
فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان پیدا نکرده و 

شاهد از دست دادن شان باشید. 
مش��تریان ب��ه ط��ور معمول به هن��گام رکود ن��ه تنها 
خریدشان را کاهش می دهند، بلکه سخت گیری بیشتری 
نیز برای انتخاب یک محصول یا برند خواهند داشت. این 
امر به معنای ضرورت فعالیت بی عیب و نقص شما در بازار 
خواه��د بود. فقط در این صورت ش��ما امکان تاثیرگذاری 
حرفه ای ب��ر روی مخاطب هدف در دنی��ای امروز را پیدا 
می کنید. یادتان باش��د در دنیای امروز وضعیت مالی شما 
باید همیش��ه در رابطه با اوضاع بازار تنظیم شود. اگر شما 
در وضعیت رکود هستید، دلیلی برای خرید بیش از اندازه 
از سوی تان نخواهد بود. این امر می تواند اوضاع مالی شما 
در بازار را به طور مداوم بدتر کرده و حتی توانایی تان برای 

جلب نظر مشتریان را نیز به طور کامل از بین ببرد. 
شفافسازیپیشنهادبرند

پیش��نهاد برند برای مش��تریان فقط شامل محصوالت 
اصلی نیس��ت. ش��ما در زمینه ش��یوه پرداخ��ت یا حتی 
الگوهای تعامل مش��تریان با برندت��ان نیز باید حرف هایی 
برای گفتن داش��ته باش��ید. این امر می تواند به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان 

در این میان را نیز افزایش دهد. 
مش��تریان از برندهایی که خواس��ته اصلی شان در بازار 
مشخص نیست، خیلی استقبال نخواهند کرد. این امر در 
کنار مسئله مربوط به پیشنهاد اصلی برند می تواند موجب 
بروز بحران های بس��یار گس��ترده ای ش��ود. یکی از نکات 

مهم در این میان تالش ب��رای تاثیرگذاری بهینه بر روی 
مخاطب هدف و استفاده از شرایط دشوار و تاثیرگذار برای 
اعتمادسازی در میان مشتریان است. این امر می تواند شما 
را به طور قابل مالحظه ای در بازار از سایر رقبا متمایز کرده 

و کارتان را نیز بهبود بخشد. 
اولین کاری که ش��ما در زمینه شفاف س��ازی پیشنهاد 
برندت��ان باید ب��ه خوبی ص��ورت دهید، اس��تفاده از یک 
درخواس��ت دقیق و جدی اس��ت. این امر به ش��ما کمک 
زیادی برای توسعه کارتان خواهد کرد. این درخواست باید 
تمام بخش های برند را ش��امل ش��ود. در این صورت شما 
می توانید به کارتان س��ر و س��امان درستی دهید، در غیر 
این صورت باید به طور مداوم درگیر جریان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف بوده و کارتان در این میان به طور قابل 

مالحظه ای افت پیدا خواهد کرد. 
بی ش��ک برخی از برندها برای بهبود اوضاع کاری ش��ان 
دردس��رهای زیادی را متحمل می شوند. این امر می تواند 
بس��یار طبیعی محسوب شده و کارتان را نیز دشوار سازد. 
نکته مهم اینکه شما باید همیشه در مواقع بحرانی عملکرد 
ش��فاف بس��یار بهتری از خودتان نش��ان دهید. این نکته 
می تواند ش��ما را در کانون توجه مش��تریان ق��رار داده و 

شرایط تان را نیز بهبود بخشد. 
تأملوبازنگریدربارهاستخدامواخراجها

تعدی��ل نیروی یکی از اس��تراتژی های کارب��ردی برای 
دوران رکود اس��ت. بسیاری از برندها اولین قدم در مسیر 
مدیریت درست منابع مالی را در استفاده از ابزارهای اخراج 
می دانند. این امر می تواند برای مدت زمانی کوتاه به ش��ما 
امکان تعامل در بازار و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را بده��د. در این صورت ش��ما به خوبی فرصت جلب نظر 
مش��تریان را پیدا کرده و کارتان نیز ب��ه خوبی ادامه پیدا 
خواهد کرد. با این حال اگر به دنبال ایجاد محدودیت هایی 
برای کارتان نیستید، باید عملکردی متفاوت را در دستور 
کار قرار دهید. این امر می تواند به شما امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به س��اده ترین شکل ممکن را داده 
و کارتان را نیز به خوبی ساده سازی نماید. فراموش نکنید 
ش��ما نیاز نیست همیش��ه کارتان را در پی بحران یا رکود 

متوقف کنید. 
برخی از برندها در ش��رایط رکود به آینده برندشان فکر 
می کنند. این امر ش��امل تالش برای توس��عه کسب و کار 
در قالبی بس��یار حرفه ای است. اگر ش��ما به دنبال بهبود 
اوضاع تان در بازار در این شرایط هستید، باید به طور مداوم 
کارتان را توس��عه داده و حت��ی در دوران رکود نیز به فکر 

پیشرفت برندتان باشید.
اس��تخدام نیروی کار در دوران رکود می تواند برای شما 
دردس��رهای زیادی به همراه داش��ته باشد. این امر باید با 
دقت زیادی از سوی شما دنبال شده و کارتان در این میان 
را نیز بهینه سازی کنید. اگر شما به دنبال بهبود اوضاع تان 
در بازار در روزهای فعلی هس��تید، باید همیشه کارتان را 
بهینه سازی کرده و اوضاع تان را بهبود بخشید. یادتان نرود 
ش��ما برای بهبود اوضاع تان نیازمند استفاده از راهکارهای 
مفید هس��تید. در این میان ش��اید اس��تخدام نیروی کار 
تازه برای ش��ما نه تنها سودی به همراه نداشته اشد، بلکه 
شرایط تان در بازار را نیز بدتر از هر زمان دیگری سازد. در 
این صورت شما باید خودتان را برای شرایط بسیار دشواری 
آماده کرده و خودتان را بدان عادت دهید. این امر می تواند 
موقعی��ت برندت��ان را در بازار تحت تاثیر ق��رار دهد. پس 
همیشه پیش از استخدام نهایی نیروی کار در اوضاع رکود 
به فکر سرانجام کار برندتان نیز باشید. این امر می تواند به 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک شایانی 

کرده و اوضاع تان در بازار را نیز بهبود بخشد. 
میزبانیازرویدادهایکاری

وقتی یک برند حتی در دوران رکود نیز برنامه های اصلی 
خودش را تغییر نمی دهد، نشانه ای از ثبات در ذهن سایر 
کارآفرینان و همچنین مشتریان ایجاد خواهد کرد. این امر 
می تواند برای ش��ما وضعیت بسیار خوبی را ایجاد کرده و 
اوضاع تان را بهبود بخش��د. یادتان نرود در بازار بسیاری از 
برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان همیشه مسیرهای 
سختی را طی می کنند. این امر گاهی اوقات در نهایت نیز 
فرصت چندانی به برندها نمی دهد. درست به همین خاطر 
ش��ما باید همیش��ه کارتان را به بهترین شکل ممکن و به 
سوی تاثیرگذاری اساس��ی بر روی مشتریان دنبال کنید، 
در غیر این صورت ش��اید نتوانید در ب��ازار چندان دوامی 
برای خودتان داشته و کارتان را توسعه دهید.  رویدادهای 
کاری می تواند عالوه بر اینکه ش��ما را برندی دارای ثبات 
در بازار نش��ان دهد، امکان بهره گیری از تجربه و ایده های 
دیگر برندها را نیز به همراه داش��ته باشد. شما همیشه به 
تنهایی بهترین ایده ها را در بازار ندارید. درس��ت به همین 
خاطر استفاده از ایده های دیگران می تواند برای شما نکته 
بس��یار مهم و اصولی محسوب ش��ود. در این صورت دیگر 
هیچ مش��کلی برای شما از نقطه نظر سطح تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف پیش نخواهد آمد. 
یادتان باش��د نظر مش��تریان درباره برنده��ا خیلی زود 
تغییر می کند. این امر در دوران رکود بس��یار سریع تر نیز 
روی می دهد. درس��ت به همین خاطر اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در دنیای کس��ب و کار 
هس��تید، باید عملکردتان در بازار را نیز به درستی دنبال 
کنید، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود مش��تریان از 
برندتان ناامید ش��ده و به دنبال همکاری با برندهای دیگر 
بروند.  مش��تریانی که در دوران رکود از یک برند دلس��رد 
می ش��وند، به احتم��ال زیاد دیگر هرگز ب��ه آن برند روی 
خوش نشان نخواهند داد. درست به همین خاطر شما باید 
خودتان را برای از دس��ت دادن همیشگی مشتریان آماده 
کنی��د. مگر اینکه عملکردتان در این میان متفاوت بوده و 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان به شیوه ای متمایز را 
داشته باشید. میزبانی از رویدادهای مهم و حتی دعوت از 
مش��تریان در این میان می تواند به شما کمک شایانی در 

این راستا نماید. 
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