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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد

وصول ۳۵۴ هزار میلیارد تومان 
مالیات و عوارض در سال گذشته

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از وصول ۳۵۴ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا، داود منظور که در هشتادمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران، به عنوان مهمان ویژه 
حضور داشت، گفت: در این دوره همکاری متفاوت و خوبی با شهرداری ها آغاز کردیم و امیدواریم این همکاری ها 
توس��عه پیدا کند و شکوفاتر ش��ود. قطعا این تعامالت در حال توسعه و ارتقا است که می تواند آثار بسیار  مثبتی 
داش��ته باش��د. در وصول مالیات ها سعی می کنیم س��هم مالیات در بودجه دولت ارتقا پیدا کند  و همچنین سهم 

مالی شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده  نیز افزایش پیدا کند.
وی افزود: در س��ال گذشته ۳۵۴ هزار میلیارد تومان مالیات با احتساب عوارض وصول کردیم که از این میزان  
۳۰۶ هزار میلیارد تومان مالیات و مابقی عوارض بوده یعنی حدود ۵۹ درصد رشد نسبت به سال ۹۹ و براساس...

بازار خودروهای خارجی همچنان در رکود
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از سوی هیأت رئیسه مجلس اعالم وصول شد

گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 1400
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 شـاخص کل بـورس تهران روز یکشـنبه، دوم مردادماه با ۹ هزار و ۷34 واحـد کاهش در ارتفاع یک 

 میلیـون و 4۶3 هـزار واحدی قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ایرنا، شـاخص هم وزن با 4هزار 
و 4۵1 واحد کاهش به 400 هزار و 34 واحد و شاخص قیمت با 2 هزار و ۶۷1 واحد افت به...

 نزولی شدن دوباره روند شاخص بورس
در دومین روز مردادماه

دریچه
ساالنه 1۶ میلیارد 

دالر یارانه تولید برق 
پرداخت می شود!

رئیس هیأت مدیره سندیکای 
برق  تولیدکننده  ش��رکت های 
گف��ت هزینه یاران��ه پرداختی 
به برق بس��یار باال اس��ت، اگر 
در س��ال ۳۴۲ ه��زار میلیون 
کیل��ووات ب��رق مصرف ش��ده 
باشد، به نرخ گاز صادراتی و یا 
خوراک پتروشیمی ها )میانگین 
۲۰ س��نت دالر( ۱۶.۲ میلیارد 
دالر فقط یارانه س��وخت داده 
می ش��ود، پرواض��ح اس��ت که 
ام��کان ف��وری تغیی��ر قیمت 
فروش برق میس��ر نیست، ولی 

نباید این رویه ادامه یابد.
در  خوش گفت��ار  ابراهی��م 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
چندتعرفه ای  کنتورهای  نصب 
باید خیلی س��ریع انجام ش��ود 
و آنچه که تاکنون نصب ش��ده 
است، با برنامه ریزی تعرفه های 
آنها را عملیات��ی کنیم، اظهار 
ک��رد: ب��رق کاالیی اس��ت که 
مس��تقیم از تولی��د به مصرف 
می رس��د و امکان ذخیره سازی 
ن��دارد، ول��ی ام��کان مدیریت 
مصرف آن با کنتور چندتعرفه 
ک��ه  مش��ترکی  دارد.  وج��ود 
ماهانه ۱۰۰۰ کیلووات مصرف 
از مصرف کننده  می کند، شاید 
۳۰۰ کیلووات��ی بهت��ر مصرف 
کرده باشد، چراکه مصرف باال 

را در ساعات غیرپیک 
2شب تا صبح انجام...

۲۵ ذوالحجه ۱۴۴۳ - س�ال هفتم
شماره   ۲۰۵7
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مدی��رکل دفتر مدیری��ت ان��رژی و برنامه ریزی امور 
مشترکان توانیر از منفی شدن رشد مصرف برق بخش 
خانگ��ی و اعالم آخرین آمار مش��ترکان پُرمصرف  خبر 
داد و گفت امضای تفاهم نامه های مدیریت مصرف برق 
در بخش های کش��اورزی و صنعت، امسال با رشد ۳۰ 

درصدی همراه بوده است.
به گزارش ایرن��ا از وزارت نیرو، عبداالمیر یاقوتی در 
این باره اظهار کرد: میزان پیک سایی پیش بینی شده در 
دوره اوج بار مصرف امس��ال حدود ۹ هزار مگاوات بوده 
که تاکنون در همین حدود نیز محقق ش��ده است. این 
میزان همکاری با جمع مصرف برق استان های تهران و 
قم در پیک بار برابری می کند و معادل ۹ نیروگاه هزار 

مگاواتی در پیک سایی شبکه تأثیر داشته است.
 ۲۵۰ ح��دود  تاکن��ون  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 

میلیاردتومان��ی پ��اداش صرفه جوی��ی، صرف��اً ب��رای 
مش��ترکان خانگی لحاظ شده اس��ت که ۱۱ میلیون و 
۳۲۵ هزار و ۱۱۰ مش��ترک مع��ادل ۴۰ درصد قبوض 
صادره مش��ترکان خانگی را ش��امل می ش��ود و به این 
ترتیب تمامی مش��ترکانی که در دوره اوج بار امس��ال 
الگ��و را رعای��ت کردند و مصرف برق ش��ان نس��بت به 
دوره مشابه س��ال قبل کاهش داشته، مشمول پاداش 

صرفه جویی در طرح ۵=۱ شدند.
 وی مصرف برق 8۰ درصد مشترکان خانگی در دوره 
گرم امسال را تا سقف الگوی مصرف ذکر کرد و افزود: 
۱۰ درصد مشترکان خانگی تا ۱.۵ برابر الگو، ۶ درصد 
بین ۱.۵ تا ۲ برابر الگو و ۴ درصد دیگر نیز بیش از دو 

برابر الگو مصرف برق داشته اند.
مدی��رکل دفتر مدیری��ت ان��رژی و برنامه ریزی امور 

مش��ترکان تصریح کرد: متوس��ط مص��رف ماهانه 8۰ 
درص��د مش��ترکان خانگ��ی در مناط��ق ع��ادی ۲7۵ 
کیلووات  س��اعت، ۱۰ درصد ۳7۵ کیلووات س��اعت، ۶ 
درصد ۵۲۰ کیلووات س��اعت و ۴ درصد ۹۰۰ کیلووات 

ساعت است.
الزم به ذکر اس��ت که تعرفه م��ازاد بر الگوی مصرف 
برق مشترکان پرمصرف خانگی به صورت غیریارانه ای 

باید پرداخت شود.
 رشد منفی ۳ درصد سرانه مصرف برق برای مصارف 

خانگی
یاقوتی رش��د مصرف برق بخ��ش خانگی را در چهار 
ماه ابتدای س��ال نسبت به س��ال گذشته منفی عنوان 
کرد و گفت: امس��ال به رغم افزایش تعداد مش��ترکان 
خانگی، رش��د س��رانه مصرف در این بخ��ش حدود ۳ 

درصد کاهش داش��ته اس��ت که اقداماتی نظیر اصالح 
تعرفه برق، پاداش صرفه جویی مصرف، فرهنگ س��ازی 
و مدیریت مصرف از عوامل اصلی این کاهش به ش��مار 

می رود.
وی درخصوص وضعیت سرانه مصرف برق در کشور 
تأکید کرد: س��رانه مصرف برق ما نس��بت به متوس��ط 
جهانی و کش��ورهای مش��ابه که بهای برق آنها واقعی 
اس��ت، باالتر بوده، چراکه نسبت به استفاده درست از 

انرژی حساسیت های الزم را نداریم.
یاقوت��ی درباره پاداش های تش��ویقی س��ایر مصارف 
گفت: مش��ترکان کشاورزی که طبق مصوبه دولت پنج 
ساعت در روز با برنامه های صنعت برق همکاری کنند، 
۱۰۰درصد بهای برق آنها بخشوده می شود، اما پاداش 
همکاری صنایع متناس��ب ب��ا دوره هم��کاری و توان 

کاهش یافته محاس��به می شود که به طور متوسط سه 
برابر مبلغ انرژی جابه جا شده مشمول تشویق می شوند 
و معم��والً بین ماه های مه��ر و آبان در قبوض برق آنها 

اعمال می شود.
وی می��زان همکاری بخش کش��اورزی با برنامه های 
پیک س��ایی صنعت برق در ساعات اوج بار را تاکنون به 
طور متوسط ۲ هزار مگاوات و بخش صنعت را متوسط 
۴ ه��زار و 7۰۰ م��گاوات عن��وان و تصریح کرد: بخش 
صنعت در دو بخش ش��امل مش��ترکان صنعتی بخش 
انتق��ال به میزان ۲۵۰۰ مگاوات و مش��ترکان صنعتی 
بخش توزیع به میزان ۲۲۰۰ مگاوات همکاری داشتند.
ب��ه گفته یاقوت��ی، ادارات نیز عالوه ب��ر حدود 7۰۰ 
م��گاوات کاه��ش مص��رف، ۵۰۰ م��گاوات مولده��ای 

خودتامین خود را در پیک بار به مدار آوردند.

رئیس س��ازمان دامپزشکی کش��ور با بیان اینکه ورود 
نه��اده دامی آلوده به چرخه مصرف تقریباً محال اس��ت، 
گفت: اگر کس��ی با هر شگردی موفق شود ذرت یا نهاده 
آلوده ترخی��ص کند حتما در مقصد، یعنی در س��یلو و 
قبل از ورود به دامداری، جلوی محموله گرفته می شود.

س��ید محمد آقامیری در حاش��یه روی��داد هم افزایی 
مدیریت ایران در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه امکان 
پلم��ب کردن بار آلوده در مقصد ه��م وجود دارد، اظهار 
کرد: اگر نهاده های دامی اس��تانداردهای الزم را نداشته 
باش��ند و آزمایش های میکروبی، قارچی و ش��یمیایی را 
پاس نکنند، به هیچ عنوان اجازه ترخیص پیدا نمی کنند.

همچنی��ن ب��ه گفت��ه وی اگر کس��ی با هر ش��گردی 
موفق ش��ود ذرت یا نهاده آل��وده ترخیص کند حتما در 
مقصد، یعنی در س��یلو و قبل از ورود به دامداری، جلوی 
محموله گرفته می ش��ود. حتی ممکن است محموله در 

مبدا آزمایش ش��ود و مشکلی نداشته باشد، اما در مقصد 
مش��خص ش��ود که مش��کل دارد که در این صورت هم 

محموله متوقف می شود.
آقامیری با بیان اینکه ورود نهاده دامی آلوده به چرخه 
مصرف تقریباً محال اس��ت، گفت: محموله عنوان ش��ده 
هم در مقصد شناس��ایی خواهد شد. البته در حال حاضر 
محموله هایی در مبدا و مقصد هس��تند که باید معدوم 
شوند. برای مثال شب عید ۱7۰ تن گوشت معدوم شد، 

چرا که تاریخ آن گذشته بود.
به گزارش ایسنا، ماجرا از این قرار است که در دی ماه 
س��ال گذشته، دو ش��رکت واردکننده نسبت به ترخیص 
ذرت آل��وده از گمرک اقدام کردند؛ ب��ه نحوی که یکی 
ح��دود ۶8 هزار تن و دیگری ۶۵ ه��زار تن ذرت که در 
یک��ی از انبارهای منطقه ویژه اقتص��ادی بندر امام )ره( 
تخلیه ک��رده بودند به فاصله ی��ک روز به گمرک اظهار 

می کنن��د، ولی در اوایل اس��فندماه، اداره اس��تاندارد به 
دنبال مشخص شدن آلوده بودن ذرت یکی از شرکت ها، 
خروج آن را ممنوع و انبار مربوطه پلمب می شود. شرکت 
دوم ک��ه مج��وز واردات محموله ذرت خ��ود را دریافت 
کرده بود نس��بت به ترخیص اقدام می کند ولی در ادامه 
مشخص می شود که بخشی از محموله شرکتی که ذرت 
آن آلوده اعالم شده بود توسط انبار نگهدارنده به شرکتی 
که صاحب ذرت های س��الم بود، تحویل و ترخیص شده 
اس��ت. این مقام مس��ئول درب��اره پرونده ف��روش نهاده 
مجازی در ب��ازارگاه نیز گفت: این ماجرا طوری که بیان 
ش��د نبوده و تخلفی ه��م صورت نگرفته، ام��ا در حوزه 
دامپزش��کی نیس��ت و وزارت جهاد باید اظهار نظر کند. 
وزارت جهاد به زودی نظرات کارشناس��ی دس��تگاه های 

نظارتی را منتشر خواهد کرد.
این ماجرا نیز از آنجا ش��روع ش��د که ح��دود دو ماه 

پیش بس��یاری از مرغداران و دام��داران از عملکرد یکی 
از شرکت های متعلق به س��ازمان تعاون روستایی انتقاد 
و اعالم کردند که این ش��رکت مذکور در سامانه بازارگاه 
نه��اده به آنها فروخته و پول��ش را نیز دریافت کرده ولی 
بعد از گذشت چند ماه هنوز هیچ نهاده ای به آنها تحویل 
نداده اس��ت. برخی از آنها نیز می گفتند که این شرکت 
هی��چ نهاده ای وارد نکرده و بار مج��ازی به آنها فروخته 

است.
راه های پیشگیری از تب کریمه کنگو

آقامی��ری در ادامه درباره ت��ب کریمه کنگو نیز گفت: 
این بیماری از دام به انس��ان و از انسان به انسان منتقل 
می ش��ود. میزبان واس��طه نیز کنه اس��ت. در فصل گرما 
تکثی��ر کنه زیاد اس��ت، اما اقدامات پیش��گیرانه در این 
زمینه مثل سم پاشی جایگاه و ایجاد حمام های ضد کنه 

سه برابر شده است.

به گفته وی مردم هم نباید از مراکز غیر مجاز گوشت 
بخرند، بدون دس��تکش به گوشت دست نزنند و مراقب 
باش��ند ترش��حات و خون دام به به چشم یا دست بریده 
نرس��د. همچنین گوشت ۲۴ س��اعت و جگر ۴8 ساعت 
بای��د در یخچال نگهداری ش��ود و حتماً به صورت پخته 
کامل مصرف شود. رئیس س��ازمان دامپزشکی کشور با 
بی��ان اینکه در دو ماه گذش��ته ۵۳ نفر ب��ه این بیماری 
مبتال ش��دند که سه نفر از آن ها فوت کردند، گفت: البته 
یک نفر دیگر هم فوت کرده که مشکوک به این بیماری 
اس��ت. اما در ۱۰ روز گذشته فقط یک نفر به تب کریمه 

کنگو مبتال شده است.
وی همچنی��ن تاکید کرد که مردم گوش��ت را از کنار 
جاده ه��ا نخرن��د. اینکه گفته می ش��ود گوس��فندها در 
کنار جاده علف می خورند، اما در کش��تارگاه پالس��تیک 

می خورند کاذب است .

آمار مشترکان پُرمصرف برق اعالم شد

 منفی شدن رشد مصرف در بخش خانگی

نگران ذرت های آلوده نباشید

تجهیزات موردنیاز برای شروع فعالیت در دنیای پادکست ها
دنیای پادکس��ت ها تنوع و جذابیت بس��یار زیادی برای هر فردی در سراسر دنیا دارد. بسیاری از مردم به 
طور روزمره آرزوهای ریز و درشتی درباره شروع به کار در قالب طراح یا مجری پادکست در ذهن دارند. این 
امر در صورتی که همراه با ایده ای مناس��ب باشد، می تواند به یک استارت آپ جدی تبدیل شده و موفقیت 
بسیار مهمی برای کارآفرینان به همراه داشته باشد. البته در این بین استفاده از ابزارها و تجهیزات مناسب 
نیز امری ضروری خواهد بود، در غیر این صورت ش��اید ش��ما هرگز موقعیت مناس��بی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف تان پیدا نکرده و نتوانید تاثیرگذاری الزم را به همراه داش��ته باش��ید. یادتان نرود در 
دنیای امروز شمار بسیاری زیادی از مردم به دنبال استفاده از راهکارهای حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف هستند. در این میان برندها نیز برای خودشان پادکست های مختلف دارند. بنابراین شما به...



گزارش دیوان محاس��بات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از 
سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در پایان جلس��ه علنی روز )یکش��نبه ۲ 
مرداد ماه( هیأت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی موارد اعالم وصولی را به 

شرح ذیل قرائت کرد:
-  س��وال ملی محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق و بهاباد و 
خاتم و ابرکوه از وزیر بهداشت و درمان درباره اینکه چرا توزیع نیروی انسانی 

به صورت عادالنه و براساس نیاز مناطق مختلف کشور صورت نمی گیرد؟

-  سوال ملی س��یدناصر موسوی الرگانی نماینده فالورجان از وزیر جهاد 
کش��اورزی درخصوص علت عدم برنامه ریزی دقی��ق برای نجات دامداران از 
نابودی چیس��ت؟ کدام راهب��رد برای تأمین نهاده های م��ورد نیاز به قیمت 

مناسب و خرید شیر و گوشت با قیمت منطقی اجرایی شده است؟
-  س��وال ملی س��یدمحمد پ��اک مهر نماین��ده بجنورد، مانه، س��ملقان، 
جاجرم، گرمه، راز و جرگالن از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص علت کمبود 
نهاده ه��ای دام��ی دولتی و ضعف نظ��ارت و مدیریت عملک��رد وزارت جهاد 
کش��اورزی در حوزه های نهاده های دامی، تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 

و میوه تنظیم بازار.
 -گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که توسط دیوان محاسبات 
کش��ور تدوین و روز گذش��ته طبق ماده )۲۱۹( آیین نامه داخلی مجلس به 

مجلس ارسال شده بود، اعالم وصول شد.
محمد رش��یدی تأکید کرد: این موضوع برای اولین بار اس��ت که گزارش 
تفریغ بودجه ش��ش ماه زودتر از موعد مقرر به مجلس ارائه ش��ده است و به 
خاطر این اقدام جهادی از رئیس و کارکنان خدوم دیوان محاس��بات تش��کر 

و قدردانی می کنیم.

از سوی هیأت رئیسه مجلس اعالم وصول شد

گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ 

سخنگوی کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی صادرات نفت به 
پاالیشگاه های فراسرزمینی را از جمله برنامه های دولت سیزدهم عنوان 
کرد و گفت ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی سررس��ید شده دولت 

قبل توسط دولت فعلی تسویه می شود.
مالک شریعتی نیاس��ر در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، درباره 
مقایسه میزان حجم سرمایه گذاری ها در صنعت نفت در دولت سیزدهم 
و دولت های گذشته گفت:  کاری که دولت سیزدهم برای فروش نفت و 
میعانات گازی انجام می دهد، کار پیچیده ای نیس��ت و باید پیش از این 
ه��م در دولت های قبل انجام می ش��د چراکه برای ص��ادرات و بازاریابی 

فرآورده های نفتی باید تنوع در مقاصد صادراتی انجام شود.
س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس با بیان اینکه تمام تمرکز دولت 
گذش��ته به ارتباط ب��ا برخی از کش��ورهای خاص در دنیا ب��ود، افزود: 
کش��ورهای غربی همیشه ثابت کردند که وفای به عهد نداشته و ندارند 
ولی در عمل دولت گذش��ته خودش را معط��ل مذاکرات کرده بود و به 
دنبال منابع جدید درآمدی و مقاصد جدید صادراتی یا تنوع بخش��ی به 
نفت خام و میعانات گازی نبود، اما خوشبختانه در ۱۰ ماه گذشته دولت 
س��یزدهم گام های مهمی در توسعه ارتباطات در بخش نفت برداشته و 

روند رو به رشدی را شاهد هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی با ذکر نمونه هایی از 
عملکرد دولت در ارتقای دیپلماس��ی ان��رژی در فروش نفت و میعانات 
گازی گف��ت:  برخی از مقاصد جدید صادراتی در حوزه انرژی به کش��ور 
اضافه شده است و برخی از کشورهایی آمریکای التین و آسیایی شرقی 
که در معرض تحریم نظام س��لطه هس��تند، مقاصد بسیار مناسبی برای 

صادرات نفت کشور محسوب می شوند.

صادرات نفت به پاالیش��گاه های فراس��رزمینی در دستور کاری دولت 
سیزدهم است

شریعتی صادرات نفت به پاالیشگاه های فراسرزمینی را در دستور کار 
دولت س��یزدهم عنوان کرد و افزود: ونزوئال یکی از کشورهایی است که 
دارای نفت خام فوق س��نگین اس��ت و ذخایر زیادی در این بخش دارد 
و تزری��ق میعانات گازی به چاه ه��ای نفت ونزوئال کمک خواهد کرد که 

همزمان فشارافزایی و رقیق سازی برای این چاه ها انجام شود.
وی با اش��اره به قراردادهایی که با کشور ونزوئال در بخش نفت انجام 
شده است، گفت: براساس این قراردادها، نفت و میعانات گازی به کشور 
ونزوئال ارس��ال می شود و در پاالیش��گاه های آن اقدام به فرآوری شده و 
نس��بت به فروش آن هم اقدام می شود که این مسائل به افزایش درآمد 

کشور در حوزه نفت و گاز کمک کرده است.
س��خنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: برآورد 
می ش��ود که 7۰ تا 8۰ درصد درآمد ناش��ی از روش ص��ادرات نفت به 
پاالیش��گاه های فراسرزمینی به کشور بازگردد و منابعی که پیش از این 
استفاده از آنها سخت بود، در اختیار جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته 
تا نیازهای کش��ور در صادرات مواد خام کشور برای تجهیزات، کاالهای 

اساسی و نهاده ها تامین شود.
تیم فروش نفت دولت سیزدهم متخصص و تواناست

وی درباره میزان فروش نفت در دولت س��یزدهم، اظهار داشت: زمانی 
ف��روش نف��ت تا میزان ۲۵۰ هزار بش��که در روز هم کاه��ش یافته بود 
و خوش��بختانه در زم��ان حال حداق��ل میزان ف��روش در روز به 8۰۰ 
هزار بش��که در روز رس��یده اس��ت و در مقاطعی هم تا ی��ک میلیون و 
۲۰۰ هزار بش��که در روز میزان فروش نفت بود. البته جنگ روس��یه و 

اوکراین، تحریم ها و کرونا از دالیل نوس��ان در میزان فروش نفت اس��ت 
که خوشبختانه بحران در فروش را پشت سرگذاشتیم.

نماینده مردم تهران در مجل��س درباره مواردی که باید برای صنعت 
نفت در نظر گرفته شود، اظهار داشت: آنچه که باید در این زمان محقق 
شود، توسعه میادین مشترک نفتی است و فشارافزایی در منطقه پارس 
جنوبی اس��ت که به س��رمایه گذاری نیاز دارد. همچنین بهینه سازی در 

صنایع نفت و گاز از مسائلی است که باید به آن توجه کرد.
وی با بیان اینکه تیم بسیار متخصص و حرفه ای در وزارت نفت برای 
فروش نفت شکل گرفته است، افزود: روند مثبتی در این بخش با وجود 
نیروه��ای توانمند وزارتخانه وجود دارد ک��ه نویددهنده روزهای خوبی 

در آینده است.
ای��ن نماینده مجلس با اش��اره به اینکه بخش��ی از درآمدهای دولت 
صرف بازپرداخت بدهی های دولت گذش��ته می ش��ود، گفت: ماهانه ۱۰ 
هزار میلیارد تومان بدهی سررس��ید شده دولت قبل است که این مبلغ 
در سال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می شود و تقریبا یک دهم بودجه کل 

کشور است.
ش��ریعتی ادامه داد: همچنین در دولت قبل، پیش از وصول مطالبات 
از برخی کشورها، بانک مرکزی اقدام به چاپ پول کرد که متاسفانه این 

اقدام در دولت قبل منجر به تورم شد.
وی خاطرنش��ان کرد: امیدوارم مس��یر درآمدزایی کش��ور به سمتی 
ب��رود که هزینه های جاری کش��ور از فروش نفت جدا ش��ود و از محل 
مالیات و ارزش افزوده غیرنفتی هزینه های جاری کشور تامین شود و از 
درآمدهای نفتی برای س��رمایه گذاری در بخش عمرانی کشور و توسعه 

صنایع نفت و گاز استفاده کنیم.

صادرات نفت به پاالیشگاه های فراسرزمینی در دستور کار دولت است

دریچه

ساالنه 1۶ میلیارد دالر یارانه تولید برق 
پرداخت می شود!

رئیس هیأت مدیره س��ندیکای شرکت های تولیدکننده برق گفت 
هزینه یارانه پرداختی به برق بس��یار باال اس��ت، اگر در سال ۳۴۲ 
هزار میلیون کیلووات برق مصرف ش��ده باشد، به نرخ گاز صادراتی 
و یا خوراک پتروش��یمی ها )میانگین ۲۰ سنت دالر( ۱۶.۲ میلیارد 
دالر فقط یارانه سوخت داده می شود، پرواضح است که امکان فوری 
تغییر قیمت فروش برق میسر نیست، ولی نباید این رویه ادامه یابد.
ابراهی��م خوش گفتار در گفت وگو با ایس��نا، با بی��ان اینکه نصب 
کنتورهای چندتعرفه ای باید خیلی س��ریع انجام ش��ود و آنچه که 
تاکنون نصب ش��ده است، با برنامه ریزی تعرفه های آنها را عملیاتی 
کنیم، اظهار کرد: برق کاالیی اس��ت که مستقیم از تولید به مصرف 
می رسد و امکان ذخیره سازی ندارد، ولی امکان مدیریت مصرف آن 
با کنتور چندتعرفه وجود دارد. مشترکی که ماهانه ۱۰۰۰ کیلووات 
مصرف می کند، ش��اید از مصرف کننده ۳۰۰ کیلوواتی بهتر مصرف 
کرده باش��د، چراکه مصرف باال را در ساعات غیرپیک شب تا صبح 
انجام داده باش��د، ولی زمان مصرف آن ۳۰۰  کیلووات  س��اعت، در 
اوج پیک مصرف بوده که به ش��بکه فش��ار وارد کرده. در این باره، 

هدایت و آموزش مصرف کننده امری مهم و اساسی است.
وی اف��زود: ایج��اد هماهنگی بین وزارت نفت و نیرو و س��ازمان 
محیط زیس��ت و س��ازمان برنامه و بودجه برای اج��رای قانون رفع 
موانع تولید و تشویق سرمایه گذاران برای ورود به حوزه تولید برق. 
مص��رف بهین��ه گاز و دیگر فرآورده های نفت��ی در حوزه تولید برق 

می تواند موجب افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید شد.
رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق اظهار 
کرد: توجه ویژه به سرمایه گذاران در حوزه برق متاسفانه تنگ نظری 
و روش ه��ای غیرقانونی و غیرحرفه ای باعث ایجاد مش��کالت امروز 
صنعت برق شده است و باید در حوزه تفکر در صنعت برق طرحی 

نو در انداخت امیدوارم محقق شود.
خوش گفتار با بی��ان اینکه درباره برنامه ها، سیاس��ت گذاری ها و 
عملکرد وزارت نیرو در سال های اخیر که پیامدهای نامطلوبی برای 
صنعت برق و اقتصاد ملی کش��ور داشته است، کمیسیون اقتصادی 
مجل��س گزارش مفصل��ی را تهیه و ارائه کرده و ب��رای پیگیری به 
قوه قضائیه ارجاع ش��ده اس��ت،  ابراز امیدواری ک��رد که با پیگیری 
و اجرای این مس��ئله، تغییری در رویکردها و سیاس��ت های وزارت 

نیرو ایجاد شود.
وی با اشاره به این تغییرات اصالحی، تاکید کرد: هزینه تمام شده 
تولید و تامین برق در کش��ور بس��یار باال اس��ت و بای��د طرحی نو 
درانداخت تا هزینه ها کاه��ش و بهره وری این صنعت افزایش یابد. 
یکی از عوامل ایجاد هزینه بس��یار باالِی تمام ش��ده در تولید برق، 
ع��دم توجه به میزان مصرف س��وخت )گاز، گازوئیل، نفت کوره( و 
آب  در نیروگاه ها اس��ت. هزینه سوخت برمبنای نرخ امروز در اروپا 
برای ه��ر کیلووات برق حدودا ۱۰ هزار تومان اس��ت و به نرخ گاز 
صادراتی ۲۰۰۰ تومان است. این هزینه می تواند با باالبردن راندمان 
نیروگاه ها و اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید 

کاهش یابد.
رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با بیان 
اینک��ه با وجود واگذاری ۶۰ درص��د تولید برق به بخش خصوصی، 
تشکیالت وزارت نیرو طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ گسترش یافته 
اس��ت، گفت: افزایش تعداد نیروی انس��انی و توس��عه سازمان های 
زیرمجموع��ه، هزینه ه��ای تولید برق توس��ط وزارت نی��رو را  باال 
برده اس��ت. باید در این زمینه اقدام اساس��ی برای تغییر ساختاری 
متناس��ب با گستره ماموریت و فعالیت های وزارت نیرو در امور برق 

با هدف تعدیل هزینه ها انجام گیرد.

هشدار سطح نارنجی خیزش گرد و غبار در 
استان تهران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران از هشدار سطح نارنجی 
در استان به دلیل وزش باد شدید و افزایش گرد و غبار خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حامد یزدی مهر عصر یکشنبه در جمع 
خبرنگاران از صدور هش��دار هواشناس��ی س��طح نارنجی در استان 
تهران خبر داد و اظهار داشت: با توجه به شدت وزش باد و افزایش 
گرد و غبار، هش��دار سطح نارنجی توس��ط هواشناسی استان صادر 

شده است.
یزدی مهر ادامه داد: زمان شروع این مخاطره از امشب )یکشنبه 
دوم مرداد( تا دوشنبه سوم مردادماه خواهد بود و منطقه اثر وزش 

باد در مناطق غربی و جنوبی استان تهران پیش بینی شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران ضمن اعالم مخاطرات 
این هش��دار از جمله احتمال خس��ارت به تأسیسات سبک شهری 
و روس��تایی، کش��اورزی و کاهش دید افقی و کیفیت هوا به مردم 
توصی��ه کرد: از ت��ردد غیرض��روری در هوای باز به وی��ژه بیماران 
تنفس��ی، افراد س��الخورده، کودکان، آتش زدن بقایای کش��اورزی 

خودداری کنند.
وی گفت: شکس��تن درختان فرس��وده و سازه های سست و نیمه 
کاره، س��قوط اجس��ام از ارتفاع از مخاطرات وزش باد شدید خواهد 
بود به همه شهروندان توصیه می شود در این خصوص احتیاط الزم 

را داشته باشند.
یزدی مهر افزود: با توجه به هش��دار س��طح نارنجی و اعالم نوع 
مخاطرات مس��ئوالن عضو س��تاد مدیریت ضمن، آمادگی و مقابله 
با حوادث احتمالی نس��بت به اطالع رس��انی مناسب به شهروندان 

اقدام کنند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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رئیس س��ازمان امور مالیاتی کشور از وصول ۳۵۴ هزار میلیارد تومان 
مالیات و عوارض در سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایس��نا، داود منظور که در هشتادمین جلسه علنی شورای 
اس��المی شهر تهران، به عنوان مهمان ویژه حضور داشت، گفت: در این 
دوره همکاری متفاوت و خوبی با ش��هرداری ها آغاز کردیم و امیدواریم 
این همکاری ها توس��عه پیدا کند و شکوفاتر شود. قطعا این تعامالت در 
حال توسعه و ارتقا است که می تواند آثار بسیار  مثبتی داشته باشد. در 
وصول مالیات ها س��عی می کنیم سهم مالیات در بودجه دولت ارتقا پیدا 
کند  و همچنین سهم مالی شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده  

نیز افزایش پیدا کند.
وی افزود: در سال گذشته ۳۵۴ هزار میلیارد تومان مالیات با احتساب 
عوارض وصول کردیم که از این میزان  ۳۰۶ هزار میلیارد تومان مالیات 
و مابقی عوارض بوده یعنی حدود ۵۹ درصد رش��د نس��بت به سال ۹۹ 
و براس��اس تحقق پیش بینی بودجه ای این ۵۹ درصد رشد رقم خورده 
است. به گفته منظور، بر همین اساس مکلف شدیم در سال جاری ۴۵۴ 
هزار میلیارد تومان یعنی با رشد ۶۲ درصدی نسبت به بودجه مصوب و 
رشد ۵۰ درصدی نسبت به عملکرد  سال گذشته وصول مالیات داشته 
باشیم؛ لذا باید از همه ابزارها در راستای تحقق این مهم  بهره بگیریم.

وی ادام��ه داد: امس��ال در دریاف��ت اظهارنامه مؤدی��ان جدید اضافه 
ش��دن تعداد اظهارنامه های مالیاتی را ش��اهد بودیم. در سال گذشته ۲ 
میلیون و ۹۰۰ هزار مؤدی مالیاتی و در س��ال جاری ۴ میلیون و ۳۰۰ 
اظهارنامه شخص حقیقی دریافت کردیم. افرادی را نیز شناسایی کردیم 
ک��ه اظهارنام��ه ندادند که آنها به عنوان ف��رار مالیاتی مورد تعقیب قرار 

خواهند گرفت.
رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور تاکید کرد: اش��راف اطالعاتی 
ما نس��بت به فعاالن اقتص��ادی افزایش یافته که این ام��ر از روش ها و 
ش��کل های گوناگون��ی از جمل��ه نقل و انتق��ال دارایی ه��ا، قراردادهای 
پیمانکاری و... انجام ش��ده اس��ت. این اشراف اطالعاتی به ما کمک کرد 
تا در سال جاری برای مؤدیان اطالعاتی اطالعات شان را در ا ختیارشان 

قرار دهیم و به صورت سامانه ای این اطالعات را مشاهده کنند.
همچنین در بخش اش��خاص حقیقی ابراز مالیاتی ما نس��بت به سال 
گذش��ته س��ه برابر ش��ده، چراکه در حال حاضر مؤدی م��ا می داند که 
نسبت به او اشراف اطالعاتی داریم. در حقیقت جهت گیری ما این است 
که حتی اگر کس��ی اظهارنامه ندهد ب��ا اطالعاتی که از او داریم برایش 
اظهارنامه برآوردی صادر کنیم و این کار را در س��ال گذشته برای ۲۲۰ 
هزار نفر انجام دادیم و اظهارنامه مالیاتی صادر کردیم و در س��ال جاری 

نیز این کار را انجام خواهیم داد.
۵0 درصد مالیات کشور در تهران وصول می شود

رئیس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اش��اره به اینکه تقریبا ۵۰ درصد مالیات کشور در تهران وصول 
می ش��ود، افزود: در تهران نیز ش��مال و مرکز تهران 8۰ درصد مالیات 
م��ا را وص��ول می کند؛ لذا ع��دم تقارنی را هم بین اس��تان ها و هم بین 
مناطق تهران، مش��اهده می کنیم. تالش ما این است که سهم استان ها 
را به تدریج افزایش دهیم. امس��ال بیشترین رش��د در اظهارنامه ها در 
همان اس��تان هایی اس��ت که جزو اس��تان های آخر در وصول مالیات ها 

قرار داشتند.
وی ادامه داد: ما در حال حاضر حدود ۶ میلیون واحد صنفی در کشور 
داریم که س��ال گذش��ته ۱7 هزار میلیارد تومان یعنی ۵ درصد مالیات 
از آنها وصول ش��ده در حالی که ۴۰ درصد اقتصاد کش��ور در دست این 
واحدهاس��ت، اما امس��ال تحولی در این حوزه رخ داده اس��ت به شکلی 
که مبنای ما برای اخذ مالیات اطالعات اخذ ش��ده است که باعث شده 

مالیات دریافتی اصناف در سال جاری سه برابر شود.
برای مثال  س��رانه های پزش��کان امس��ال  ۲۲ میلیون تومان و سرانه 

رستوران ها 7 میلیون تومان شده است.
منظ��ور با تاکید بر اینکه س��هم ع��وارض ش��هرداری ها افزایش قابل 
مالحظه ای داش��ته اس��ت افزود: یک��ی از اقدامات مهم��ی که در پیش 
داریم اجرای قانون س��امانه های فروشگاهی و مودیان فروشگاهی است؛ 
موضوعی که مدت ها انتظار اجرای آن کش��یده می شود. سامانه مرکزی 
که اطالع��ات پایانه های فروش��گاهی را اخذ می کن��د و در حال حاضر 
این س��امانه آماده بهره برداری است. لذا می خواهیم مودیان را فراخوان 
کنی��م. باید صندوق های فروش خود را به برنامه هایی که س��ازمان ارائه 
می کند مجهز کنند و ب��رای  همه فروش خود فاکتور الکترونیک صادر 
کند و هر خرید و فروش��ی که در کش��ور  انجام می ش��ود سازمان امور 
مالیاتی اطالعات آن را داش��ته باشد و مالیات ارزش افزوده اخذ شود و 
ب��ه این ترتیب عدالت مالیاتی و ش��فافیت اقتصادی کاملی اتفاق بیفتد. 

پیش بینی ما این است که تا پایان سال آینده این مهم محقق شود.
وی ادامه داد: تاکنون در موضوع ارزش افزوده 8 فراخوان داش��ته ایم. 
۶۰۰ هزار مودی فراخوان شدند که از این تعداد ۳۵۰ هزار مودی فعال 
و اظهارنامه ه��ای خ��ود را ارائه می کنند. بی تردید اگر به س��مت اجرای 
ارزش افزوده در بستر سامانه های فروشگاهی برویم افزایش قابل توجهی 

در مودیان مالیاتی در حوزه ارزش افزوده اتفاق خواهد افتاد.
همچنی��ن در قانون ارزش افزوده کاالهایی وجود دارند که مش��مول 

ارزش افزوده خواهند ش��د و افزایش چشمگیری در این حوزه خواهیم 
داش��ت البته این به جز مواردی اس��ت که معافیت برای آنها پیش بینی 

شده است.
منظور با تاکید بر اینکه مهمترین حوزه اجرای این مس��ئله مدیریت 
اجتماع��ی اج��رای این قانون اس��ت، افزود: باید پیوس��ت رس��انه ای و 
اطالع رس��انی دقیقی داشته باش��یم و در این مسیر شهرداری ها و شورا 

باید کمک کنند.
باید جلس��ات با اصناف و فعاالن اقتصادی برگزار شود و منافع اجرای 
این قانون برای آنها و مردم توضیح داده ش��ود قطعا این کار س��نگینی 
اس��ت که س��ازمان امور مالیاتی در دو س��ال آینده نسبت به اجرای آن 
درگی��ر خواهد ب��ود. در حال حاضر در اغلب کااله��ا برای ارزش افزوده 
س��هم دولت ۴ سهم، ش��هرداری ها ۴ سهم و یک سهم هم برای نظام و 

سالمت در نظر گرفته شده است.
از س��وی دیگر ع��وارض آالیندگی از منابع مهمی برای ش��هرداری ها 
قلمداد می ش��ود که در س��ال گذش��ته در سطح کش��ور بالغ بر ۴ هزار 
میلیارد تومان از این محل اخذ عوارض داش��تیم البته با توجه به اینکه 
صنایع اطراف تهران آالیندگی پایین تری دارند سهم تهران در این حوزه 
پایین است اراده ما این است که قانون را به درستی اجرا کنیم البته باید 
اطالعات توس��ط س��ازمان حفاظت محیط زیست  در اختیار ما گذاشته 
ش��ود. وی ادامه داد: ظرف س��ال های گذش��ته دو تکلیف برعهده نظام 
مالیاتی کش��ور گذاش��ته ش��ده که یکی از آنها مالیات خانه های لوکس 
و باغ ویالهاس��ت ک��ه باید اطالعات آنها را از ش��هرداری ها و وزارت راه 
و شهرس��ازی دریافت کنیم، اما در سال گذشته همکاری خوبی در این 
عرصه انجام  نش��ده اس��ت با  اطالعات محدودی که داش��تیم مالیات 
خانه های لوکس را محاس��به کردیم اما عدد آن بس��یار  محدود شد. به 
ش��کلی که مجموعا کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان ش��د. اما اگر اطالعات 
کافی در اختیار ما از س��وی شهرداری ها قرار داده شود تصور می کنیم، 
بتوانی��م عدد قابل قبولی را وصول کنی��م. در بحث خانه های خالی نیز 
حج��م  اطالعاتی که گرفته ایم کافی نبوده ب��رآورد ما دو و نیم میلیون 
خان��ه خالی اس��ت در حالی که رکوردهای اطالعاتی که توس��ط وزارت 
راه و شهرس��ازی به عنوان متولی اطالعات به ما داده شده حدود ۵۰۰ 
هزار خانه خالی بوده. بی تردید کسانی که در این حوزه پرداخت مالیات 

نداشته باشند شامل جریمه خواهند شد.
همچنین در بحث خودروهای لوکس نیز اطالعات مستندی از پلیس 
راهور دریافت کردیم و عملیات اجرایی اخذ مالیات در مورد خودروهای 

لوکس در حال انجام است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد

وصول ۳۵۴ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در سال گذشته

مع��اون وزیر جه��اد کش��اورزی و رئیس س��ازمان مناب��ع طبیعی و 
آبخیزداری کش��ور گفت سرعت بیابان زایی در کشور یک میلیون هکتار 
در س��ال اس��ت در حالی که حداکثر کاری که ب��رای کاهش آن انجام 

می شود ۳۰۰ هزار هکتار است.
به گزارش خبرنگار محیط زیست ایرنا، عباسعلی نوبخت روز یکشنبه 
در کارگروه ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیس��ت افزود: ایران 
از لحاظ گونه های گیاهی و جانوری کش��وری غنی است و 8 هزار گونه 

گیاهی در آن وجود دارد.
وی اظهار داش��ت: در چند سال گذش��ته با محیط زیست و طبیعت 
درس��ت رفتار نکردیم این در حالی است که طبیعت با ما شوخی ندارد، 
تم��ام گونه های مختلف گیاهی و جانوری برای خود خط ارتفاعی دارند 
که ما آن را دس��تکاری کردیم، مثال رشد انار در شمال کشور در ارتفاع 
7۰۰ متر از دریا انجام می شود که ممکن است به مرور تغییر کند، االن 
در برخی موارد ارتفاع رش��د گیاهی ۴۰۰ تا ۶۰۰ متر باالتر رفته است. 

این فاجعه زیست بومی است که در حال رخ دادن است.

وی اظهار داش��ت: اگر یک مرتع درجه یک به مرتع درجه دو تبدیل 
شود ش��اید برای غیرمتخصصان مشهود نباش��د، اما یک فاجعه زیست 
بومی اس��ت. این مس��ئله ش��وخی بردار نیس��ت و باید با جدیت به آن 
بپردازیم.   وی تاکید کرد: ما متولی امنیت زیستی هستیم اگر به خطر 
بیفتد امنیت غذایی ما هم به خطر خواهد افتاد؛ این یک هشدار است.  
نوبخ��ت گفت: باید ای��ن فرهنگ را جا بیندازیم که ه��ر ایرانی با هر 

تفکری در هر کجای کشور که زندگی می کند ساالنه یک نهال بکارد.
وی اف��زود: در کش��ور ۱۴ میلیون و ۳۵۵ هزار هکت��ار جنگل داریم، 
جنگل ه��ای زاگرس دو برابر بزرگترین س��د کش��ور آب تولید می کند، 
اکس��یژن ۶۰ میلیون نف��ر را تامین می کند این در حالی اس��ت که در 
حال نابودش��دن هستند، جنگل های شمال از سال ۱۳۶۹ تاکنون بیش 
از 7۰ نوع بیماری و افت را تجربه کرده اس��ت، ما برای حفظ ش��ان چه 
کار کردیم؟ حتی حقابه را هم از آنها دریغ می کنیم، چرخه هیدرولیکی 
را ب��ه هم زدیم آن وقت انتظار داریم که جنگل ها همچنان کارایی خود 

را داشته باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبرداد
بیابان زایی در کشور با سرعت یک میلیون هکتار در سال

حملونقلریلی

نزولی شدن دوباره روند شاخص بورس در 
دومین روز مردادماه

 شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه، دوم مردادماه با ۹ هزار 
و 7۳۴ واح��د کاهش در ارتفاع ی��ک  میلیون و ۴۶۳ هزار واحدی 

قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایرنا، شاخص هم وزن با ۴هزار و ۴۵۱ واحد 
کاهش به ۴۰۰ هزار و ۳۴ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۶7۱ 

واحد افت به ۲۴۰ هزار و ۱۳8 واحد رسید.
ش��اخص بازار اول، 7 هزار و 8۵ واحد و ش��اخص بازار دوم ۱۹ 

هزار و ۶۲۶ واحد کاهش را ثبت کردند.
دی��روز در معامالت ب��ورس تهران، بی��ش از ۶ میلیارد و ۱8۵ 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴7 هزار و ۲۲۳ 

میلیارد ریال معامله شد.
همچنین پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و 7۶ واحد، 
پاالی��ش نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۹۶8 واح��د، پاالیش نفت 
تهران )ش��تران( با 7۰۰ واحد، صنعتی و معدنی چادرملو )کچاد( 
با ۳۹8 واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس )فارس( با ۳78 
واحد و بانک ملت )وبملت( با ۳۵۰ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص 

بورس همراه شدند.
در مقابل معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۲ هزار و هش��ت 
واحد، توس��عه معادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه )میدکو( با یک 
هزار و ۴77 واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با یک هزار و 
۱8۹ واحد و پتروش��یمی نوری )نوری( با ۹۹۴ واحد تاثیر منفی 

بر شاخص بورس داشتند.
ب��ر پایه این گزارش، دیروز نماد پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، 
پتروش��یمی نوری )ن��وری(، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر(، 
شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، سیمان آبیک 
)س��آبیک(، ای��ران خ��ودرو )خ��ودرو( و بانک مل��ت )وبملت( در 

نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه فرآورده نفتی هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین 
گروه های صنعت ش��د و در این گ��روه ۶۴۳ میلیون و ۱۴۱ هزار 

برگه سهم به ارزش ۴ هزار و ۱8۰ میلیارد ریال دادوستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز دیروز بیش از ۲۳۳ واحد کاهش داشت و 
به ۱۹ هزار و ۱8۱ واحد رسید.

در این بازار ۲ میلیارد و ۶۰۵ میلیون برگه س��هم و اوراق مالی 
دادوس��تد ش��د و تعداد دفعات معامالت دیروز فرابورس بیش از 

۱۵۴ هزار و ۵۵۰ نوبت بود.
نمادهای بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، گروه س��رمایه گذاری میراث 
فرهنگی )س��مگا(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، قاسم 
ایران )قاس��م( و توسعه س��امانه نرم افزاری نگین )توسن( با تاثیر 

مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.
همچنین س��نگ آهن گهرزمی��ن )کگهر(، پلیمر آریاساس��ول 
)آریا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، بهمن دیزل )خدیزل( و بانک دی 

)دی( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

روند ساخت مسکن در پایتخت سرعت می گیرد
 امضای تفاهم نامه 1۵ هزار واحد مسکونی

سرپرست س��ازمان نوسازی شهر تهران از امضای دو تفاهم نامه 
مهم همکاری برای س��اخت مسکن طی روزهای آینده خبر داد و 
گفت ساخت مسکن در ش��هر تهران به یک جریان پایدار تبدیل 

خواهد شد.
به گزارش ایرنا از س��ازمان نوسازی شهر تهران، مهدی هدایت 
افزود: تفاهم نامه س��اخت ۵ هزار واحد مس��کونی با ستاد اجرایی 
فرم��ان حض��رت ام��ام )ره( و ۱۰ هزار واحد مس��کونی ب��ا بنیاد 
مس��تضعفان به دستور ش��هردار تهران طی روزهای آینده منعقد 

خواهد شد.
وی ب��ا تأکید ب��ر اهمیت ایجاد تعادل می��ان عرضه و تقاضا در 
حوزه مس��کن، تصریح کرد: ساخت مسکن در شهر تهران به یک 

جریان پایدار تبدیل خواهد شد.
به گفته هدایت عملیات اجرایی هشت پروژه مسکونی و چندین 
پروژه زیرساخت در منطقه ۲۰ نیز طی روزهای آتی آغاز می شود.

سرپرست سازمان نوسازی ش��هر تهران با اشاره به آغاز احداث 
۳ هزار واحد مس��کونی توضی��ح داد: در فاز نخس��ت اجرای این 
پروژه، 8۰۰ واحد و در فاز دوم ۱۲۰۰ واحد مسکونی با مشارکت 
سازمان نوسازی شهر تهران و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ساخته 

می شود.
هدایت ابراز امیدواری کرد که فاز نخس��ت این پروژه مسکونی 
که در بافت فرس��وده منطقه ۱8 و در محله ش��هید رجایی واقع 
ش��ده طی ۳۶ ماه آتی به بهره برداری برسد و مقدمات اجرای فاز 
دوم نیز به زودی فراهم شده و همگام با فاز نخست وارد عملیات 

اجرا شود.

3اقتصاد امروز دوشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
3 مرداد 1401
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فرصت یک  ماهه برای پرداخت مالیات 
خودروهای گران قیمت

س��ازمان امور مالیاتی کش��ور در اطالعیه ای تاکید کرد خودروهای 
ب��ا مجموع ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال که برای آنها برگ اجرایی 
پرداخت مالیات صادر شده است، یک ماه برای پرداخت مالیات فرصت 

دارند.
به گزارش ایرنا، در این اطالعیه آمده است: پیرو اعالم مالیات مالکان 
خودروه��ای با مجموع ارزش بیش از ۱۰میلیارد ریال در اجرای حکم 
بند )ش( تبصره )۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، برگ اجرایی 
وصول مالیات مذک��ور برای مالکان خودروهای یادش��ده که تاکنون 
نس��بت به پرداخت مالی��ات متعلق اقدام نکرده اند ص��ادر و از طریق 
درگاه ملی خدمات الکترونیکی س��ازمان امور مالیاتی کشور به نشانی 
my.tax.gov.ir به آنها ابالغ و از طریق پیامک نیز اطالع رسانی شده 
اس��ت؛ لذا این اش��خاص حداکثر یک ماه فرص��ت دارند با مراجعه به 
درگاه مذکور نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند، در غیر این صورت 
از طری��ق عملیات اجرایی و توقیف و بازداش��ت اموال اعم از منقول و 
غیرمنقول نسبت به وصول مالیات و ۱۰درصد آن به عنوان هزینه اقدام 

خواهد شد.

چطور رهبر تجاری بهتری برای کسب و کار 
کوچک مان باشیم؟

به قلم: جان کیل
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

مدیریت کس��ب و کارهای کوچک می تواند گاهی اوقات س��خت ترین 
کار دنیا باش��د. مس��ئله مربوط به رقاب��ت با برندهای بزرگ از یکس��و و 
درگیری های مداوم برای مدیریت داخلی شرکت نیز از سوی دیگر اوضاع 
شما را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد. این امر باید برای 
شما به مثابه یکی از روش های مهم در راستای مدیریت اوضاع کاری تان 
لحاظ ش��ود. در چنین موقعیت هایی رهبری تجاری به شیوه ای حرفه ای 
می تواند برای شما سودمند باشد. رهبری تجاری به شما کمک می کند تا 
از پس مش��کالت عرصه کسب و کار به خوبی برآمده و اوضاع تان در بازار 
را بهبود بخشید. یادتان باشد بسیاری از برندها در عمل برای بهره مندی 
از رهب��ری تجاری موفقیت آمیز به دنبال اس��تفاده از توصیه های پیچیده 
هس��تند. با این حال در مقابله کنونی این توصیه ها به س��اده ترین شکل 
ممکن بیان خواهد ش��د. در ادامه برخی از این توصیه ها را به طور دقیق 

مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهیم داد. 
دوباره تبدیل به مهارت آموز شوید!

مهارت آم��وزی در عرصه کس��ب و کار فقط مخصوص آدم های مبتدی 
نیست. شما نیز می توانید به خوبی مهارت های تازه در دنیای کسب و کار 
پیدا کرده و با استفاده از این روش ها اوضاع تان را به خوبی مدیریت کنید. 
این امر از ش��ما یک کارآفرین حرفه ای و از همه مهمتر رهبری تجاری با 
کیفیت باال خواهد ساخت. درست به همین خاطر نباید هرگز کارتان در 
این راس��تا را به س��ادگی هرچه تمام تر دنبال کنید. شرکت در دوره های 
آموزش��ی مختلف به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک 

کرده و وضعیت تان را نیز بهینه سازی خواهد کرد. 
هر دوره آموزش��ی می تواند برای شما اطالعات تازه ای به همراه داشته 
باشد. در این صورت شما دیگر الزم نیست به طور مداوم با حیرت اوضاع 
ب��ازار را نگاه کرده و از تغییرات آن تعجب کنید. این امر به ش��ما فرصت 
خوب��ی در عرصه کس��ب و کار خواهد داد. بنابراین باید همه ش��رایط و 
موقعیت ها را سنجیده و سپس به دنبال بهبود اوضاع تان در عمل باشید، 
در غیر این صورت ش��اید هرگ��ز نتوانید برای بهبود وضعیت تان در عمل 

چاره ای پیدا کنید. 
وقتی به دنبال دوره های آموزشی هستید، باید همیشه سراغ دوره هایی 
با اعتبار باال و دارای مجوزهای معتبر بروید، در غیر این صورت ش��اید در 
نهایت آموزش هایی بی فایده برای کارت��ان دریافت کرده و توانایی بهبود 
اوضاع تان را هم نداش��ته باش��ید. درست به همین دلیل شما باید با دقت 

فراوان این عرصه را پیش ببرید. 
تمرین و باز هم تمرین

تمرین زیاد به ش��ما امکان تبدیل ش��دن به یک رهبر تجاری موفق را 
می دهد. درست به همین دلیل افراد موفق همیشه تمرین زیادی بر روی 
مهارت های شان دارند. اگر شما نیز به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در عرصه کسب و کارتان هستید، باید به خوبی از این توصیه سود 
ببرید، در غیر این صورت شاید خیلی زود فرصت تان برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف پایان پذیرفته و دیگر شانس��ی در این میان نداش��ته 

باشید. 
بهبود انتظارات و تجربه مشتریان

تجربه مشتریان از برند تحت رهبری شما باید به طور مداوم بهبود پیدا 
کن��د، در غیر ای��ن صورت خیلی زود توانایی تان ب��رای اثرگذاری بر روی 
مشتریان از بین رفته و دیگر شانسی در این میان پیدا نخواهید کرد. به هر 
حال تفاوت های معناداری میان برندی عادی و کسب و کار تحت رهبری 
ش��ما باید وجود داش��ته باشد. درس��ت به همین دلیل بهبود انتظارات و 
تجربه مشتریان از تعامل با برند شما باید همیشه در دستور کار قرار گیرد. 
entrepreneur.com :منبع

خبرنــامه

رصد ب��ازار خودروهای خارج��ی در پایتخت، همچ��ون هفته های 
گذش��ته حاکی از ت��داوم رکود عمیق و ثبات قیمت ه��ا در این بازار 

است.
ب��ه گزارش خبرن��گار اقتصادی ایرن��ا، با وجود رکود یادش��ده، اما 

قیمت ها از سوی فروشندگان باال اعالم می شود.
به طور مثال فروشندگان بابت هر دستگاه خودروی تیگوان )شاسی 
بلند فولک��س واگن( صفر کیلومتر مدل ۲۰۱8 ح��دود ۴.۲ میلیارد 
تومان و هر دس��تگاه س��انتافه صفر کیلومتر م��دل ۲۰۱7 بیش از ۳ 

میلیارد تومان مطالبه می کنند.
در این زمین��ه یک فعال بازار خودروهای خارج��ی به ایرنا، گفت: 
اکن��ون قیمت خودروه��ای داخلی نیز چند هفته ای اس��ت که ثابت 
مانده و حتی اعالم بدون قرعه کش��ی بودن دو مدل خودروی کوئیک 

و شاهین نیز تاثیری بر قیمت داخلی ها نداشته است.
»کورش طواحن« بیان  داش��ت: به تبع داخلی ها، قیمت خارجی ها 
نی��ز همچون ی��ک ماه اخیر ب��دون تغییر مانده اس��ت، اما معتقدیم 

قیمت های اعالمی از سوی فروشندگان باال است.

وی، وضعیت فعلی بازار را فقط به نفع خودروهای چینی برش��مرد 
که در ماه های اخیر با رشد قیمتی نیز همراه بوده اند؛ به  طور مثال هر 
دس��تگاه فیدلیتی مونتاژی گروه بهمن که ۱.۱ میلیارد تومان قیمت 
داش��ت، اکنون در مح��دوده قیمتی ۱.۴ میلیارد توم��ان قرار گرفته 
اس��ت. طواحن، همچنی��ن صحبت های انجام ش��ده پیرامون واردات 
خودرو و در دست تهیه بودن آیین نامه واردات را بی تاثیر بر قیمت ها 
و بازار توصیف کرد و افزود: در سال های گذشته و به خصوص از اواخر 
پارس��ال و ماه های گذشته اخباری از سوی مسئوالن به گوش رسید، 

اما باید گفت گوش مردم از این حرف ها پر شده است.
وی معتقد است: تا واردات شکل اجرایی به خود نگیرد و مشخصات 
و مختص��ات خودروهای��ی ک��ه می توان وارد کرد مش��خص نش��ود، 

نمی توان تاثیری بر قیمت ها انتظار داشت.
ای��ن کارش��ناس بازار خ��ودرو همچنین درخصوص مطرح ش��دن 
واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دالر، اظهار داش��ت: در این محدوده 
قیمتی فقط می توان خودروهای هندی وارد کرد و خودروی اروپایی، 
ک��ره ای یا ژاپنی در این بازه قیمتی وج��ود ندارد. امروز حتی قیمت 

خودروهای چینی که در بازار کش��ورمان حضور دارند، دست کم ۱۵ 
هزار دالر اس��ت  به گزارش ایرنا، پیش��تر »منوچهر منطقی«  معاون 
صنایع حمل و نقل وزارت صمت درخصوص آخرین وضعیت آیین نامه 
واردات خودرو، خاطرنش��ان کرد: این آیین نامه اکنون در هیأت دولت 

در دست تصویب بوده و فرآیند کار آن در حال انجام است.
وی تاکی��د ک��رد: در ای��ن آیین نامه بای��د نظر هم��ه وزارتخانه ها 
و دس��تگاه های مربوطه گرفته ش��ود و سپس متناس��ب با آن طرح، 
آیین نامه اجرایی تنظیم شود که تالش می شود در آن از نظرات همه 

تشکل ها و بخش خصوصی نیز استفاده شود.
منطق��ی ادامه  داد: امروز می خواهیم وارد دورانی از خودروس��ازی 
ش��ویم که محصوالت مناس��ب با قیمت مناسب تولید یا وارد کرده و 

اتفاقات خوبی از نظر فناوری در این صنعت بیفتد.
همچنی��ن »محمدرضا نجفی منش« رئی��س انجمن صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودروی کش��ور گفت: یکی از برنامه های 
وزارت صم��ت، واردات خودروه��ای اقتص��ادی ب��ه کش��ور با هدف 

داخلی سازی تدریجی آنهاست.

بازار خودروهای خارجی همچنان در رکود

 ثبات قیمت ها در یک ماه اخیر

به قلم: ایوان ویدجایا
noobpreneur.com کارشناس کسب و کار و مدیر سایت

ترجمه: علی آل علی

آیا ش��ما به دنبال راه اندازی کس��ب و کار در عرصه آنالین هس��تید؟ 
اگر پاس��خ تان به این پرس��ش مثبت است، باید گفت در کنار انبوهی از 
کارآفرینان دیگر قرار دارید که به دنبال تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
در این فضا هس��تند. این امر می تواند برای ش��ما امیدواری های خاص 
خودش را داش��ته باش��د. البته اگر انگیزه کافی برای ایجاد تمایز میان 
خودتان و دیگران را هم داش��ته باش��ید، در غیر این صورت خیلی زود 
تبدیل به یک برند حاش��یه ای در بازار ش��ده و شانس شما در این راستا 
نی��ز به طور قاب��ل توجهی کاهش پیدا می کند. اگر برند ش��ما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن اس��ت، باید 

اول از همه یک نام درست و دقیق داشته باشد. 
برندهایی که نام های ش��بیه به هم دارند، به طور معمول خیلی مورد 
توجه مش��تریان قرار نمی گیرند. ماجرا درباره نام های شبیه به برندهای 
بزرگ هم دقیقا به همین ش��کل است. درست به همین خاطر شما باید 
همیشه یک اس��م درجه یک و متفاوت در مقایسه با رقبا برای برندتان 
داش��ته باش��ید. وگرنه خیلی زود اوضاع تان در تعامل با مشتریان به هم 

ریخته و کمتر کسی به محصوالت تان روی خوش نشان می دهد. 

هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمترین نکات برای نام 
گذاری درس��ت کس��ب و کارهای آنالین اس��ت. این امر به شما کمک 
شایانی برای دستیابی به موفقیت در دنیای دیجیتال و اینترنتی خواهد 
ک��رد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راس��تا را مورد بررس��ی 

قرار می دهیم. 
ارتباط میان اسم و برند

اسم یک برند باید ارتباط معناداری با حوزه کاری یا حتی محصوالت 
آن داشته باشد. این امر به سرعت برندتان را در ذهن مشتریان ثابت نگه 
داش��ته و شما را از هزینه های گزاف تبلیغات بی نیاز خواهد کرد. یادتان 
نرود در دنیای امروز بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نیازمند اس��تفاده از شرایط متنوعی هس��تند. این امر می تواند از 
نام گذاری درست شروع شده و به بسیاری از جنبه های دیگر نیز سرایت 
کند. در این صورت ش��ما به خوبی توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را تجربه خواهید کرد. یادتان نرود بس��یاری از برندها اول از همه 
هیچ اس��می برای استارت آپ ش��ان در نظر نمی گیرند. این امر از همان 

ابتدا بنای بی هویتی برند را خواهد گذاشت. 
توصیه ما برای گام نخست انتخاب اسم برای برند توجه به ارتباط آن 
با حوزه کاری تان اس��ت. این امر ایده های شما را به خوبی پاالیش کرده 

و اوضاع تان را بهبود خواهد بخشید. 
توجه به المان ماندگاری

یک اس��م باید ماندگاری خوبی در ذهن مخاطب داشته باشد. این امر 

می تواند به شما برای فعالیت بهتر در بازار کمک کرده و اوضاع تان را نیز 
بهبود بخش��د. یادتان نرود در دنیای امروز بسیاری از برندها برای بهبود 
اوضاع ش��ان نیاز به استفاده از اسم های ماندگار هم برای خودشان و هم 
برای محصوالت ش��ان دارند. درس��ت به همین دلیل باید از همان ابتدا 
پیش خودتان فکر کنید اس��م مورد نظرتان چقدر به یادماندنی خواهد 
بود. این امر اوضاع تان را به خوبی مدیریت کرده و امکان تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان را به ارمغان می آورد. 
هماهنگی با محتوای بصری

اینکه یک اس��م هماهنگی باالیی با س��اختار بصری داش��ته باش��د، 
موضوع مهم دیگری محس��وب می شود. منظور ما در این بخش امکان 
تولید محت��وای بصری و تبدیل لوگو یا حتی اس��م برند به المان های 
بصری مش��خص در فرآیند بازاریابی است. متاسفانه بسیاری از برندها 
به این نکته مهم توجه الزم را نشان نمی دهند. در نهایت نیز یا مجبور 
به تعویض نام می ش��وند یا اینکه برای همیش��ه با مشکالت مربوط به 
بازاریابی و تعامل با مش��تریان رو به رو خواهند بود. ش��ما می توانید از 
این مش��کل به س��ادگی عبور کرده و اوضاع تان را بهینه س��ازی کنید. 
راهکار پیش��نهادی ما در ای��ن میان نیز توجه به میزان انطباق اس��م 
م��ورد نظرتان با جلوه های بصری یا حت��ی تولید کمپین های بازاریابی 
ویدئومحور است. ش��ما با این کار به سادگی امکان تعامل با مشتریان 

را پیدا می کنید. 
noobpreneur.com :منبع
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به قلم: جسی سامراک
کارشناس بازاریابی و فروش

ترجمه: علی آل علی

آمازون س��ایتی بی نهایت بزرگ با کلی محصوالت متنوع است. همین 
امر برای اینکه مشتریان بر سر خرید محصوالت بهتر با هم رقابت نزدیکی 
داش��ته باش��ند، کفایت می کند. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف در این فضا نیاز به استفاده از تکنیک های دقیق دارید. 
اگر شما همین طور بدون تحقیق اقدام به عرضه یک محصول در آمازون 
کنید، شاید حتی یک نفر هم در این سایت بزرگ به محصول تان سر نزد. 
این امر می تواند مش��کالت شما را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده و 
اوضاع تان در بازار را نیز دستخوش تغییرات زیادی سازد. درست به همین 
دلیل برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بسیاری از برندها برای بهبود 
اوضاع ش��ان نیاز به استفاده از مطالعه دقیق بازار و استفاده از تکنیک های 
آزمایش ش��ده دارند. این امر امکان اطمینان به نحوه تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف را افزای��ش داده و اوضاع تان را نیز ب��ه طور قابل توجهی 
بهبود می بخشد.  هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از مهمترین نکات 
در رابطه با اس��تفاده از تکنیک های درست در زمینه فروش محصوالت در 
آمازون اس��ت. به عبارت بهتر، ما به دنبال پیدا کردن بهترین محصوالت 
برای عرضه در آمازون هس��تیم. این طوری ش��ما می توانید خودتان را با 
سلیقه مشتریان هماهنگ کرده و شانس فروش باالتری داشته باشید. این 
امر شما را به طور قابل مالحظه ای در کانون توجه مشتریان قرار می دهد. 
در ادامه برخی از مهمترین نکات برای پیدا کردن محصوالت مناس��ب 
برای عرضه در آمازون را مورد بررسی قرار می دهیم. این امر به شما برای 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای کمک کرده و اوضاع 

شما را نیز به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. 
رقابت با آمازون ممنوع

اولین نکته ای که ش��ما باید مد نظر داش��ته باشید، اهمیت هماهنگی 
کامل با آمازون اس��ت. این امر به ش��ما کمک شایانی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف کرده و اوضاع تان را نیز به نحو قابل مالحظه ای بهینه 
می سازد. متاسفانه برخی از برندها در آمازون به طور مداوم دنبال رقابت با 
این پلتفرم هستند. این امر می تواند شرایط بسیار دشواری برای برندها به 

همراه داشته و اوضاع آنها را نیز به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار دهد. 
شما قرار نیست یک تنه با آمازون و محصوالت محبوب در آن رقابت کنید. 
درست به همین دلیل باید شیوه ای متفاوت برای خودتان انتخاب کرده و 

به دنبال بهره گیری از اطالعات در این سایت باشید. 
اگر شما به خوبی می دانید برخی از محصوالت در آمازون طرفدار ندارد، 
قرار نیست ذهنیت مش��تریان را تغییر دهید. در عوض شما می توانید به 
س��اده ترین ش��کل ممکن به دنبال بهبود اوضاع ت��ان با عرضه محصوالت 
محبوب در میان کاربران باش��ید. این امر به ش��ما فرصت بسیار بهتری از 
نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف خواهد داد. به این ترتیب 
می توانی��د به خوبی حجم تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را افزایش 
داده و اوضاع تان را نیز بهبود بخشید.  آمازون به طور معمول تالشی برای 
تاثیرگذاری بر روی میزان خرید مش��تریان ن��دارد. این امر به طور کامل 
به فعالیت برندها واگذار ش��ده اس��ت. این یعنی ش��ما خودتان باید برای 
محصوالت تان در آمازون مش��تری پیدا کنید و این شرکت هیچ تضمینی 
به ش��ما نمی دهد. اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به ش��یوه ای حرفه ای هستید، می توانید با اس��تفاده از برخی فعالیت های 
حرفه ای کارتان در این میان را بهینه س��ازی کنید، در غیر این صورت به 
طور مداوم شرایط تان بدتر شده و اوضاع تان نیز به هم خواهد ریخت. پس 

از همین ابتدای کار فکر رقابت با آمازون را از سرتان بیرون کنید. 
پیدا کردن محصوالت پرطرفدار با کلیدواژه ها

آمازون خودش به تنهایی اطالعات بس��یار خوبی در اختیار ش��ما برای 
فعالیت و ف��روش محصوالت قرار می دهد. این اطالعات می تواند ش��امل 
کلیدواژه های پرطرفدار در پلتفرمش باش��د. ش��ما به این ترتیب از میزان 
جس��ت و جوی ه��ر محصول در آمازون مطلع ش��ده و ب��ه خوبی امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا می کنید. این امر به شما فرصت 
بسیار خوبی برای بهبود کارتان داده و اوضاع تان را نیز بهینه سازی خواهد 
کرد. با این حساب شما می توانید در مدت زمانی کوتاه به جای فعالیت با 
دردسرهای فراوان و آزمون و خطا برای پیدا کردن بهترین محصول برای 
عرضه در بازار اوضاع تان را بهینه س��ازی کنید. این امر به شما فرصت های 

بی نهایت تازه ای در بازار کسب و کار می دهد. 
وقتی کاربران در آمازون یک محصول را چند بار پش��ت سر هم جست 
و جو می کنند، پیام روش��نی برای شما مخابره می شود. این امر به معنای 
ضرورت پرداختن به سلیقه مشتریان و تالش برای تاثیرگذاری بر روی آنها 

با عرضه محصولی مورد انتظار اس��ت. این روزها مشتریان به برندهایی که 
انتظارات ش��ان را سریع برآورده می کنند، توجه بسیار زیادی نشان داده و 

اوضاع شان در این میان نیز به خوبی بهبود پیدا می کند. 
اگر ش��ما به دنبال پیدا کردن بهتری��ن و پرطرفدارترین محصوالت در 
آمازون هس��تید، کافی اس��ت به س��رچ باکس این پلتفرم مراجعه کرده و 
عب��ارت ابتدایی یک محصول را درج کنی��د. به عنوان مثال، اگر محصول 
هدف شما اس��باب بازی سگ های خانگی است، می توانید با تایپ عبارت 
اسباب بازی سگ متوجه محصوالت پرطرفدار در این میان شوید. اینطوری 
می توانید به خوبی محصوالت مشابه را طراحی و روانه بازار کنید. بسیاری 
از برندها با همین تکنیک امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا 

کرده و اوضاع شان در عرصه کسب و کار به خوبی بهینه سازی می شود. 
پرهیز از رقابت مستقیم با برندهای بزرگ

برندهای بزرگ در بازار اعتبار بسیار زیادی دارند. این امر می تواند برای 
ش��ما جذابیت بسیار زیادی به همراه داش��ته و حتی به سرتان بزند برای 
جلب اعتبار در بازار اقدام به رقابت با چنین برندهایی کنید. در این صورت 
باید حسابی شما را نسبت به این وضعیت آگاه کنیم. اغلب اوقات برندهای 
کوچک ش��انس زیادی برای رقابت مس��تقیم با برندهای ب��زرگ ندارند. 
درس��ت به همین دلیل اگر ش��ما به دنبال تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف هستید، می توانید شانس تان را به خوبی در این میان امتحان کرده 

و اوضاع تان را نیز بهبود بخشید. 
بس��یاری از برندهای حوزه ورزش��ی دوست دارند به عنوان رقیب اصلی 
نایک یا آدیداس مطرح شوند. نکته مهم اینکه چنین برندهایی آنقدر اعتبار 
ندارند که مشتریان را به سوی خرید از خودشان به جای آدیداس ترغیب 

کنند. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید کارتان در ای��ن فضا را به خوبی 
مدیریت کرده و به دنبال تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در حاش��یه بازار 
باشید، در غیر این صورت برندهای بزرگ به سادگی شما را شکست داده 

و توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از بین می برند. 
رقابت مس��تقیم با برندهای بزرگ فقط در صورتی که شما از کیفیت و 
قیمت مناسب محصوالت تان اطمینان کامل دارید، ایده ای مناسب خواهد 
بود. این امر می تواند در بسیاری از اوقات شما را به دردسر انداخته و حتی 

با یک اشتباه کوچک اوضاع تان به طور قابل مالحظه ای تغییر دهد. 
یادتان باشد مشتریان همیشه برندهای بزرگ را به کسب و کارهای نوپا 
یا ناشناخته ترجیح می دهند. درست به همین دلیل شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف نیازمند اس��تفاده از ایده های بسیار دقیق هستید. 
توصی��ه اولیه م��ا برای رقابت در آم��ازون پرهیز از رویارویی مس��تقیم با 
برندهای بزرگ است. البته اگر شما اعتبار زیادی برای محصوالت تان قائل 
هستید، می توانید شانس تان در این میان را امتحان کنید اما نباید انتظار 

نتیجه بسیار سریع و مناسبی داشته باشید. 
بررسی اعداد و ارقام

بررس��ی دقیق اعداد برای نتیجه گیری های درست بسیار مهم است. برخی از 
برندها بدون در نظر داش��تن آمارها به دنبال فروش باالتر در بازار هس��تند. این 
امر ممکن اس��ت برای شما در نگاه نخس��ت ایراد مهمی محسوب نشود، اما در 
صورتی که شما نتوانید اوضاع تان را به خوبی مدیریت نمایید، بدون تردید برای 
ادامه مسیر با مشکالت زیادی رو به رو خواهید شد. این امر می تواند اوضاع شما 
را به خوبی تجت تاثیر قرار داده حتی در بلندمدت شانس تان برای اثرگذاری بر 

روی مشتریان را نیز کاهش دهد.                             ادامه در صفحه آخر

تکنیک های فروش محصوالت در آمازون
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اخبار

تشرف ۱۲۰ دانشجوی خارجی به حرم حضرت معصومه)س(
قم- خبرنگار فرصت امروز: 120 دانشــجو از کشورهای آمریکا، انگلیس، 
کانادا، استرالیا و سایر کشورها به زیارت حرم بانوی کرامت مشرف و با شخصیت 
ایشان آشنا شدند. به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سالم 
اهلل علیها، به همت اداره امور بین الملل حرم مطهر بانوی کرامت شب گذشته 
گروهی از جوانان دانشــجو از کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، هند، 
پاکســتان و سایر کشورها در حرم مطهر بانوی کرامت حضور یافته و به زیارت 
مضجع شریف مشرف شدند. این گروه 120 نفره از جوانان شیعه مذهب سراسر 
جهان با حضور در شبستان حضرت زهرا سالم اهلل علیها حرم مطهر بانوی کرامت 

ضمن شرکت در مراسم معارفی و مذهبی با شخصیت حضرت معصومه سالم اهلل علیها و فلسفه زیارت آشنا شدند. حضور در نماز جماعت 
حرم مطهر و مراسم قرائت دعای کمیل از دیگر برنامه های این تور حضرت معصومه سالم اهلل علیها شناسی بود. گفتنی است اداره امور 
بین الملل حرم مطهر بانوی کرامت همه روزه میزبان گروه های زیارتی و گردشگری از کشورهای مختلف جهان است و با در اختیار داشتن 
کارشناسان مسلط به زبان های خارجی شخصیت و جایگاه حضرت معصومه سالم اهلل علیها و بارگاه نورانی ایشان را به زائران و گردشگران 

خارجی معرفی می کند.

مدیرعامل شرکت گاز گیالن از فرزند شهید مدافع حرم تجلیل کرد
رشت- خبرنگار فرصت امروز: طی مراسمی با حضور مدیرعامل، معاونین 
و جمعی از کارکنان شرکت گاز استان گیالن از دختر شهید مدافع حرم مهدی 
)حامد( کوچک زاده با اهدای هدیه ای تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی گاز 
گیالن، در این مراسم عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
گفت: وظیفه همه ما ارج نهادن به مقام شــامخ شهدا و تکریم از خانواده های 
معزز ایشان به عنوان یادگاران مدافعین حریم والیت مي باشد. وی اظهار داشت: 
مدافعین حرم با جانفشــانی و از خودگذشتگی سبب عزت و سربلندی اسالم و 
ایران شــدند و جانفشانی این عزیزان موجب شــد تا در پایان جنگ با داعش، 

علیرغم حمایت های جهانی از تکفیری ها، صدمه ای به حرم حضرات معصومین وارد نشود. الزم به توضیح است شهید مهدی )حامد( 
کوچک زاده متولد 2۸ شهریور 13۶1 در شهرستان رشت است که روز دوشنبه 12 بهمن ماه 1394 در دفاع از حرم حضرت زینب)س( و 

در جریان آزادسازی شهرهای نبل و الزهرا در استان حلب سوریه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت رسید.

مهمترین دستاوردهای سفر رئیس جمهور به استان مرکزی:
تصویب ۲۲۰ طرح در حوزه های مختلف استان مرکزی

اراک- فرناز امیدی: رئیس جمهور در آخرین برنامه ســفرش به اســتان 
مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در این سفر، بیش از 220 طرح 
را در حوزه های مختلف، برای استان مرکزی قطعی کردیم. ابراهیم رئیسی افزود: 
از این تعداد ۵0 طرح در حوزه زیربنایی، 39 طرح در حوزه آب و کشاورزی، ۶۵ 
طرح در حوزه فرهنگی آموزشــی، 20 طرح در حوزه بهداشت و درمان، 9 طرح 
خاص، ۸ طرح در حوزه صنعت و معدن، 23 طرح در حوزه اجتماعی و 10 طرح 
در حوزه قضایی و انتظامی است. وی بیان داشت: پیگیری این طرح ها در مرکز 
به عهده معاونت اجرایی رئیس جمهور و در استان بر عهده استاندار است تا موانع 

را شناسایی کنند و رسانه ها نیز با مطالبه گری در به نتیجه رساندن کار تاثیرگذار هستند. رئیس دولت سیزدهم گفت: در سطح کشور 
کار های خوبی انجام شده و درسطح استان هم با تخصیص اعتبارات انتظار رشد جهشی در بازگشت به فعالیت صنایع تعطیل و نیمه تعطیل 
را داریم. ابراهیم رئیسی با اشاره به ظرفیت صنایع بزرگ در استان مرکزی گفت: برای صنایعی مثل هپکو، آذرآب و ماشین سازی موضوع 
سرمایه درگردش را به عنوان یکی مصوبات این سفر در دستور کار قرار دادیم. وی در ادامه بیان داشت: در حوزه کمبود آب شرب اعتباراتی 
تخصیص یافت و در حوزه آلودگی هوا ایجاد 1000 هکتار درختکاری، ایجاد ایستگاه های پایش گرد و غبار، نصب فیلترها، و مسئولیت 

اجتماعی صنایع و صرف بخشی از درآمدشان برای کار های اجتماعی از دیگر مصوبات در استان مرکزی بود. 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهریار:
توجه به عفاف و حجاب، زمینه ساز استحکام پایه خانواده هااست

شهریار - غالمرضا جباری  : چهارمین نشست شورای فرهنگ عمومی 
باحضور اعضا در سالن اجتماعات اداره میراث فرهنگی وگردشگری برگزار شد به 
گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهریار، چهارمین  
نشست شورای فرهنگ عمومی شهریار به ریاست حجت االسالم حسینی نوری 
شورا و امام جمعه شهریار، دکتر رفیعی معاون گردشگری استان تهران ، وسایر 
اعضا ء برگزار شد  درابتدای جلسه نیک خواه دبیر شورا درسخنانی بیان داشت :  
توجه به موضوع عفاف در دین اسالم تا جایی است که امام علی )ع( مقام عفیف 
را با جایگاه شهید مقایسه می کند. عدم توجه الزم به مسئله حجاب و عفاف در 

جامعه موجب فروپاشی خانواده ها است که این خود از برنامه های تبلیغی نظام های سرمایه داری و استعماری است و ترویج فرهنگ عفاف 
و حجاب در جامعه موجب جلوگیری از این امر می گردد امام جمعه شهریار در این جلسه به سبقه حجاب در ایران پیش از اسالم پرداخت 
و به مسئله حجاب و عفاف و تبلیغ فرزندآوری توسط افراد مشهوردر جامعه راضروری دانست درادامه رحیم زاده رئیس اداره میراث فرهنگی 
و گردشگری گفت :  میزان بودجه تخصیصی به شهرستان با توجه به آمارها و تعدد آثار و ابنیه تاریخی نیازمند مرمت، بسیار کم است. در 
جهت احیای تنها موزه غرب استان تهران با شهرداری و فرمانداری شهرستان صحبت هایی شده است. در حوزه صدور مجوز با اداره اماکن 
و اتاق اصناف موازی کاری هایی صورت می گیرد که مردم را در این مسئله دچار مشکل می نماید وی افزود : هماهنگی های الزمه با سایر 
ادارات در جهت برگزاری کالس های آموزشــی رایگان و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، عدم توجه سایر دستگاه های به حریم بناهای 

تاریخی و کمبود نیروی اداری نیز از جمله مشکالت مطرح شده می باشد

افتخاری دیگر برای صنعت برق استان 
کسب رتبه اول عملکردی این صنعت در مدیریت بار کشور 

ایالم-هدی منصوری:شــرکت توزیع نیروی برق استان ایالم با کسب 149 درصد عملکرد در زمینه های پاسخگویی بار مشترکین 
کشاورزی،عمومی اداری,صنعتی، مولد و مجموع مدیریت مصرف رتبه اول کشوری را در این زمینه به خود اختصاص داد. ولی اهلل ناصری 
مدیرعامل این شرکت در این باره گفت: مجموعه اقدامات جهادی همکاران که تا پاسی از شب و به صورت آنالین بار مشترکین را از طریق 
کنتور های هوشمند رصد می کنند منجر به کسب این افتخار شده است. وی اقدامات فرهنگی و اطالع رسانی صنعت برق استان را  در 
همراهی مشترکین با صنعت برق نیز بسیار موثر برشمرد. ناصری ضمن تشکر از آحاد مردم شریف استان در راستای همکاری با صنعت برق 
و کاهش مصرف در ساعات اوج بار تصریح کرد: بی شک همدلی و همیاری مردم فهمیم استان ایالم می تواند نقش مهمی در عبور از این 

بحران و پشت سر گذاشتن تابستان امسال با کمترین اعمال محدودیت در تامین برق داشته باشد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
تسریع در رفع و کاهش میزان خرابی ها

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلستان بر سرعت بخشیدن به رفع خرابی و کاهش میزان آن تاکید کرد. دکتر 
غالمعلی شهمرادی که در جلسه ارزیابی  وضعیت شاخص های دیتا در ادارات مخابرات شهرستان ها حضور داشت با تأکید بر انجام اقدامات 
الزم به جهت کاهش میزان خرابیها،  از تمامی رؤسای ادارات مخابرات در سطح استان خواست تا با جدیت نسبت به رفع انتظار مشتریان 
برنامه ریزی نمایند.وی هدف را بهبود وضعیت شبکه دیتا و ارتقاء سطح نگهداری دانست وافزود : با توجه به امکانات موجود باید   بتوانیم تا 
با نگهداری مناسب و به موقع  خدمات و سرویس های با کیفیت به مشترکان ارائه دهیم .مدیر مخابرات منطقه گلستان استفاده از سامانه 
های در نظر گرفته شده را مهم دانست و رصد عملکرد و بررسی وضعیت شبکه را از مزایای استفاده از این سامانه ها دانست و تأکید کرد 

اطالع از وضعیت شبکه دیتا موجب خواهد شد اقدام جهت رفع خرابی سریع تر صورت پذیرد.

حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در نشست فعاالن حوزه فناوری 
اطالعات استان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلستان در نشست فعاالن حوزه فناوری اطالعات حضور یافت .دکتر غالمعلی 
شهمرادی که در نشست فعاالن حوزه فناوری اطالعات استان حضور داشت با اشاره به ظرفیتهای ارتباطی موجود در استان ، بر اراده جدی 
مخابرات در تامین زیرساختهای مورد نیاز حوزه فناوری اطالعات تاکید کرد .در این نشست که دکتر محمد علی زنگانه استاندار گلستان نیز 
حضور داشت دکتر شهمرادی با تشریح اقدامات انجام شده در زمینه توسعه مخابرات در استان ، فعالیتهای انجام شده را در راستای تامین 
رفاه ارتباطی و واگذاری خدمات و سرویسهای مخابراتی به مردم دانست و گفت : کیفیت محصوالت ارائه شده بر اساس نیاز مشتریان هدف 
ماست .در این جلسه نمایندگانی از سوی فعاالن حوزه فناوری اطالعات در بخش خصوصی حضور داشتند که به بیان چالشها و مشکالت 

خود پرداخته و درخواستهای خود را مطرح کردند.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: رئیس جهاد دانشگاهی استان 
بوشــهر گفت: این نهادانقالبی در استان مصمم اســت تا با استفاده از 
تکنولوژی و فناوری در حوزه های نفت و گاز و آبزی پروری دستاوردهای 
بزرگی داشته باشد. علی احمدی زاده روز شنبه در نشست با اهالی رسانه 
به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس جهاددانشگاهی اظهار کرد: جهاد 
دانشگاهی استان بوشهر به عنوان آخرین واحد دانشگاهی کشور در تیرماه 
139۶ فعالیت خود را آغاز کرد. این نهاد در روزگاری در استان راه اندازی 
شــد که بحث فناوری در آن بیش از هر زمانی دیگری مورد توجه بود. 
البته این تاخیر 3۷ ساله موجب دشوار شدن کار شد و ما تالش کردیم تا 

باسرعت به شبکه توسعه ای جهاد دانشگاهی متصل شویم.
تاسیس چند شرکت دانش بنیان در دستور کار جهاددانشگاهی 

استان بوشهر
وی با اشــاره حوزه های فعالیت این نهاد در استان تصریح کرد: جهاد 
دانشگاهی در چهار حوزه تخصصی فعالیت می کند که شامل آموزش و 
پژوهش، کارآفرینی، امور فرهنگی و اقتصاد دانش بنیان می شود. البته 
تالش می کنیم که همه این حوزه ها به ســمت حوزه فرهنگ و آموزش 
سوق داده شود. با توجه به انتخاب نامی که از سوی مقام معظم رهبری 
برای امسال تعیین شد، ما درصدد هستیم با توجه به سبقه فناوری در 
استان، تاسیس چند شرکت دانش بنیان را به ویژه در حوزه آبزیان تا آخر 

سال داشته باشیم.
رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه ما مصمم هستیم تا با استفاده 
از تکنولوژی و فناوری در حوزه های نفت و گاز و آبزی پروری دستاوردهای 
بزرگی داشته باشیم، افزود:، چون استان بوشهر هم در بعد زیست فناورانه 
و هم در حوزه نفت و گاز ظرفیت های بالقوه ای در خود جای داده، از این 
رو، ما در این راستا دو طرح ملی فناورانه را در دستور کار داریم که یکی 
طرح تولید و کسب دانش فنی و تکنولوژی بچه ماهی سی باس است که 

به صورت پایلوت در حال تولید این تکنولوژی هستیم. خوشبختانه در این 
زمینه اتفاقات خوبی افتاده و امیدوار هســتیم که این فناوری را امسال 
برای اولین بار در کشور بومی سازی کنیم. طرح دیگر، فناوری تولید غذای 
زنده آبزیان دریایی است که از فناوری های مورد نیاز کشور برای حفظ 
امنیت غذایی است. ما بایستی در زمینه تولید گوشت )قرمز و سفید( در 
کشور صاحب تکنولوژی شویم. تکنولوژی تولید گوشت در شرق آسیا، 
استرالیا و کشورهای اروپایی وجود دارد. متاسفانه این تکنولوژی در کشور 

ما وجود نداشته و االن به دنبال کسب آن هستیم.
جهاددانشگاهی بوشهر به دنبال اتخاذ سیاست تولید فناوری

احمدی زاده با بیان اینکه این نهاد به صورت جدی در حوزه آموزش و 
پژوهش به دنبال اتخاذ سیاست تولید فناوری در توسعه خدمات تخصصی 
است که از دو سال پیش در این زمینه کار خود را آغاز کرده ایم، گفت: 
در این راســتا، اجرای فرایند تدوین دانش فنی و خط تولید انبوه انواع 
محصــوالت اســتراتژیک و دانش بنیان را در حوزه آبزیان در شــهرک 
دانش بنیان دلوار در دســتور کار داریم که این پــروژه االن 40 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشــته و 30 میلیارد تومان برای تکمیل آن مصوب 

شده است و در هفته دولت سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
به گفتــه وی، در حوزه صنعت نفت و گاز هــم دارد اتفاقات خوبی 
می افتــد و امیدوارم مورد حمایت قرار بگیریم و بتوانیم تکنولوژی هایی 
که در این حوزه مورد نیاز است، احصا کنیم. تولید بازوی بارگیری نفت 
خام در جزیره خارگ یکی از پروژه های بسیار مهم ما است و مشابه این 
کارها را در پارس جنوبی انجام دادیم و امیدوارم که با حمایت شــرکت 
نفت فالت قاره و سازمان انرژی اقتصادی پارس جنوبی بتوانیم در آینده 
نزدیک تکنولوژی تولید قطعات مورد نیاز صنایع نفت و گاز را تولید کنیم.

اقدامات جهاددانشگاهی استان بوشهر در حوزه کرونا
وی در بخشی دیگری از صحبت های خود به مهم ترین اقدامات این 
نهاد در دوران کرونا اشاره و تصریح کرد: تولید ماسک و گان، راه اندازی 
دومین آزمایشگاه تشخیص ویروس کووید 19 در استان با تعرفه دولتی و 
راه اندازی ۸ مرکز واکسیناسیون در شهرهای دشتستان، دشتی و بوشهر 
ســه کار مهمی بود که همزمان با فراگیری این ویروس در استان انجام 
دادیم که در مراکز واکسیناسیون جهاد دانشگاهی در استان در مجموع 

120 هزار نفر واکسینه شدند.
آمادگی راه اندازی مراکز درمانی تخصصی باروری و سرطان

رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر  همچنین به دیگر اقدام جهاد 
دانشگاهی در حوزه پزشکی به راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک اشاره کرد و 
یادآور شد: ما تنها استانی هستیم که از داشتن آزمایشگاه ژنتیک بی بهره 
است. خوشبختانه با تامین بودجه راه اندازی آن هم از محل استانی و هم 
ملی، تجهیزات و دستگاه های این آزمایشگاه خریداری شد که برخی این 
دســتگاه ها را که تخصصی هستند، از خارج کشور تهیه کردیم. این امر 
باعث شــد که وقفه ای در راه اندازی این آزمایشگاه ایجاد شود. در حال 
حاضر این آزمایشــگاه در حال سکوبندی است که با همکاری دانشگاه 

علوم پزشکی به زودی راه اندازی خواهد شد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: علی رسولیان روز شنبه در نشست 
ارتباط تصویري برخط با مدیران عامل شــرکت شــهرک هاي صنعتي 
استان ها درخصوص بررسي آخرین وضعیت احداث واحدهاي کارگاهي 
در شهرک ها و نواحي صنعتي کشور اظهار داشت: ۸۷ واحد از این تعداد 
واحدهاي کارگاهي توسط شرکت شهرک  هاي صنعتي استان ها و 241 
واحد نیز توسط بخش خصوصي ساخته شده است. معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: در سه ماهه نخست امسال، 32۸ واحد کارگاهی 
با اولویت استقرار شرکت های دانش  بنیان در شهرک ها و نواحی صنعتی 
کشور ساخته و تکمیل شده اســت. به گزارش روابط عمومی سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران، علی رسولیان روز شنبه 
با بیان این مطلب در نشســت ارتباط تصویري برخط با مدیران عامل 
شرکت شهرک هاي صنعتي استان ها درخصوص بررسي آخرین وضعیت 
احداث واحدهاي کارگاهي در شــهرک ها و نواحي صنعتي کشور افزود: 
۸۷ واحد از این تعداد واحدهاي کارگاهي توســط شرکت شهرک  هاي 
صنعتي استان ها و 241 واحد نیز توسط بخش خصوصي ساخته شده 
اســت. وي به اهمیت احداث واحدهاي کارگاهي در شهرک ها و نواحي 

صنعتي اشاره و اضافه کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران با احداث واحدهای کارگاهی کوچک با محوریت و تأکید بر استقرار 
شرکت های دانش  بنیان، مسیر تولید و تجاری  سازی محصوالت را برای 
شــرکت های دانش بنیان، فناور و نوآور تســهیل و هموار کرده است. 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران با یادآوری این که پارسال یک هزار و ۶10 واحد کارگاهی 

در شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور ساخته شده است، ادامه داد: 
290 واحد از این تعداد واحدهای کارگاهی توسط شرکت شهرک های 
صنعتی استان ها و یک هزار و 320 واحد دیگر توسط بخش خصوصی 
تکمیل شده بود که رقم قابل توجهی است. رسولیان اظهار داشت: امسال 
با نگاه ویژه به موضوع و ضرورت حمایت گســترده تر از دانش  بنیان ها، 
برای ایجاد یک هزار و ۷۶۶ واحد کارگاهی توســط شرکت شهرک های 
صنعتی استان ها و همچنین بخش خصوصي توانمند برنامه ریزی و هدف 
گذاری کرده ایم. وي بیان کــرد: 44۸ واحد از مجموع واحدهای هدف 
گذاری شــده، توسط شرکت هاي اســتاني و 9۵3 واحد توسط بخش 
خصوصی در شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور ساخته مي شود 
که شرکت های فناور، نوآور و صنایع پیشرفته در آن ها مستقر خواهند 
شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین امسال با تعامل 
با معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، 2۶1 واحد کارگاهي دانش 
بنیان در ۷ شهرک فناوري کشور ساخته خواهد شد. رسولیان متوسط 
متراژ این واحدها را 2۵0 مترمربع و میزان سرمایه گذاري براي ساخت 

آن ها را پنج هزار و 92۵ میلیارد ریال اعالم کرد.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با بیان اینکه روند افزایش مصرف برق کماکان سیر صعودی دارد، گفت: 
رقم جدید اوج مصرف ۸۷0۸ مگاوات در شبکه تحت نظارت این شرکت 
به ثبت رسیده است. محمود دشت بزرگ اظهار کرد: )سه شنبه 2۸ تیر( 
پیک مصرف برق در شبکه خوزســتان به عدد تاریخی ۸۷0۸ مگاوات 
رسید و از پیک مصرف ۸۶2۷ مگاواتی که در یکشنبه 2۶ تیرماه به ثبت 
رســیده بود، عبور کرد. وی افزود: این میزان افزایش مصرف برق نسبت 

به مدت مشابه در سال قبل رشد بیش از ۸ درصدی را نشان می دهد.
رئیس شــورای پایایی و عبور از پیک بار تابســتان 1401 خوزستان 
تصریح کرد: وقوع دماهای ۵0 درجه و باالتر از آن به همراه رطوبت هوا 

و ماندگاری آن از شــروع هفته جاری باعث شده که میزان مصرف برق 
افزایشی باشد و شبکه در شرایط پربار قرار بگیرد.

دشت بزرگ با درخواست از مشترکین برای کاهش مصرف برق برای 
حفظ پایداری شــبکه برق، بیان کرد: شبکه برق برای چند روز متوالی 
است که در دمای باالی ۵0 درجه در نهایت پرباری بوده که اگر مدیریت 
و کاهشی نشود، باعث می شود عمر تجهیزات کوتاه و حوادث ناخواسته 
و خاموشی در شبکه رخ دهد. وی با بیان اینکه صنعت برق همه تالش 
خود را بکار گرفته تا شــبکه در پایداری کامل باشد و حوادث ناخواسته 
ناشی از پرباری و گرما در کمترین زمان ممکن برطرف  شوند، گفت: راه 
حفظ پایداری شــبکه برق از مدیریت مصرف می گذرد و مشترکین با 

کاهش 10 درصدی مصرف خود می توانند مانع خاموشی سرمای منزل 
خود شوند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: در این 
شــرایط که توده هوای گرم ماندگار شده، لزوم صرفه جویی مصرف برق 
بیشتر از قبل احساس می گردد تا در جریان برق رسانی خللی وارد نشود.

بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار بندرعباس خبر 
داد: آمادگی و آماده باش مدیریت بحران شــهرداری بندرعباس با توجه 
به شــرایط جوی و بارندگی های پیش بینی شده و زلزله اخیر در شهر 
بندرعبــاس به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 

بندرعباس مهدی نوبانی گفــت : تمامی نیروهای عملیاتی و تجهیزات 
برای پیشــگیری از اتفاقات و حوادث و بارش های شــدید در پیش رو 
به حالت اماده باش می باشــند. وی در جلســه ای که به همین منظور 
شامگاه شــنبه یکم مرداد ماه با حضور مدیران شهری و مسولین حوزه 
های مختلف شــهرداری برگزار شد افزود: برای استفاده از ظرفیت های 
عملیاتی و خدماتی نیروها و تجهیزات در مواقع بحرانی باید قبل از وقوع 
هر اتفاقی برنامه ریزی دقیق و پیش بینی های مناســبی صورت پذیرد. 
شهردار بندرعباس ضمن تشریح روش مدیریت در مواقع بحرانی بر تسلط 
و اشراف مدیران شهری بر وظایف محوله تاکید کرد و گفت: طبق پیش 
بینی های اداره کل هواشناســی استان هرمزگان وضعیت جوی در روز 
دوشنبه سوم مرداد همراه با وزش باد و باران شدید و سیالب می باشد که 
شهروندان گرامی با توجه به هشدارهای داده شده ملزم به رعایت نکات 
ایمنی می باشند و وظیفه ما هم در قبال مردم فراهم کردن شرایطی است 
که شهر و شهروندان آسیبی نبینند مهدی نوبانی تصریح کرد: با توجه به 

اینکه این بارش و وضعیت جوی خارج از فصل بارندگی درجنوب کشور 
و شهر بندرعباس اتفاق می افتد به احتمال خیلی زیاد در صورت شدت 
اسیب هایی به برخی مشاغل ،خدمات ،تاسیسات وکشاورزان و باغداران 
وارد خواهد کرد. شهردار بندرعباس از شهروندان خواست در مواقع بارش 
شدید باران یا جاری شدن سیالب و اتفاقات دیگر مانند زلزله ..حتما به 
عالیم هشدار دهنده پیامهای ایمنی و بهداشتی توجه داشته باشند و در 
صورت تردد در معابر از مسیرهای ایمن تردد نمایند و در زیر درختان و 
نزدیک ساختمانهای نیمه کاره پارک ننمایند. شهردار در بخش دیگری از 
سخنان خود پیرامون وقوع زمین لرزه در ساعات اولیه شب خاطر نشان 
کرد : شهروندان در این مواقع ضمن حفظ خونسردی اطرافیان خود را به 
آرامش دعوت نمایند و حتما در مکانهای ایمن ساختمانها پناه بگیرند، در 
صورت بروز حادثه با شماره تلفن های 12۵-11۵ آتش نشانی و اورژانس 
تماس حاصل نمایند و اگر از منزل خارج شدند به مکانهای امن مشخص 

شده توسط ستاد بحران در سطح شهر مراجعه کنند .

رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر خبر داد

جهاددانشگاهی بوشهر به دنبال تولید نیازهای فناورانه کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست ارتباط تصویري برخط با مدیران عامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان ها عنوان کرد:

هدف گذاری برای ایجاد ۱766 واحد کارگاهی در سال ۱4۰۱

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

شبکه برق خوزستان همچنان در اوج قله مصرف

جلسه آمادگی مدیریت بحران شهرداری بندرعباس برگزار شد

ساری - دهقان : مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری گفت : به مناسبت دهه والیت و امامت جشن 
بزرگ و با شــکوهی با مشارکت پرشور خانوادگی کارکنان شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری کنار ساحل آرم دریای مازندران 
برگزار شــد . به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری، عباس خلیل پور مسئول 
روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری 
بیان کرد : در منطقه ســاری همزمان با فرارسیدن دهه والیت مراسم 
جشن بزرگ خانوادگی کارکنان نفت درعید والیت با حضور جمعی از 
هنرمندان بنام اســتان مازندران و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در 
تاالر همایشات مجتمع آموزشی فرهنگی رفاهی پردیس ناجا در ساحل 
آرام دریای مازندران برگزار شــد . خلیل پور اظهار کرد : این جشــن با 
بخشهای متنوعی از جمله اجرای تئاتر توسط گروه نمایشی هنرمندان 
صدا و ســیمای استان ، اجرای موســیقی زنده و برگزاری مسابقه بین 

حاضران ادامه داشت. سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری والیت مداری ، صبر و شکیبایی را از ویژگی های 
بارز حضرت علی )ع( ذکر کرد وافزود : باید تالش شود همواره با تکیه بر 
تعالیم معصومین علیهم السالم ، ظرفیتی در خود به وجود آورده تا افراد 

موثر و تحول آفرین در کار و ترویج فرهنگ علوی باشیم .
ســبحان رجب پور تالش کارکنان منطقه ساری را در بحران کارت 
هوشمند سوخت سال قبل قابل قدردانی دانست و تاکید کرد : برگزاری 
چنین جشنهایی در روحیه کارکنان موثر بوده و ما با امکانات در اختیار 

توانستیم نسبت به برپایی هر چه با شکوه تر آن اقدام نماییم .
عباس خلیل پور از برنامه های جشــن گفت و افزود : اجرای آهنگ 
) سالم فرمانده ( توسط کودکان و نوجوانان خانواده کارکنان شرکت از 
دیگر برنامه های متنوع و جذاب فرهنگی این مراسم بود که در راستای 
بیعت مجدد با امام عصر ) عج ( و تبعیت از جانشین ایشان مورد استقبال 
خانواده ها قرار گرفت و در پایان مدیر منطقه ساری با هدیه ای ازسادات 

شرکت تجلیل به عمل آورد.
پس از پایان جشــن در کنار ســاحل دریا با حضور کارکنان شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری و خانواده های آنها مراسم 

نورافشانی برگزار شد که بر شعف و شادی این جشن افزود .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در جشن بزرگ خانوادگی کارکنان نفت در عید والیت: 

تالش کارکنان منطقه ساری را در بحران کارت هوشمند سوخت سال قبل قابل قدردانی دانست 
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تکنیک های فروش محصوالت در آمازون
برندهای بزرگ در آمازون به خوبی از زمان مناس��ب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف آگاهی دارند. 
این امر باید خیلی س��ریع از س��وی شما دنبال شده و در صورتی که آمارها کاهش عالقه مشتریان آمازون به 
محصولی خاص را نشان می دهد، باید فورا از آن صرف نظر کنید، در غیر این صورت اوضاع تان به طور مداوم 

بدتر از هر زمان دیگری خواهد شد. 
بی شک هیچ برندی عالقه مند به تجربه باقی ماندن محصوالت برای مدت زمانی طوالنی در انبارش ندارد. 
این امر می تواند دردس��رهای زیادی برای ش��ما به همراه داشته باشد. درست به همین خاطر توصیه ما برای 
شما خالص شدن از شر محصوالت کم طرفدار در کوتاه ترین زمان ممکن است. این امر نیازمند بررسی دقیق 
اوضاع بازار و بازه های زمانی مناسب خواهد بود. به عنوان مثال، اگر پس از شش ماه فروش مناسب کفش های 
ورزش��ی در بازار، به دلیل تغییر فصل یا حتی تمام ش��دن دوران مناس��ب برای پیاده روی دیگر کسی به این 
کفش ها توجه نش��ان نمی دهد، شما باید قبل از رقبا با استفاده از آمارهای دقیق به دنبال کاهش عرضه این 
محصول در بازار باش��ید، در غیر این صورت خیلی زود اوضاع تان در بازار به هم ریخته و ش��اید حتی توانایی 

مدیریت یک سفارش را نیز به طور دقیق نداشته باشید. 
توجه به نظرات مشتریان در آمازون

آمازون از چند سال قبل امکان درج نظر برای محصوالت را نیز فراهم کرده است. این امر می تواند برای شما 
به عنوان یک فروشنده دردسرهای زیادی داشته باشد. گاهی اوقات مشتریان با نظرات منفی شان درباره یک 
محصول در عمل شانس فروش را از برند مورد نظر می گیرند. در صورتی که این اتفاق برای شما روی دهد، 
باید به کلی فکر فروش محصوالت تان را از سر بیرون کنید. نکته مهم اینکه کاربران در آمازون به طور معمول 
نظرات شان را بسیار دقیق بیان می کنند. این یعنی اگر شما محصول بی کیفیتی داشته باشید، خیلی زود از 
سوی کاربران با انتقادات اساسی رو به رو شده و دیگر فرصتی برای فروش محصوالت تان پیدا نخواهید کرد. 
صرف نظر از ش��انس بد برخی از برندها و کیفیت محصوالت پایین، ش��ما باید از نظرات مش��تریان درباره 
محصوالت دیگران نیز به س��ود خودتان اس��تفاده کنید. این یعنی باید محصوالتی که نظرات مثبت زیادی 
دارند را همیشه زیر نظر داشته باشید. اینطوری می توانید با عرضه محصوالتی مشابه سهمی مشخص از بازار 
کسب کنید. خب اگر محصولی هیچ طرفدار و حتی نظر مثبتی در بازار ندارد، سرمایه گذاری شما در آن حوزه 
می تواند دردسرهای زیادی به همراه داشته باشد. درست به همین دلیل شما باید خودتان را برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن با تحلیل نظرات مشتریان آماده کنید. 
اگر محصول ش��ما در آمازون هر نظری دریافت کرد، باید همیش��ه آماده تعامل با مشتریان باشید. بی شک 
نظرات مثبت برای هر برندی ایده خوبی محسوب می شود. نکته مهم دیگر اینکه شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف باید به طور مداوم نظرات شان را تحلیل کرده و سپس پاسخ های دقیق به آنها بدهید. این امر 
در بلندمدت از شما برندی محبوب در بازار می سازد. درست به همین خاطر می توانید هر موقع که خواستید از 
اعتبارتان در این میان نهایت استفاده را ببرید. یادتان باشد در عرصه کسب و کار مشتریان هرگز به برندهایی 
که واکنش��ی به نظرات شان ندارند، روی خوش نشان نخواهند داد. این امر به معنای ضرورت تعامل بهینه با 
مشتریان و تالش برای تاثیرگذاری بر روی آنهاست. اگر این امر به درستی از سوی شما مورد ارزیابی و تحلیل 
قرار نگیرد، ش��اید در کمترین زمان ممکن توانایی تان برای رقابت با برندهای بزرگ را از دس��ت داده و دیگر 

شانسی در این میان برای برندتان باقی نماند. 
توجه به وزن و مدت زمان ارسال محصوالت

محصوالت مختلف در آمازون وزن یکسانی ندارند. اینکه شما انتظار فروش سریع یک محصول سنگین را 
داش��ته باشید، تا حد زیادی خوش خیالی محسوب می ش��ود. این روزها کمتر مشتری در آمازون محصوالت 
بی نهایت س��نگین را مورد پسند قرار می دهد. درس��ت به همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن هستید، می توانید اوضاع تان را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخشیده 

و شانس تان در این میان را نیز ارتقا دهید. 
محصوالتی که ابعاد یا وزن بسیار زیادی دارد، به طور معمول مشتریان را در آمازون جلب نمی کند. درست 
به همین دلیل ش��ما باید دور چنین محصوالتی را خط کش��یده و به دنبال تاثیرگذاری بر روی مش��تریان با 
اس��تفاده از شیوه های دیگری باش��ید. در این صورت می توانید به خوبی اوضاع تان در بازار را مدیریت کرده و 

حتی در صورت نیاز محصوالت تان را به شیوه های دیگری به فروش برسانید. 
اگر خودتان را برای چند دقیقه به جای مشتریان قرار دهید، به خوبی اهمیت فروش محصوالت بزرگ در 
خرده فروشی های سنتی را درک خواهید کرد. این امر می تواند برای شما دردسرهای زیادی به همراه داشته و 
حتی اوضاع تان را نیز دشوار کند. بنابراین به جای اینکه ریسک فروش محصوالت بزرگ در آمازون را بپذیرید، 

باید خیلی راحت از شیوه های دیگر برای فروش آن استفاده نمایید. 
فروش محصوالت مشابه به هم

اگر یک فروش��نده محصوالتی متنوع و بدون هرگونه ارتباطی ب��ا هم را در معرض فروش قرار دهد، کمتر 
کسی مایل به خرید از او خواهد بود. این امر می تواند در مدت زمانی بسیار کوتاه اوضاع یک برند را تغییر داده 
و شرایط را به شدت سخت کند. درست به همین خاطر اگر شما به دنبال فروش بهتر در بازار هستید، چاره 
ای به غیر از تالش برای انتخاب زنجیره ای از محصوالت نخواهید داشت. این امر انگیزه مشتریان برای خرید 

بیشتر از شما را به شدت افزایش داده و اوضاع تان در بازار را نیز به خوبی بهبود می بخشد. 
یادتان باش��د محصوالت مش��ابه هم باید در عمل زنجیره ای از نیازهای مش��تریان را بهبود بخشد. این امر 
می تواند برای ش��ما دردس��رهای زیادی به همراه داشته و حتی اوضاع تان در بازار را نیز به خوبی بهینه سازی 
نماید. وقتی مشتریان در آمازون با برندی رو به رو می شوند که تقریبا همه چیز می فروشد، شک و تردیدها در 
این میان به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. نکته مهم دیگر اینکه شما برای بهبود اوضاع تان 
در بازار نیاز به استفاده از شرایط متنوعی دارید. در غیر این صورت خیلی زود کاربران در آمازون دیگر حتی 

به محصوالت تان نگاه هم نخواهند کرد. 
فروش در آمازون می تواند یکی از کارهای س��خت و حتی طاقت فرس��ا باشد. دلیل این امر نیز عدم آگاهی 
بس��یاری از مردم نسبت به ش��یوه های درست و دقیق فروش در این فضاست. شما قرار نیست به عنوان یک 
فروش��نده یا برند هر محصولی را که دوس��ت دارید در این فضا عرضه کنید. این امر می تواند در نهایت ش��ما 
را با بی نهایت مشتری ناراضی تنها گذاشته و شانس تان در این راستا را نیز به شدت کاهش دهد. درست به 
همین دلیل ش��ما باید اس��تراتژی کامال متفاوتی را در پیش گیرید. این امر می تواند شامل عرضه محصوالت 
به طور متفاوت برای بهینه سازی موقعیت برند و همچنین استفاده از تکنیک های حرفه ای باشد. هدف اصلی 
در این مقاله نیز همین امر بود. شما با استفاده از تکنیک های مورد بحث در این مقاله می توانید اوضاع تان از 
نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخشید. اینطوری از نظر فروش 
در آمازون مشکل زیادی پیش روی تان نخواهد بود و به طور مداوم با شکست نیز رو به رو نمی شوید. یادتان 
باشد استفاده از روش های مورد بحث در این مقاله فقط شروع ماجراست و در ادامه باید خودتان هم شیوه های 

تازه ای برای عرضه محصوالت دقیق در آمازون پیدا کنید. 
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به قلم: لسترائوندرا آلفرد
کارشناس بازاریابی و تولید محتوا

ترجمه: علی آل علی

دنیای پادکست ها تنوع و جذابیت بسیار زیادی برای هر 
فردی در سراسر دنیا دارد. بسیاری از مردم به طور روزمره 
آرزوهای ریز و درش��تی درباره شروع به کار در قالب طراح 
یا مجری پادکس��ت در ذه��ن دارند. این امر در صورتی که 
همراه با ایده ای مناس��ب باشد، می تواند به یک استارت آپ 
جدی تبدیل شده و موفقیت بسیار مهمی برای کارآفرینان 
به همراه داشته باشد. البته در این بین استفاده از ابزارها و 
تجهیزات مناسب نیز امری ضروری خواهد بود، در غیر این 
صورت شاید شما هرگز موقعیت مناسبی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان پیدا نکرده و نتوانید تاثیرگذاری 

الزم را به همراه داشته باشید. 
یادتان نرود در دنیای امروز شمار بسیاری زیادی از مردم 
به دنبال اس��تفاده از راهکارهای حرفه ای برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف هستند. در این میان برندها نیز برای 
خودشان پادکست های مختلف دارند. بنابراین شما به غیر 
از رقاب��ت عادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 
انبوه��ی از همکاران خودتان، باید نی��م نگاهی به وضعیت 
برندهای بزرگ نیز داشته باشید، در غیر این صورت خیلی 
زود توانایی تان برای رقابت مناس��ب با این دسته از افراد به 
پایان خواهد رسید. این روزها بسیاری از مردم برای کسب 
اطالعات مورد نیاز یا حتی اندکی س��رگرمی به پادکست ها 
توجه نش��ان می دهند. این امر دوباره فرمت صوتی را بدل 
ب��ه یکی از جذاب ترین گزینه ها برای انواع بازاریاب ها کرده 

است.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد، ضرورت استفاده 
از تجهیزات مناس��ب برای ورود به دنیای پادکست هاست. 
این امر می تواند برای ش��ما دردس��رهای زیادی به همراه 
داش��ته و توانایی تان را نیز کاهش دهد. گاهی اوقات برخی 
از اف��راد با تجهی��زات بی نهایت ناقص وارد بازار کس��ب و 
کار می ش��وند. ای��ن امر می تواند دردس��رهای زیادی برای 
کارآفرینان به همراه داش��ته و توانایی آنها را نیز به ش��دت 
خدش��ه دار کند. درست به همین دلیل ش��ما برای شروع 
کارتان به عنوان یک کارآفرین در دنیای پادکس��ت ها باید 
از تجهیزات درستی اس��تفاده کنید. نکته مهم دیگر اینکه 
گاهی اوقات پادکس��ت ها به طور ویدئویی نیز در دسترس 
کاربران قرار می گیرند. با این حساب شما در صورت تمایل 
می توانید از پادکس��ت ها در قالب ویدئویی نیز سود ببرید. 
این امر ش��انس ش��ما را در بازار برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف بیشتر نیز خواهد کرد. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمترین 
ابزارها و نرم افزارهای مورد نیاز برای ش��روع به کار در قالب 
یک تولیدکننده پادکست است. این امر می تواند برای شما 
جذابیت های بی نهایت زیادی به همراه داش��ته و اوضاع تان 
را نیز به طور چش��مگیری تحت تاثی��ر قرار دهد. در ادامه 
برخ��ی از مهمترین تجهیزات و س��پس نرم افزارهای مورد 
نیاز ب��رای طراحی پادکس��ت را مورد بررس��ی دقیق قرار 
خواهیم داد. این امر می تواند به ش��ما کمک ش��ایانی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نماید. 
پورت میکروفون مناسب

بس��یاری از لپ تاپ ه��ا هن��وز دارای پورت های خروجی 
مناسب برای میکروفون های حرفه ای نیستند. شما به عنوان 
طراح یک پادکس��ت باید به طور مداوم نس��بت به این نکته 
توجه نش��ان دهید. اگر میکروفون ش��ما به درس��تی با لپ 
تاپ ت��ان هماهنگ نش��ود، احتمال بروز اخت��الل در فرآیند 
ضب��ط ویدئو یا پادکس��ت افزایش پیدا می کند. درس��ت به 
همین خاطر باید پیش از ش��روع به ضبط برنامه نس��بت به 
وجود پورت های کافی در سیس��تم تان مطلع شوید. این امر 
می تواند توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را به شدت افزایش داده و اوضاع تان را نیز به هم بریزد.  این 
روزها بس��یاری از سیس��تم ها به طور انحصاری برای تولید 
محتوا تقویت می شوند. اگر ش��ما نیز قصد فعالیت حرفه ای 
در عرصه پادکست سازی را دارید، باید اندکی به سیستم تان 
بیش��تر توجه کنید، در غیر این صورت ش��اید هرگز توانایی 
تاثیرگ��ذاری الزم بر روی مخاطب هدف ت��ان را پیدا نکنید. 
این امر می تواند در بلندمدت ش��انس تان برای بهینه س��ازی 

اوضاع تان را به هم ریخته و توانایی تان را نیز کاهش دهد. 
خرید میکروفون مناسب

میکروفون مناس��ب یکی دیگر از تجهیزات اساسی برای 
ضبط پادکست است. از آنجایی که در پادکست ها مخاطب 
با ص��دای ش��ما کار دارد، باید این صدا با کیفیت بس��یار 
باال به او منتقل ش��ود، در غیر این صورت با وجود هزاران 
پادکس��ت دیگر در بازار شما به سادگی به دست فراموشی 
س��پرده خواهید شد. این امر می تواند مشکالت تان در بازار 
را ب��ه طور مداوم افزای��ش داده و جلب نظر کاربران را بدل 
به امری غیرممکن س��ازد. درست به همین دلیل توصیه ما 
استفاده از میکروفون های با کیفیت است. البته در این بین 
استفاده از یک فضای خلوت و نسبتا ساکت نیز برای ضبط 
ویدئوها اهمیت زیادی دارد، در غیر این صورت ش��اید شما 
هرگ��ز توانایی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را پیدا 

نکرده و صدای پس زمینه همه را اذیت کند. 
امروزه خرید میکروفون دیگر به سختی گذشته نیست. از 
آنجایی که ضبط پادکست برای بسیاری از مردم در سراسر 
دنیا بدل به امری رایج شده است، برندها نیز این تجهیزات 
را به بهترین ش��کل ممکن و با تنوعی باال عرضه می کنند. 
ش��ما می توانید برای خرید تجهیزات تان به بهترین ش��کل 
ممکن از امکانات درس��تی س��ود برده و شانس تان در این 

میان را نیز تقویت نمایید. 
اگر ش��ما به دنبال خرید میکروفون هستید، نباید خیلی 
هزین��ه زی��ادی در همان ابتدای کار انج��ام دهید. این امر 
می تواند توانایی ش��ما را به طور چشمگیری کاهش داده و 

حتی شاید کار با میکروفون های حرفه ای را هم بلد نباشید. 
پس سعی کنید کارتان را با یک میکروفون معمولی شروع 
ک��رده و به طور مداوم در ت��الش برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف باشید. 
البته ش��ما در مراح��ل بعد که کارتان پیش��رفت خوبی 
کرد، می توانید میکروفون تان را عوض کرده و از محصوالت 
بی نهایت حرفه ای س��ود ببرید. با ای��ن حال در ابتدای کار 
نیازی به سخت گیری بیش از اندازه نیست. پس به خودتان 
فشار نیاورده و کارتان را نیز به خوبی مدیریت نمایید. این 
امر می تواند ش��ما را به تدریج بدل ب��ه فردی حرفه ای در 

دنیای پادکست ها کند. 
استفاده از پاپ فیلتر

گاه��ی اوقات صدای اف��راد با کیفیت نامناس��ب و هزار و 
یک نویز ضبط می ش��ود. این امر همیش��ه مربوط به کیفیت 
میکروفون نیس��ت. گاهی اوقات باید کاری کرد که صداهای 
ریز یا حرکات دس��ت اف��راد هنگام ضبط پادکس��ت بازتاب 
صوت��ی در اصل فایل نداش��ته باش��د. این امر با اس��تفاده از 
محصولی به نام پاپ فیلتر امکان پذیر اس��ت. این محصول در 
واقع مانند یک صفحه جل��وی میکروفون قرار گرفته و افراد 
از پش��ت آن صحبت می کنند. به این ترتیب ش��ما می توانید 
به س��ادگی هرچه تمام تر ش��انس تان برای ضبط ویدئویی یا 
پادکس��ت صوتی با بهترین صدای ممک��ن را افزایش دهید. 
یادتان نرود در بسیاری از موقعیت ها این شما هستید که باید 
به دنبال بهبود وضعیت پادکست تان باشید. برای کاربران اگر 
پادکس��ت ش��ما جذابیت الزم را به همراه نداشته باشد، فورا 
می توانن��د با محصولی دیگر جای تان را پر کنند. پس قبل از 
اینکه اوضاع خیلی به هم ریخته ش��ود، باید با یک پاپ فیلتر 
که قیمت زیادی هم ندارد، کارتان را بهینه س��ازی کنید. این 
امر نش��ان دهنده احترامی است که شما به مشتریان گذاشته 

و تمایل تان برای همکاری نزدیک را نشان می دهد. 
گاه��ی اوقات پاپ فیلتره��ا در حالت های متنوع و حتی 
گران قیمت عرضه می ش��وند. ش��ما هرگز نبای��د از چنین 
محص��والت گرانی ب��رای کارتان اس��تفاده کنید. در عوض 
می توانی��د ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف به 
ساده ترین ش��کل ممکن به دنبال بهینه سازی موقعیت تان 
در بازار باش��ید. این یعنی ش��ما با یک پاپ فیلتر س��اده و 
ارزان ه��م کارتان راه می افتد. پس بی خودی هزینه اضافی 

برای کارتان صورت ندهید. 

استفاده از هدفون های باکیفیت
ش��ما در ضبط پادکس��ت به طور معمول نیاز به دعوت 
از مهمان ه��ای مختلفی نیز دارید. این امر می تواند در نوع 
خودش زمان زیادی از شما گرفته و کارتان را نیز بی نهایت 
دش��وارتر از هر زمان دیگری سازد. درست به همین خاطر 
توصیه ما اس��تفاده از هدفون های باکیفیت برای همکاری 
بهت��ر با مهمان هاس��ت. از آنجایی که پادکس��ت ها به طور 
معم��ول مهمان ها را ب��ه طور حضوری دع��وت نمی کنند، 
ارتب��اط آنالین ما مهمان ه��ا در صورتی که یک میکروفون 
دقیق داش��ته باش��ید، امری بی نهایت ج��ذاب و حرفه ای 
خواهد بود. ش��ما با این کار می توانید به س��اده ترین شکل 
ممکن کارتان را توسعه داده و به دنبال تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف باشید. 
یادتان باش��د ش��ما برای ضبط یک پادکس��ت حرفه ای 
باید ب��ه خوبی حرف ها و نکات مهمانان را متوجه ش��وید، 
در غیر این صورت ناهماهنگی بس��یار مش��هودی در ضبط 
پادکس��ت به وجود خواهد آمد. این نکته باید به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان 

را نیز در این راستا تقویت کنید. 
همانطور که میکروفون های بسیار متنوعی در بازار وجود 
دارد، هدفون ه��ا نی��ز تنوع زیادی دارند. ای��ن امر می تواند 
به ش��ما برای انتخاب یک محصول درس��ت کمک کرده و 
شانس تان در بازار را نیز بیشتر کند. البته شما همیشه الزم 
نیست س��راغ محصوالت گران و بی نهایت حرفه ای بروید، 
چراک��ه میکروفون های بی نهایت گران به طور معمول برای 
کارهای موس��یقی و میکس موزیک ها به کار می رود. شما 
ک��ه به عنوان ی��ک کارآفرین برای ضبط پادکس��ت از این 
ابزار اس��تفاده می کنید، نباید خیلی درگیر جزییات شده و 
هزینه زیادی از جیب تان پرداخت کنید. اینطوری دس��ت 
کم می توانید ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را توسعه داده و هزینه تان را نیز کاهش خواهد داد. 

استفاده از استند مناسب برای میکروفون
پادکس��ت ها مثل مس��ابقات تلویزیونی یا اجراهای زنده 
نیست که مجری با یک میکروفون در دست به همه کارها 
برسد. ش��ما در پادکست در یک مکان مشخص ثابت بوده 
و ب��ا مهمان تان از طریق اینترن��ت در ارتباط خواهید بود. 
این امر می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کمک ش��ایانی کرده و اوضاع تان در این میان را نیز 
بی نهایت بهبود بخش��د. یادتان باشد در دنیای امروز برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف ش��ما باید به برخی از 
جزییات نیز توجه نشان دهید. یکی از این جزییات استفاده 

از یک اس��تند مناس��ب برای ثابت نگه داشتن میکروفون 
است.  وقتی میکروفون شما ثابت باشد، آزادی عمل بسیار 
بیشتری برای ضبط ویدئو خواهید داشت. همچنین کیفیت 
صدای تان نیز به طور یکنواخت ضبط شده و دیگر مشکلی 
برای مخاطب هدف به همراه نخواهد داش��ت. درس��ت به 
همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در عرصه پادکست هس��تید، باید همیشه از بهترین 
اس��تندها اس��تفاده کنی��د. اینطوری ب��دون هزینه اضافی 
کارتان راه خواهد افتاد.  یکی از نکات کلید در زمینه خرید 
استند توجه به رنگ مات و مشکی آن است. اینطوری شما 
می توانید به ساده ترین ش��کل ممکن تاثیرگذاری مناسبی 
بر روی مخاطب هدف داش��ته و استندتان نیز بدون اینکه 
حواس کس��ی را پرت کند، بهترین کارایی ممکن را نشان 
می دهد.  یادتان نرود برای خرید اس��تند الزم نیست خیلی 
از وقت ت��ان را صرف کنی��د. همین که به س��ادگی هرچه 
تمام ت��ر از یک محصول س��اده و ارزان اس��تفاده کنید، به 
اندازه کافی مناس��ب خواهد بود. پس س��ایر هزینه های تان 
را برای کاره��ای مهمتر پس انداز کرده و جلوی خرج های 

الکی را بگیرید. 
بهترین نرم افزارها برای طراح های پادکست

یک پادکس��ت در نهایت بای��د در اختیار مخاطب هدف 
ق��رار گرفته و آنه��ا از محصول نهایی اس��تقبال کنند. این 
روزها به طور کلی دو نوع پادکس��ت در دس��ترس کاربران 
قرار می گیرد. یک مدل به طور سنتی اول ضبط، ویرایش و 
سپس منتشر می شود. این نوع از پادکست ها به طور معمول 
در گوگل به سادگی یافت می شوند. نوع دوم پادکست های 
زنده اس��ت که کاربران در لحظه و ب��دون تاخیر می توانند 
آن را مش��اهده کنند. این نوع از پادکس��ت ها اگرچه بسیار 
تازگی دارند، اما در طول س��ال های اخیر شهرت ش��ان به 
طور مداوم افزایش پیدا کرده است. درست به همین خاطر 
اگر ش��ما به دنب��ال تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف با 
اس��تفاده از پادکس��ت های ویدئویی و زنده هستید، باید از 
یک نرم افزار درس��ت و حرفه ای برای کارتان س��ود ببرید. 
این امر می تواند جذابیت پادکست شما را به شدت افزایش 
دهد. نکته مهم اینکه پادکس��ت های زنده هم پس از اینکه 
کار ضبط ش��ان تمام ش��د، به طور کامل در اختیار کاربران 
قرار می گیرد. بنابراین تنها تفاوت در عمل پخش زنده آنها 
در اولین مرتبه اس��ت. در ادامه برخی از بهترین نرم افزارها 
برای ضبط زنده پادکست یا حتی ویرایش را مرور می   کنیم. 

اسکایپ
اس��کایپ یکی از ابزارهای قدیمی و در عین حال جذاب 
برای برق��راری تماس ه��ای صوتی و تصویری اس��ت. این 
ابزار در نس��خه های دسکتاپ، اندروید و IOS در دسترس 
عالقه مندان قرار دارد. اگر شما هم دوست دارید از اسکایپ 
برای کارتان س��ود ببرید، می توانید ب��دون پرداخت هزینه 
آن را دانلود کرده و کارتان را ش��روع کنید. ش��اید یکی از 
نکات بی نهایت مثبت درباره اس��کایپ عدم نیاز به پرداخت 
هزینه برای کار با این ابزار باش��د. همین امر نیز اس��کایپ 
را بدل به ابزاری بی نهایت جذاب برای بازاریاب ها و دس��ت 
اندر کاران دنیای پادکست ها کرده است. اگر شما به دنبال 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، 
می توانید همیشه روی اس��تفاده از تکنیک های درست در 
این میان حس��اب ویژه ای باز کنی��د. این طوری کارتان به 

بهترین شکل ممکن بهینه سازی خواهد شد. 
زوم

زوم در طول دو س��ال اخیر طرفدارهای بی نهایت زیادی 
پیدا کرده اس��ت. این ابزار پس از همه گیری کرونا به طور 
چشمگیری برای برگزاری جلسات کاری یا حتی ارتباطات 
روزم��ره مورد توجه ق��رار گرفت. نکته متمای��ز درباره زوم 
طراحی انحصاری آن برای کاربرانی اس��ت که دغدغه های 
ش��غلی دارند. به عبارت س��اده، زوم مخصوص کارآفرینان 
طراحی ش��ده اس��ت. به همین خاطر هم ش��مار باالیی از 
کارآفرینان مایل به استفاده از آن هستند. این امر می تواند 

برای شما نیز جذابیت های زیادی داشته باشد. 
البت��ه زوم ب��ه غی��ر از اس��م و رس��م زیبایی ک��ه دارد، 
کاربرده��ای فراوانی نیز برای کاربران تدارک دیده اس��ت. 
این امر می تواند برای شما جذابیت زیادی به همراه داشته 
و کارتان را نیز به طور چش��مگیری توسعه دهد. زوم پس 
از اینکه ضبط ویدئو یا تماس صوتی ش��ما تمام ش��ود، در 
صورتی که مایل باش��ید یک فایل مش��خص به ش��ما ارائه 
خواه��د کرد. بنابراین دیگر الزم نیس��ت از ابزاری جداگانه 
برای ضبط ویدئوها اس��تفاده کنید. این امر ش��اید یکی از 
مهمترین ویژگی های زوم در دنیای امروزی باش��د. درست 
به همین دلیل بسیاری از کاربران به طور مداوم برای ضبط 
پادکس��ت زنده یا حتی بارگ��ذاری آن پس از ضبط از زوم 
سود می برند. نکته جذاب دیگر اینکه توسعه دهندگان زوم 
به دنبال اس��تفاده از کاربردهای ت��ازه نظیر ویرایش ویدئو 
و صوت هم هس��تند. با این حس��اب به زودی زوم بدل به 

ابزاری بی نهایت حرفه ای برای شما خواهد شد. 
اسکوآد کست

اس��کوآد کس��ت یکی از ابزارهای تخصص��ی برای ضبط 
پادکس��ت محسوب می ش��ود. شما با اس��تفاده از این ابزار 
می توانید صف��ر تا صد فایل خام پادکس��ت تان را ویرایش 
ک��رده و کارت��ان را به س��ادگی جل��و ببرید. بس��یاری از 
کارآفرینان به طور مداوم نس��بت به س��ختی های ویرایش 
محتوا با اس��تفاده از ابزارهای حرفه ای ش��کایت دارند. در 
این میان اس��کوآد کس��ت به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر 
روی مخاط��ب هدف کمک ش��ایانی خواهد ک��رد. این امر 
می تواند برای ش��ما بی نهایت جذاب بوده و ش��انس تان را 
نیز به طور چش��مگیری در بازار توس��عه دهد. یادتان نرود 
در دنیای امروز بس��یاری از برندها دنب��ال صرفه جویی در 
هزینه های ش��ان هستند. با این حساب ش��ما می توانید به 
سادگی با استفاده از اسکوآد کست بدون پرداخت هزینه و 

با قیمتی اندک کارتان را پیش ببرید. 
منبع: هاب اسپات

تجهیزات موردنیاز برای شروع فعالیت در دنیای پادکست ها


