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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

مسکن صدرنشین و خودرو قعرنشین بازارها شد

 بازدهی بازارها
در نیم سال 1401

در حالی به پایان نیمه نخس��ت س��ال 1401 نزدیک می ش��ویم که بررس��ی بازدهی بازارهای موازی نشان دهنده 
صدرنشینی بازار مسکن و قعرنشینی بازار خودرو است. نگاهی به تحوالت بازارهای مسکن، ارز، طال، خودرو و سهام 
نش��ان می دهد که این بازارها همواره در اقتصاد ایران موج س��از بوده اند و نوس��ان در هر یک از این بازارها به س��ایر 
بخش   های اقتصاد نیز سرایت کرده است. افزایش نقدینگی و در پی آن، خیز تورم در سطح جامعه، بازارهای موازی را 

یکی پس از دیگری تحت تاثیر قرار می دهد و سرمایه گذاران حرفه   ای معموال با جابه  جایی در بین این بازارها، سود...

بورس تهران چگونه کانال 1.4 میلیون واحدی را از دست داد؟

ناامیدی از برجام در تاالر شیشه ای
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ایران چگونه در تله صنعت زدایی گرفتار شد؟

پله اول نردبان توسعه صنعتی
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نایب رئیس کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسـامی گفت مجلس و دولت برنامه ای برای 
افزایـش قیمـت بنزین ندارند. به گـزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسـنا، علی جدی با 
اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین در بودجه 1401 پیش بینی نشده لذا افزایش قیمت بنزین نخواهیم 

داشـت، اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین ناگهانی نمی شود و باید در بودجه دیده شود و برای 
بودجه 1401 این پیش بینی انجام نشده است. وی با بیان اینکه دولت نیز بارها به عدم افزایش...

افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت و مجلس نیست

نگـــاه
»اکونومیست« بررسی کرد
هجوم اقتصاددانان 

به سیلیکون ولی
ب��ه  اقتصاددان��ان  چ��را 
هج��وم  ول��ی  س��یلیکون 
می آورند؟ این پرسش��ی است 
که هفته نامه »اکونومیست« در 
گ��زارش تازه خود مطرح کرده 
و با اش��اره به تمایل غول های 
و  اقتصاددان��ان  ب��ه  فن��اوری 
فارغ التحصیالن رش��ته اقتصاد 
می نویس��د: بی��ش از یک دهه 
اس��ت که فیس بوک - که حاال 
با نام متا شناخته می شود- به 
که  فارغ التحصیلی  دانشجویان 
در حوزه های مدرن و تحقیقات 
پیش��رفته کار می کنند، بورس 
تحصیلی می ده��د. این بورس 
تحصیلی که امس��ال با شهریه 
دو سال دانشگاه و کمک هزینه 
4۲ هزار دالری همراه اس��ت، 
به دانش��مندان علوم کامپیوتر، 
و  فیزیکدان��ان  مهندس��ان، 
آمارشناس��ان اختص��اص پیدا 
کرده اس��ت. حاال این بورس و 
کمک هزینه به یک اقتصاددان 
اه��دا ش��ده اس��ت. »جیم��ز 
وای��وز ای باس��تیدا«، گیرن��ده 
خوش ش��انس این کمک هزینه 
ک��ه مش��غول گذران��دن دوره 
دکت��را در موسس��ه فن��اوری 
ماساچوس��ت )ام آی تی( است، 
در ای��ن باره می گوی��د: »اصال 

انتظارش را نداشتم.«
حاال س��یلیکون ولی 
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فرصت امروز: بیس��ت و چهارمین نشس��ت کمیسیون بازار پول 
و س��رمایه اتاق تهران با حضور اقتصاددانان و کارشناس��ان پولی و 
بانک��ی، مجالی برای نقد طرح بانک��داری مجلس بود؛ طرحی که 
گزارش ش��ور دوم آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، تفاوت های 
زیادی با نس��خه قبلی دارد و اس��تقالل بانک مرکزی را به محاق 
برده اس��ت. اقتصاددانان و چهره های برجسته بانکداری کشور در 
این نشس��ت، نگرانی عمیق خود را از تصویب نهایی و اجرای این 
قانون ابراز کرده و خواس��تار توقف این طرح ش��دند؛ به زعم آنان، 
اس��تقالل بانک مرکزی در این طرح مخدوش ش��ده و این مسئله 
به افسارگس��یختگی تورم در کشور دامن خواهد زد. احمد عزیزی 
از صاحب نظ��ران حوزه بانکداری، تصویب ای��ن طرح را مترادف با 
کوبیدن آخرین میخ بر تابوت بانکداری ایران دانس��ت. فرهاد نیلی 
با طرح این س��وال که آیا کنترل تورم، دغدغه حاکمیت نیس��ت؟ 
از تحقیر رئیس کل بانک مرکزی در طرح بانکداری س��خن گفت. 
فریال مستوفی به نقض بسیاری از اصول بانکداری در طرح مجلس 
اشاره کرد و گفت که این طرح، یکپارچگی بانک مرکزی و استقالل 
آن را وجه المصالح��ه ذی نفعان بیرونی قرار داده اس��ت. همچنین 
مصطفی بهش��تی روی خواس��تار توقف این طرح و در اولویت قرار 
گرفتن اصالح قانون بانکداری بدون ربا ش��د. پرویز عقیلی کرمانی 
نیز ترکیب شورای فقهی در طرح مجلس را موجب خدشه دار شدن 
اس��تقالل بانک مرکزی خواند و تنها نکته مثبت طرح را توجه به 

موضوع ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی دانست.
کاستی های طرح جدید بانکداری

در بیس��ت و چهارمین جلسه کمیس��یون بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگانی تهران، طرح قانون بانکداری از س��وی اقتصاددانان 
و چهره های برجس��ته بانکداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
ابتدا فریال مس��توفی، رئیس کمیس��یون بازار پول و سرمایه اتاق 
تهران ب��ه تصویب بخش های��ی از قانون بانک��داری ایران، ظرف 
مدتی کوتاه در مجلس اش��اره کرد و گفت: »نظام بانکی کش��ور 

طی سال ها دستخوش انواع دخالت های غیرحرفه ای و غیرعملی 
و همچنین تکلیف های سیاسی قرار داشته و این رویه سبب شده 
ک��ه در مجموع ارزش پول کش��ورمان به کمتر از یک هزارم تنزل 
کند. این تنزل صرفا ناشی از تنزل اقتصاد واقعی نبوده، بلکه علت 
اصلی آن، بی نظمی سیاست های پولی و بانکی و ورود اندیشه های 
غیرتخصصی به این سیاست ها بوده است. در طرح جدید مجلس 
نیز که بخش عمده آن تصویب ش��ده، متأسفانه افرادی که هیچ 
آش��نایی با سیستم مدرن بانکداری در دنیا ندارند وارد این حیطه 
شده اند که هنوز نتوانسته اند یک نظریه جامع در مورد نرخ بهره و 

تفاوت آن با ربا را به خصوص در زمان رکود تورمی ارائه دهند.«
دیدگاه احمد عزی��زی از صاحب نظران حوزه بانکداری نیز این 
بود که »ترتیبات نهادی طراحی شده در طرح از قبیل فروکاستن 
نق��ش رئی��س کل بان��ک، ازدحام نه��ادی ارکان متع��دد و بعضا 
غیرمتداول )مثل ش��ورای فقهی و مجمع عمومی در کنار شورا ی 
عالی و...(، اعطای حق وتو به شورای فقهی که عمال آن را در رأس 
بانک مرکزی قرار می دهد و بس��یار موارد دیگر، نوعی مانع گذاری 
در برابر سیاست گذاری پولی است که بیش از پیش استقالل بانک 
را با امتناع مواجه می کند؛ در حالی که نقش محدود و مش��ورتی 

چنین شورایی از واضحات ترتیبات نهادی آن است.«
عزیزی با اش��اره به اینکه قوانین پول��ی و بانکی عموما قدمت 
50 س��اله دارد، گفت: »تغییر قوانین مادر در کش��ور به س��ادگی 
ممکن نیس��ت، چنانچه این طرح به تصویب نهایی برس��د، شاید 
تا 40 س��ال آینده قابل تغییر نباش��د. بنابراین راهکار مواجهه با 
این طرح آن اس��ت که اتاق تهران و ات��اق ایران در مراجع علمی 
و سیاس��ی این اجماع را پدید بیاورند که این طرح با این محتوا، 
مشکل س��از خواهد شد. باید ش��ورای نگهبان را نسبت به متوقف 
ساختن این قانون متقاعد کرد، وگرنه مجلس توقف ناپذیر است.« 
به گفته وی، »قانون گذاری در حوزه بانکداری، امری پیچیده است 
و قاعده گذاری در این بخش باید به اهل فن سپرده شود. از طرفی 

مفاد طرح بانکداری ایران نش��ان می دهد ک��ه کنترل تورم برای 
تدوین کنندگان و حاکمیت حائز اهمیت نیس��ت. شاهد این مدعا 
نیز تکلیف خردترین تسهیالت به بانک هاست. متاسفانه باید بگویم 
تصویب ط��رح بانکداری مجلس به منزل��ه آخرین میخ به تابوت 

بانکداری ایران خواهد بود.«
کنترل تورم، دغدغه حاکمیت نیست؟

در ادامه این جلسه نیز فرهاد نیلی، اقتصاددان و متخصص حوزه 
پول��ی و بانکی به تحلیل طرح بانکداری مجلس پرداخت و گفت: 
»ایران میان دو کش��وری )عراق و افغانستان( قرار گرفته است که 
از لحاظ سیاسی بی ثبات ترین کشورهای جهان شناخته می شوند 
و از قضا یکی از بهترین قوانین بانک مرکزی را دارا هس��تند. این 
نش��ان می دهد که می ش��ود بی ثبات ترین نظام سیاسی را تجربه 
کرد ام��ا در عین حال، تورم پایین یا مالیمی داش��ت. همچنین 
نش��ان دهنده  آن اس��ت که یک بانک مرکزی مقتدر که اقتدارش 
براس��اس قانون تعریف می ش��ود، چقدر می تواند نظام پولی را از 
تحوالت سیاسی دور و ایزوله نگه دارد. تصور من این است که ما 
تاکنون دچار یک تجاهل بودیم که فکر می کردیم تورم مهم است. 
در حالی که زمانی که سیاستمداران دور میز نشستند، معلوم شد 
که واقعا تورم برای ش��ان مهم نیست؛ چراکه نشستند و قانونی را 

نوشتند که در آن ردی از کنترل تورم دیده نمی شود.«
او با اش��اره به اینکه »ط��رح جدید بانکداری،  جل��وه  بارزی از 
نگرش حاکمیت نسبت به بانک مرکزی است«، ادامه داد: »انتظار 
حاکمیت از بانک مرکزی، نهادی اس��ت که دس��ت های مقتدری 
برای کنت��رل بانک های خصوصی دارد، اما مغ��ز این نهاد قدرت 
تصمیم گیری نداش��ته باشد. بنابراین تمام اختیارات مورد نیاز در 
این زمینه را ب��ه آن داده،  اما هیچ اختیاری برای اتخاذ تصمیمی 

خالف خواسته دولت ندارد.«
نیلی به ترکیب شورای فقهی در طرح مجلس اشاره کرد و گفت: 
»رئیس کل بانک  مرکزی در شورای فقهی، به عنوان یک عضو باید 

حضور داشته باشد، اما رئیس و نایب رئیس شورا باید فقیه باشند. 
بنابراین رئیس کل کامال در یک موضع فرودست در شورای فقهی 
می نشیند و رسمیت جلسه منوط به حضور رئیس کل نیست، اما 
منوط به حضور فقها خواهد بود؛ این بدان  معناست که رئیس کل 
با تحقیر در شورای فقهی باید حضور پیدا کند. این تنزل جایگاه 
چنانچ��ه برای رئیس کل بانک مرک��زی از طریق این قانون اتفاق 

بیفتد، تا ده ها سال قابل تغییر نخواهد بود.«
ای��ن متخصص حوزه بانکداری با بی��ان اینکه »در هیأت عالی 
هم به دلیل حضور مس��لط وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان برنامه، 
باز رئیس کل نقش فرادس��ت ندارد«، اف��زود: »از آن مهم تر اینکه 
بیم عزل رئیس کل همواره با او خواهد بود. چنین رئیس کلی هیچ 
تصمیمی خالف منویات دول��ت و فقها نمی تواند اتخاذ کند.« به 
گفته نیلی، »وضعیت بانک مرکزی در این طرح، ش��بیه والدینی 
اس��ت که فرزند خود را هر روز به باشگاه می فرستند تا یک بادی 
بیلدر قوی ش��ود تا هر زمان خانواده درگیر دعوا شد، بتواند طرف 
مقاب��ل را تنبیه کند، اما این خانواده اج��ازه نمی دهد فرزند او در 
مورد کوچک ترین مسئله خانوادگی تصمیم بگیرد. به نظرم، این 
س��اختار در جهان بی نظیر اس��ت؛ بدنی با مغز کوچک و دستان 

قوی.«
استقال بانک مرکزی مخدوش شد

همچنین مصطفی بهشتی روی، عضو پیشین هیأت مدیره بانک 
پاس��ارگاد با بیان اینکه »تدوین و تصویب طرح قانونی بانکداری 
ب��ا تمرکز بر امور »بانکداری مرک��زی«، دردی را به تنهایی عالج 
نمی کن��د«، گفت: »طرح جدید مجلس تنها با ُجرم انگاری برخی 
تخلف��ات احتمال��ی بانک ها،  به زعم خود سیس��تم نظارتی بانک 
مرک��زی را تقویت کرده ک��ه خود به نوعی تداخ��ل بین وظایف 
و اختی��ارات قوه قضائیه   و مجریه اس��ت و هیچ تحول مثبتی در 
فرآیند سیاست گذاری پولی و اهداف بلندمدت بانک  مرکزی ایجاد 
نمی کن��د. در حالی که با انتخاب یک رئیس کل توانمند و مقتدر، 

بانک  مرکزی در چارچوب همین قانون پولی و بانکی سال 1351، 
قادر اس��ت ضمن پیاده س��ازی سیاس��ت های پولی کارآمد، توان 
نظارت��ی خود را ارتقا دهد، اما به طور کلی، این طرح حتی اگر به 
تصویب نهایی هم برسد، اثر مثبتی بر عملیات بانکی کشور نخواهد 
گذاش��ت. مشکل اساسی بانکداری در ایران، قانون عملیات بانکی 
بدون رباس��ت و اصالح این قانون بای��د در اولویت قرار گیرد.« به 
اعتقاد وی، »بانک ها با مشکالت بسیاری مواجه هستند که ریشه 
آن نه تنها از درون بانک ها نیست، بلکه بانک ها خود از قربانیان آن 
هستند.« بهشتی روی با تاکید بر اینکه »طرح مجلس، هیچ نقطه 
مثبت��ی برای اصالح وضعیت موجود ندارد«، افزود: »نظر به تضاد 
منافع بی��ن اهداف کوتاه مدت دولت ه��ا و هدف های بلندمدت تر 
بانکداری مرکزی مبتنی بر اجرای سیاست های پولی نمی توان به 
ارائه یک الیحه مطمئن و  کارآمد برای اصالح قانون بانک مرکزی 
از س��وی دولت دل بس��ت؛ چراکه در صورت ارائ��ه الیحه، دولت 
بیشتر عالقه مند اس��ت منویات خود را در آن بگنجاند و منویات 
دولت نیز با اس��تقالل بانک  مرکزی در تض��اد خواهد بود.« او در 
پایان از اهمیت بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا س��خن 

گفت و خواستار اصالح آن شد.
پروی��ز عقیلی کرمانی، اقتصاددان و مدیرعامل بانک خاورمیانه 
نیز با ابراز تأسف نسبت به اینکه مواد این طرح به سرعت تصویب 
ش��ده و فرصتی برای اعتراض و تغییر باقی نمانده اس��ت، گفت: 
»من هم  معتقدم که قانون س��ال 1351 بهتر از طرحی است که 
در دس��ت تصویب قرار دارد. علی االصول بهت��ر آن بود که قانون 
موجود به طور کامل کنار گذاشته نشود و بخش هایی از آن مورد 
بازنگ��ری قرار گیرد.« او تنها نکته مثبت در طرح مجلس را توجه 
به موضوع ورشکس��تگی بانک ها و موسسات مالی دانست و افزود: 
»این رویکرد کمک می کند موسساتی که مدیریت نادرستی دارند، 
برچیده ش��وند. من هم موافقم که اصالح این طرح توسط شورای 

نگهبان، وضعیت بانک مرکزی را پیچیده تر می کند.«

تریگی��ت، پلتف��رم آنالین ش��تاب دهی شناس��ا با ه��دف خلق 
فرصت ه��ای برابر کارآفرینی آغ��از به کار کرد. نشس��ت خبری و 
رونمایی از پلتفرم آنالین ش��تاب دهی شرکت شناسا در تاریخ 16 
شهریورماه  1401 با  حضور فعاالن اکوسیستم استارت آپی و اصحاب 
رسانه برگزار شد. تریگیت به  عنوان بستر آنالین شتاب دهی شرکت 
شناس��ا و با هدف ایجاد فرصت های برابر برای همه عالقه مندان به 
کارآفرینی در سراس��ر کش��ور شکل گرفته اس��ت. در این نشست 
خبری که با حضور حامد ساجدی مدیرعامل شناسا، سیدحمیدرضا 
علوی معاون رش��د و ش��تاب دهی شناس��ا، محمدصادق سبحانی 
مدیر توس��عه و آموزش شناس��ا و مدیر پروژه تریگیت و همچنین 
محمدسعید جواهریان مدیر محصول تریگیت برگزار شد، به تبیین 
لزوم شکل گیری این سامانه و معرفی دقیق تریگیت پرداخته شد و 

در پایان نیز به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داده شد.
پلتفرم آنالین تریگیت که در اوایل تیرماه  سال 1401 کار خود را 
آغاز کرده است، امکان استفاده از خدمات شتاب دهی را برای طیف 

گسترده تری از تیم های استارت آپی مستقر در سراسر کشور فراهم 
می کن��د. تریگیت تاکنون به 14 تیم خدمات ارائه کرده اس��ت که 

اولین تیم آن از شهر گرگان موفق به جذب سرمایه شد.
خلق فرصت های برابر در کشور

حامد س��اجدی، مدیرعامل شناسا با تأکید بر این نکته که نباید 
گستره آموزش کارآفرینی محدود به منطقه و جامعه خاصی باشد، 
خاطرنش��ان کرد ک��ه اگرچه تاکنون فعالیت ه��ای خوبی در حوزه 
نوآوری شکل گرفته است، اما بیشتر این فعالیت ها در تهران متمرکز 
بودند. شناسا به  عنوان یک نهاد پیشگام در نوآوری کشور در تالش 
بوده است که با راه اندازی شتاب دهنده های خود در شهرهای مشهد 
و اصفهان، فرصت های برابر رشد را در اقصی نقاط کشور فراهم کند و 
حاال نیز با ارائه پلتفرم آنالین شتاب دهی خود می خواهد این فرآیند 

را به لحاظ عملیاتی ادامه دهد.
س��اجدی ادامه داد: تریگیت به عنوان یک بس��تر و زیرس��اخت 
ش��تاب دهی آنالین، قصد دارد فرآیند توسعه را از منظر اثربخشی، 

مح��دود به تعامالت فیزیکی در یک م��کان خاص نکند و آن را به 
فضاهای بزرگ تر گس��ترش دهد. او با تأکید بر همراهی و همکاری 
سایر فعاالن زیست بوم نوآوری افزود: امیدواریم با شناساندن بیشتر 
ای��ن پلتفرم، همراهان خود را در این مس��یر پیدا کنیم؛ چراکه ما 
برای همکاری آماده هس��تیم و سایر ش��تاب دهنده ها، مراکز رشد، 
پارک های علم وفناوری، صندوق های پژوهش وفناوری و وی س��ی ها 

نیز می توانند در کنار ما قرار بگیرند تا دنیای بهتری بسازیم.
توسعه عدالت آموزشی در کل کشور

س��یدحمیدرضا علوی، معاون رشد و شتاب دهی شرکت شناسا 
نیز بر این نکته تأکید کرد که طی سال های گذشته در تالش بودند 
تا گس��تره فعالیت های خود را به خارج از تهران ببرند و با اشاره به 
دفتر شتاب دهی شناسا در مشهد و افتتاح شتاب دهنده اصفهان که 
اخیرا انجام شد، افزود: از سال گذشته به دنبال این بودیم که بتوانیم 
بستری را برای گسترش فعالیت های مان در کل کشور فراهم کنیم. 
علوی افزود که تریگیت با هدف توسعه عدالت آموزشی، کارآفرینی 

و نوآوری، ذیل معاونت رش��د و ش��تاب دهی شرکت شناسا شکل 
گرفته و به  عنوان یک تسهیلگر در خدمات شتاب دهی برای تمامی 

شرکا و ذی نفعان فعلی و آتی شناسا عمل می کند.
پلتفرم آموزشی تریگیت رایگان است

محمدصادق س��بحانی، مدیر پروژه تریگیت با اش��اره به رایگان 
بودن محتواهای آموزشی این پلتفرم، فرآیند سامانه آنالین تریگیت 
را اینط��ور توضی��ح داد: تیم ها بعد از پذی��رش در این فرآیند، یک 
مس��یر 9 هفته ای را پیش  رو دارند و 14 ساعت محتوای آموزشی 
ضبط ش��ده در اختیار آنها ق��رار داده می ش��ود و می توانند فرآیند 
آموزشی خود را زیر نظر یک راهبر اختصاصی طی کنند و در پایان 

این دوره، آماده ورود به مرحله شتاب دهی شوند.
س��بحانی با تأکید بر نقش راهبر در سامانه تریگیت، اضافه کرد 
که با توجه به اهمیت نقش راهبر در فرآیند آموزش تیم ها، س��عی 
داریم شبکه راهبران خود را توسعه دهیم و حتی افراد عالقه  مند را 
در مناطق بومی  خودشان توانمند سازیم. شرکت شناسا از پذیرش 

راهب��ران و همین طور توانمندس��ازی راهبران در سراس��ر کش��ور 
استقبال می کند.

در ادامه محمدس��عید جواهری��ان، مدیر محص��ول تریگیت به 
رونمایی از این محصول و توضیح فرآیند ش��کل گیری آن پرداخت. 
جواهریان با تأکید بر این نکته که تریگیت، بس��تری آنالین شامل 
مجموعه ای از خدمات ش��تاب دهی اس��ت که شناسا قصد ارائه آن 
را دارد، گفت: این س��امانه نتیجه پژوهش هایی اس��ت که از طریق 
تعامل با اکوسیستم استارت آپی، نیازسنجی استارت آپ ها و بررسی 

نمونه های متعدد داخلی و خارجی ایجاد شده است.
در پایان نیز حامد ساجدی، مدیرعامل شناسا افزود: باید صادقانه 
بپذیریم که با یک مسئله نو مواجه هستیم؛ مسئله ای که همچنان 
ک��ه حل می کند در ح��ال یادگیری نیز هس��ت و می تواند در این 
مسیر یادگیری غنی تر شود. لذا ما خوشحال می شویم در مسیری 
ک��ه آغاز کرده ایم در خدمت صاحب��ان تجربه های متکثر در حوزه 

کارآفرینی باشیم.

پلتفرم آناین شتاب دهی شناسا آغاز به کار کرد
تریگیت؛ دروازه ورود به مسیر کارآفرینی

طرح بانکداری مجلس در نشست اتاق بازرگانی تهران نقد و بررسی شد

میخ آخر بر تابوت بانکداری

بازاریابی هوشمندانه در شبکه های اجتماعی:
 9 هدفی که همه باید دنبال کنند!

 اگر با دقت به اطراف تان نگاه کنید، همه چیز به س��رعت نور در حال هوش��مند شدن است. از موبایل گرفته تا ساعت و 
حتی دستیارهای ریز و درشت، همه و همه در تب هوشمندسازی قرار گرفته اند. انگار که هر چیزی در این دنیا که پسوند 
هوشمند را یدک نکشد، متعلق به عصر حجر است. در این بین بازاریاب ها هم چاره ای به غیر از همراهی با این موج بزرگ 
ندارند. هرچه باش��د بخش اصلی کار بازاریاب ها شناسایی ترندهاس��ت. وقتی هم صحبت از هوشمندسازی باشد، بی شک 
هیچ کس توانایی مقاومت در برابر آن را نخواهد داشت.  بی شک بازاریابی هوشمندانه هیچ شباهتی به نصب سیستم عامل 
اندروید روی بازاریاب ها ندارد )خب مگر اینجا لوکیشن فیلم های علمی- تخیلی است؟(. در عوض تمرکز اصلی روی انتخاب 
اهداف درست قرار دارد؛ اهدافی که با کمترین هزینه ممکن شما را به سرمنزل مقصود برساند. اینطوری نه ولخرجی زیادی 

کرده اید، نه خیلی اعصاب تان خورد شده است. تازه کلی از رقبا هم جلو خواهید افتاد؛ به همین سادگی. ما در روزنامه...



فرصت امروز: ایران با وجود آنکه همواره دغدغه توسعه داشته، اما نه تنها 
نتوانسته به این مهم دست یابد بلکه دچار تله صنعت زدایی زودهنگام هم 
ش��ده است. اگر توسعه صنعتی همانند نردبانی باشد که کشورها آرام آرام 
از آن باال می روند تا به سطحی مشابه با بهترین صنعتگران جهان برسند، 
ثبات  اقتصاد کالن بستر تداوم حرکت کشورهاست. با این حال، بررسی دو 
ش��اخص تورم و کسری بودجه نش��ان می دهد که ایران در برقراری ثبات 

اقتصاد کالن، یعنی پله اول نردبان صنعتی شدن ناموفق بوده است.
با اینکه یک مسیر و یک نسخه واحد برای صنعتی شدن وجود ندارد، اما 
آنچه در همه کشورهای موفق در مسیر توسعه صنعتی به چشم می خورد، 
ثب��ات اقتصاد کالن و به عبارت بهتر، آماده س��ازی اقتص��اد برای ورود به 
داالن صنعتی شدن است؛ آنچه متاسفانه اقتصاد ایران در همه این سال ها 
فاقد آن بوده و این نوسان و بی ثباتی همچون موریانه ای، پایه   های اقتصاد 
ای��ران - برای باال رفتن از نردبان توس��عه صنعت��ی - را پوک و نابود کرده 
است. گزارش تازه موسسه مطالعات و پژوهش   های بازرگانی نشان می دهد 
که فقدان ثبات اقتصاد کالن، ریشه توسعه نیافتگی ایران است. از آنجا که 
سیاست گذاران کشور در سال های اخیر از مهار تورم و کسری بودجه ناتوان 
مانده   اند، از ایجاد فضایی مناسب برای تولیدکنندگان صنعتی عاجز بوده   اند. 
ضعف ایران در ایجاد ثبات اقتصاد کالن که با دو ش��اخص تورم و کسری 
بودجه ناکام مانده است، از اثر منفی بی   ثباتی اقتصاد ملی بر توسعه صنعتی 

در کشور حکایت دارد.
3 چالش در مسیر توسعه صنعتی

بازوی پژوهش��ی وزارت صمت در ادامه سلس��له گزارش های »سیاست 
صنعتی پایدار و فراگیر«، این بار به بررسی پیش شرط های توسعه صنعتی 
پرداخت��ه و تجربیات موفق جهان��ی و درس های الزم برای اقتصاد ایران را 
در گزارش »نردبان صنعتی شدن: آموزه هایی از روندهای جهانی« گوشزد 
کرده است. طبق ارزیابی موسسه مطالعات و پژوهش   های بازرگانی، ثبات 
اقتصاد کالن، کلید ورود به داالن صنعتی شدن است و این در حالی است 
که سیاس��ت گذاران در ای��ران عمدتا به دلیل عدم رعایت توالی سیاس��ت 
صنعتی از دس��تیابی به توس��عه صنعتی که بارها آن را در قالب طرح   ها و 
برنامه   های ملی عنوان کرده   اند، ناکام مانده   اند. ضمن اینکه هوشمندی الزم 
برای درک شرایط و اتخاذ سیاستی متناسب با مقتضیات داخلی و مراقبت 

از سیاست تا اطمینان از دستاورد مورد انتظار را نداشته   اند.
ایران یک سه گانه جهانی را که زمینه   ساز توسعه صنعتی است، به شکلی 
ناقص و ناتمام انجام داده است. در تجربه کشورهای موفق صنعتی شده، 
چارچ��وب منظمی وجود دارد که با عنوان توالی سیاس��ت گذاری از آن 
یاد می شود و سه  قسمت دارد که در نهایت به کشورها برای باالرفتن از 
نردبان توسعه صنعتی کمک می کند. این سه قسمت شامل آماده   سازی 

یا ایجاد ظرفیت حکمرانی، تأمین منابع و ثبات اقتصاد کالن برای تولید 
صنعتی، هوشمندی یا انتخاب سیاست   های مناسب برای بهره   برداری از 
قابلیت   ها و در نظر گرفتن ش��رایط در کنار مراقبت به معنای مراقبت از 
تداوم و هماهنگی سیاست   هاست. مرور تجربه تحول تولید در کشورهای 
موفق نش��ان می دهد که کش��ورها باید با توجه ب��ه تجربیات جهان در 
برخورد با دو مس��ئله سیاس��ت تجاری و پارادایم صنعتی غالب، نسبت 
به مدیری��ت بخش صنعت خود اقدام کنن��د. پارادایم صنعتی غالب در 
جهان طبق نظر نویس��ندگان گزارش بدان معناست که تولید صنعتی را 
ذیل س��ه  مقوله پارادایم فناورانه غالب در جهان، الگوی سازمانی تولید 
و محی��ط جغرافیایی معنا و مدیریت کند. دلیل عمده ناتوانی کش��ورها 
در ورود به باش��گاه کش��ورهای صنعتی نیز همین است. بررسی تجربه 
س��ه موج مختلف از کش��ورهای موفق در مسیر توس��عه نشان می دهد 
که س��ه  چالش تولیدکنندگان در کش��ورهای مختلف جهان در مس��یر 
صنعتی   ش��دن به ترتیب شامل »ورود به اقتصاد جهانی«، »اتصال دوباره 

به سیستم تولید داخلی« و »همگام شدن با تغییرات فنی« است.
تجربیات جهانی صنعتی سازی

مرور تجربه تاریخی کشورهای موفق در مسیر توسعه و صنعتی   شدن، این 
حقیقت را آشکار می کند که اگرچه مسیر و نسخه واحدی برای صنعتی    شدن 
وجود ندارد، اما تمام کش��ورهای موفق در تسلس��ل سیاست گذاری توالی 
منظمی را پیموده اند. پیش از هر چیز تمام کشورهای موفق صنعتی شده 
به ایجاد ظرفیت حکمرانی، بسیج منابع و ثبات اقتصاد کالن پرداخته  و به 
عبارت دقیق   تر اقتصاد را آماده ورود به داالن صنعتی   شدن کرده   اند. پس از 
آن به ظرفیت   ها، داشته   ها، محدودیت ها و تفاوت   های خود با سایر کشورها 
توجه داشته و با هوشمندی به انباشت قابلیت   ها پرداخته و سیاست گذاری 
صنعتی را متمرکز بر نق��اط قوت خود تنظیم کرده   اند. در نهایت در تمام 
مس��یر پیمودن نردبان صنعتی   شدن از دستاوردهای سیاست   ها و برنامه   ها 
مراقب��ت کرده   اند. این امر به معنای آن اس��ت که بر ت��داوم و هماهنگی 

سیاست   ها تاکید داشته   اند.
مقایس��ه تجربه س��ه  گروه از کش��ورها، شامل صنعتی   ش��ده   های اولیه، 
جدید و نوظهور نش��ان داد، به   رغم وجود »فضای سیاست گذاری جهانی« 
و »پارادای��م صنعتی غال��ب« متفاوت در زمان ورود هر گروه از کش��ورها 
ب��ه داالن صنعتی ش��دن، تم��ام گروه های موفق صنعتی ش��ده ب��ه توالی 
سیاس��تگذاری، تداوم و هماهنگی متعه��د بوده   اند؛ اگرچه فضای متفاوت 
سیاس��ت گذاری جهانی و گس��ترش زنجیره ارزش جهانی، چالش   هایی را 
برای گرو   ه   های جدید صنعتی ش��ده به وجود آورده اس��ت. به عنوان مثال، 
محدودیت های تجاری فضای سیاس��ت گذاری داخلی را محدودتر کرده و 
چالش محدودیت منابع مالی برای ورود فناوری   های روزآمد، پیوس��تن به 

زنجیره ارزش جهانی را س��خت کرده اس��ت، در عین حال تعهد به توالی 
سیاست گذاری یعنی آماده   سازی، هوشمندی و مراقبت، باالرفتن از نردبان 
صنعتی شدن را تسهیل کرده است. با اینکه صنعتی شدگان جدید و نوظهور 
ب��ا چالش هایی نظیر ورود به اقتصاد جهانی و پیوس��تن به زنجیره ارزش 
جهانی، اتصال دوباره به زنجیره تأمین داخلی و همگام شدن با فناوری های 
روز که به س��رعت نیز در حال تحول هستند مواجه بودند، اما هوشمندی 
الزم را در توالی سیاس��تی )اتخاذ سیاس��ت متناسب با مقتضیات داخلی 
و مراقبت از سیاس��ت تا اطمینان از دس��تاورد مورد انتظار( از خود نشان 
داده اند؛ آنچه متاس��فانه در بسته های سیاستی توسعه صنعتی ایران قابل 

دنبال کردن نیست.
نردبان ناتمام صنعتی شدن ایران

مرور برنامه   های پنج س��اله توس��عه و سیاس��ت گذاری صنعتی کشور 
نشان می دهد که به توالی سیاست گذاری، تداوم و هماهنگی سیاست   ها 
توجهی نش��ده اس��ت. نه تنها ظرفیت   ها، نقاط قوت و داشته   های اقتصاد 
مورد توجه قرار نگرفته و قابلیت   سازی انجام نشده، بلکه محدودیت های 
درونی و برون زای کشور نیز در سیاست گذاری لحاظ نشده است. با وجود 
اینکه تجربه کشورهای موفق نش��ان می دهد در سیاست گذاری، تداوم 
و توالی مش��خصی برای هدف   گذاری فعالیت   ها، حمایت و توس��عه آنها 
وجود داشته، اما در سیاست گذاری   ها و برنامه   های توسعه صنعتی ایران 
بدون اولویت   بندی تالش ش��ده منابع محدود ب��ه تمام فعالیت   ها بدون 
اولویت   بندی اختصاص یابد؛ یعنی بدون توجه به فضای سیاست گذاری 
و پارادایم صنعتی غالب کش��ور، بس��ته   ای از تمام سیاست   های صنعتی 
اجراش��ده توسط کشورهای موفق صنعتی   شده، در برنامه گنجانده شده 
اس��ت؛ این درحالی اس��ت که در کش��ورهایی که با موفقیت از نردبان 

صنعتی شدن باال رفته   اند، توالی سیاستی حا   کم بوده است.
با توجه ب��ه مقتضیات پارادایم صنعتی ش��امل پارادایم فناورانه، الگوی 
سازمانی تولید و شرایط تقاضای جهانی و همچنین فضای سیاست گذاری، 
بس��ته سیاس��تی متفاوتی اتخاذ ش��ده اس��ت. همانطور که اش��اره شد، 
صنعتی ش��دگان جدید و نوظهور با وجود چالش ها اما توالی سیاس��تی را 
به  طور جدی مورد توجه قرار داده   اند؛ چیزی که در بس��ته   های سیاس��تی 
توس��عه صنعتی ایران قابل دنبال کردن نیست. تولید کارخانه   ای، محرک 
اصلی رشد اقتصادی در گام   های نخست صنعتی شدن است؛ این گزاره هم 
از دل نظریه   های سیاس��ت صنعتی و هم از دل تجربه کشورهای موفق در 
مسیر صنعتی شدن به دست می   آید؛ اگرچه پس از طی کردن مراحل اولیه 
صنعتی شدن و به تبع آن، باالرفتن سطوح درآمد سرانه کشورها به تدریج 
اثرگذاری صنایع کارخانه   ای در شکوفایی اقتصادی و سهم از تولید ناخالص 

داخلی آنها کمتر می شود.

ایران چگونه در تله صنعت زدایی گرفتار شد؟

پله اول نردبان توسعه صنعتی

طبق بررس��ی های میدانی در ش��هریورماه، حجم مراجع��ه برای خرید 
مس��کن در شهر تهران به شدت کاهش یافته و رشد نرخ های پیشنهادی 
تقریبا متوقف ش��ده است. به گزارش ایسنا، مش��اوران امالک شهر تهران 
از ادامه  رکود بازار مس��کن در ش��هریورماه امس��ال خب��ر می دهند. روند 
افت معامالت از اوایل تیرماه آغاز ش��ده، س��پس در مرداد ادامه پیدا کرد 
و همچنان در ش��هریورماه وجود دارد. به گفته واس��طه های ملکی، رکود 
ش��هریورماه از مردادماه هم سنگین تر اس��ت؛ این در حالی است که طی 
سال های گذشته معموال در شهریورماه به عنوان آخرین فرصت جابه جایی 

معامالت رونق خوبی داشت.
روند رش��د قیمت خانه نیز متأثر از رکود معامالت کاهش چش��مگیری 
داش��ته اس��ت. برخی منابع از صفر ش��دن رش��د ماهیانه قیمت ملک در 
پایتخت خبر می دهند. واسطه های ملکی عنوان می کنند که فروشنده های 
پول الزم، نرخ های پیش��نهادی را کاهش داده اند و ممکن اس��ت با ادامه 
کسادی معامالت، بازار بیشتر افت کند. با وجود آنکه بخش خرید و فروش 
با رکود مواجه ش��ده است، بازار اجاره مقداری رشد دارد. البته تقاضا برای 
اجاره کاهش پیدا کرده اما نرخ های پیشنهادی رهن و اجاره مسکن در شهر 

تهران همچنان رو به باال است.
کارشناس��ان ملکی، مهمترین عوامل رکود بازار مسکن را تاثیرپذیری از 
عوام��ل غیراقتصادی و قرار داش��تن در ماه های مح��رم و صفر  می دانند. 

بنابرای��ن انتظار می رود با پایان ماه صفر، حج��م معامالت اندکی افزایش 
پیدا کند، اما اثر ریسک های غیراقتصادی تا زمان مشخص شدن وضعیت 
ادامه خواهد داشت. طبق شاخص بانک مرکزی، قیمت مسکن شهر تهران 
در مردادماه نس��بت به تیرماه ۲.5 درصد افزایش یافت. رش��د ماهیانه در 
تیرماه 5.8 درصد و در خردادماه 8.4 درصد بوده است. بر این اساس، تورم 
ماهیانه مسکن در مقایسه با خردادماه به کمتر از یک سوم رسیده است. در 
مردادماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران به 4۲.7 میلیون تومان در هر 
متر مربع رسید و در حال حاضر گزارش ها از ثبات بازار در ۲0 روز ابتدای 
شهریورماه حکایت دارد. تعداد معامالت نیز در مردادماه به 7 هزار و 85۲ 
فقره رسید که از کاهش ۲4 درصدی در مقایسه با تیرماه حکایت دارد. در 
تیرماه نیز حجم معامالت در مقایس��ه با خردادماه ۲6 درصد کاهش یافته 
بود. بدین ترتیب، خرید و فروش ملک در شهر تهران نسبت به دو ماه قبل 

تقریبا نصف شده است.
در همین زمینه، بیت اهلل س��تاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در تحلیل 
شرایط فعلی این بازار می گوید: تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن 
به تناسب نرسد، مشکالت این بخش در بلندمدت حل نخواهد شد. البته 
ممکن اس��ت در مقاطعی به دلیل اثرگذاری متغیرهای کوتاه مدت شاهد 
افت بازار باش��یم، اما راه حل اصلی، تولید مسکن است. به گفته ستاریان، 
س��اماندهی بازار مسکن تاثیر زیادی بر آرامش اجتماعی و سیاسی جامعه 

دارد، اما نباید از آن بهره برداری سیاس��ی ش��ود. زمانی که موضوع ساخت 
یک میلیون واحد مس��کونی مطرح می شود، ممکن است بخش خصوصی 
خود را از ساخت و ساز کنار بکشد. این مسئله فشار تقاضا در بازار مسکن 

را افزایش می دهد و اثرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد می کند.
این کارشناس بازار مسکن، رکود فعلی را گذرا می داند و توضیح می دهد: 
نامعادله بخش مسکن از قبل انقالب وجود  داشته و هیچ گاه در 50 سال 
گذشته حل نش��ده است. دولت ها زحماتی کش��یده اند اما آنطور که باید 
و ش��اید از بخش خصوصی حمایت نشده اس��ت. نقش دولت، پیمانکاری 
نیس��ت. دولت باید تسهیلگری کند و تولید مسکن را به بخش خصوصی 
بس��پارد. در دهه های گذشته حدود 97 درصد ساخت و ساز توسط مردم 
انجام ش��ده است و دولت ها بیش از 3 درصد نقش نداشته اند. متولی گری 

دولت در این بخش، اثرات منفی بر بازار ایجاد می کند.
س��تاریان با اشاره به س��یر زمانی بازار مس��کن در طول سال می گوید: 
همواره در دهه های گذشته این طور بوده که بازار مسکن در ماه های ابتدایی 
سال رشد می کند، در نیمه دوم به ثبات نسبی می رسد و مجددا در بهمن و 
اسفند رونق می گیرد، اما هرگز نرخ رشد آن متوقف نشده و بازارهای رقیب 
را درنوردیده است. البته دولت سیزدهم اعالم کرده که می خواهد در پروژه 
نهضت ملی مس��کن برای بخش خصوصی تسهیلگری کند که امیدواریم 

تحقق این هدف منجر به ایجاد آرامش در بازار مسکن شود.

سایه سنگین رکود بر معامات ملکی ادامه دارد

کلید نامعادله بازار مسکن

نگــــاه

»اکونومیست« بررسی کرد
هجوم اقتصاددانان به سیلیکون ولی

چرا اقتصاددانان به س��یلیکون ولی هجوم می آورند؟ این پرسشی 
اس��ت ک��ه هفته نامه »اکونومیس��ت« در گزارش ت��ازه خود مطرح 
ک��رده و با اش��اره ب��ه تمایل غول های فن��اوری ب��ه اقتصاددانان و 
فارغ التحصیالن رش��ته اقتصاد می نویس��د: بیش از یک دهه است 
که فیس بوک - که حاال با نام متا شناخته می شود- به دانشجویان 
فارغ التحصیل��ی که در حوزه های مدرن و تحقیقات پیش��رفته کار 
می کنند، بورس تحصیلی می دهد. این بورس تحصیلی که امسال با 
شهریه دو سال دانشگاه و کمک هزینه 4۲ هزار دالری همراه است، 
به دانشمندان علوم کامپیوتر، مهندسان، فیزیکدانان و آمارشناسان 
اختصاص پیدا کرده اس��ت. حاال این ب��ورس و کمک هزینه به یک 
اقتصاددان اهدا ش��ده اس��ت. »جیم��ز وایوز ای باس��تیدا«، گیرنده 
خوش ش��انس این کمک هزینه که مشغول گذراندن دوره دکترا در 
موسسه فناوری ماساچوست )ام آی تی( است، در این باره می گوید: 

»اصال انتظارش را نداشتم.«
حاال س��یلیکون ولی به طور فزاینده ای به اقتصاد روی آورده است 
تا بینشی در مورد چگونگی حل مشکالت تجاری - از قیمت گذاری 
و رون��د توس��عه محصول گرفته ت��ا تعیین اس��تراتژی های تجاری 
– پی��دا کند. اطالعات به دس��ت آمده از روند کاریاب��ی 10 برنامه 
برت��ر فارغ التحصیلی در رش��ته علوم اقتصادی نش��ان می دهد که 
شرکت های فناوری از هر هفت دکترای جدید در سال ۲0۲۲، یک 
نفر را اس��تخدام کرده اند؛ در حالی که این میزان در س��ال ۲018، 
کمت��ر از یک نفر از هر ۲0 نفر بود. در میان ش��رکت های فناوری، 
آمازون مش��تاق ترین استخدام کننده اس��ت. در حال حاضر حدود 
400 اقتصاددان تمام وقت و چند برابر بیشتر از یک مرکز تحقیقاتی 
دانش��گاهی، در این ب��ازارگاه بزرگ الکترونیک��ی کار می کنند. اوبر 
یک شرکت فناوری دیگر اس��ت که به طور گسترده ای به استخدام 
اقتصاددانان روی آورده اس��ت. این شرکت حمل ونقل اینترنتی در 
س��ال گذشته میالدی یک پنجم فارغ التحصیالن دانشگاه هاروارد را 

استخدام کرد.
»جان لیست«، استاد دانشگاه شیکاگو که تجربه کار در دو شرکت 
اوبر و لیفت را دارد، بر این باور اس��ت که حقوق و دس��تمزد برای 
دانشمندان افسرده، عامل مهمی است که باعث می شود متمایل به 
کار در شرکت های بزرگ فناوری باشند. به این ترتیب، شرکت های 
فناوری بس��یاری از مزایایی را که یک ش��غل دانشگاهی در اختیار 
این افراد قرار می دهد، به آنها می دهند، اما در این ش��رکت ها دیگر 
خبری از فرهنگ »انتشار یا نابودی« نیست؛ فرهنگی اجباری برای 
کارمندان دانش��گاهی که آنها را به انتش��ار مقاالت و تحقیقات شان 
ملزم می کند. این فش��ار معموال در دانش��گاه های تحقیقاتی بیشتر 
هم هس��ت و بس��یاری از پژوهش��گران، آن را عاملی برای افزایش 
بحران همانندسازی محققان و دانشمندان می دانند و با آن مخالف 
هستند. در گذشته ورود به کسب وکارهای فعال در بخش خصوصی 
اغل��ب به معنای فراموش کردن کام��ل فعالیت های تحقیقاتی بود. 
»جیم��ز وایوز ای باس��تیدا« در این مورد می گوی��د: »حاال تحقیق 
می تواند همچنان بخش مهم و بزرگی از کار ش��ما باش��د.« »استیو 
تادلیس«، محقق دانش��گاه کالیفرنیا که دو سال در بازارگاه آنالین 
ای بی مش��غول به کار بوده اس��ت، معتقد است که امکان دسترسی 
به داده های فراوانی که در اختیار این ش��رکت های بزرگ قرار دارد، 

مزیت مهم دیگری محسوب می شود.
در همی��ن ح��ال، اس��تخدام اقتصاددان��ان ب��رای ش��رکت های 
بزرگ فناوری ه��م مزیت های متنوع��ی دارد. اقتصاددانان معموال 
مهارت هایی دارند که اکثر دانش��مندان علوم کامپیوتر و مهندسان 
از آنها بی بهره هس��تند. اقتصاددانان تمای��ل دارند که درک خوبی 
از آمار داش��ته باش��ند و همچنین دوس��ت دارند توانایی فهم این 
مس��ئله را داشته باش��ند که چطور انگیزه ها و مش��وق ها می توانند 
رفت��ار انس��انی را تح��ت تاثیر قرار بدهن��د. از هم��ه مهمتر اینکه 
اقتصاددان��ان مهارت خوب��ی در طراحی تجربیات��ی دارند که برای 
شناس��ایی روابط عل��ت و معلولی می��ان متغیرها ب��ه کار می روند. 
مهندسان حوزه یادگیری ماشینی که معموال به موضوع پیش بینی 
مشکالت فکر می کنند، معتقدند که دست کم یک نفر از لیگ آیوی 
اخیرا در یکی از ش��رکت های بزرگ فناوری اس��تخدام شده است. 
لی��گ آیوی به گروهی از دانش��گاه های قدیمی و مش��هور واقع در 
بخش های ش��رقی ایاالت  متحده آمریکا مانند هاروارد، پرینستون، 
ییل و کرنل می گویند که با هم اتحادیه ورزش��ی مشترک دارند. به 
عقیده آنها، اقتصاددانان می توانند شاخص های علت و معلولی را به 

خوبی شناسایی و بررسی کنند.
یک شرکت فعال در بخش تجارت الکترونیک احتماال می خواهد 
تاثی��ر حمل ونقل در روز بع��د را بر روی میزان فروش تخمین بزند. 
یک ش��رکت فعال در بخش حمل ونقل آنالین احتماال دوست دارد 
بداند که کدام مجموعه از مش��وق ها می توانن��د رانندگان را بعد از 
رس��اندن مس��افرانی که به یک کنس��رت بزرگ یا رویداد ورزشی 
مهم می روند، دوباره به مرکز ش��هر بکشانند. در دو دوره زمانی بین 
س��ال های ۲015 و ۲017 میالدی، »جان لیس��ت« استاد دانشگاه 
ش��یکاگو و همکارانش در شرکت لیفت، دانش��گاه دولتی آریزونا و 
دانش��گاه بوس��تون به بررس��ی دو عامل قیمت ها و زمان انتظار در 
فرآیند ارزیابی ارزش زمان برای سفرهای لیفت در 13 شهر مختلف 
آمری��کا پرداختن��د. نتایج این مطالعه نش��ان داد که کاربران لیفت 
ارزش زمان خودش��ان را چیزی در حدود 19 دالر برای هر ساعت 
می دانند. یافته های این مطالعه همچنین به ایجاد یک قابلیت جدید 
در اپلیکیشن لیفت منجر شد که به آن »منتظر بمان و صرفه جویی 
کن« گفته می ش��ود. این قابلیت به مسافران اجازه می دهد تا زمان 
انتظار بیشتری را انتخاب کنند و در مقابل، کرایه کمتری بپردازند.
ب��ا ای��ن اوص��اف، س��یلیکون ولی تجرب��ه موفق��ی از اس��تخدام 
اقتصاددانان در س��ال های اخیر داشته است و احتماال در سال های 
آینده با س��ختگیری بیش��تری به انتخاب و اس��تخدام اقتصاددانان 
دقیق تر خواهد پرداخت. »جان لیس��ت« براس��اس مشاهداتش در 
این زمینه می گوید: »برخالف رش��ته هایی همانند هوش مصنوعی، 
بهترین افکار و اندیش��ه ها همچنان در دانش��گاه ها مانده اند.« البته 
شاید این جریان در آینده تداوم چندانی نداشته باشد. »جیمز وایوز 
ای باستیدا« در این مورد می گوید: »دوست دارم یک استاد دانشگاه 
باشم. دوس��ت دارم تمام عمرم را به کارهای تحقیقاتی بگذرانم. از 
طرفی می توانم این کار را در یک شرکت فناوری هم انجام بدهم.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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در حالی به پایان نیمه نخست سال 1401 نزدیک می شویم که بررسی 
بازدهی بازارهای موازی نشان دهنده صدرنشینی بازار مسکن و قعرنشینی 
بازار خودرو اس��ت. نگاهی به تحوالت بازارهای مس��کن، ارز، طال، خودرو 
و س��هام نش��ان می دهد که این بازارها همواره در اقتصاد ایران موج س��از 
بوده اند و نوس��ان در هر یک از این بازارها به س��ایر بخش   های اقتصاد نیز 
س��رایت کرده اس��ت. افزایش نقدینگی و در پی آن، خیز تورم در س��طح 
جامع��ه، بازارهای موازی را یک��ی پس از دیگری تحت تاثیر قرار می دهد و 
سرمایه گذاران حرفه   ای معموال با جابه  جایی در بین این بازارها، سود خوبی 

از نوسان قیمت ها می برند.
گزارش های میدانی نشان می دهد که تاثیر تورم بر بازارهای مالی کشور 
معم��وال ترتیب خاص��ی دارد، به طوری که ابتدا اثر خ��ود را در بازار ارز و 
بالفاصله در بازار س��که و طال نشان می دهد. پس از آن نیز بازار خودروی 
خارجی و س��پس مس��کن و در ادامه بازار خودروهای داخلی و بازار سهام 
را تحت الشعاع خود قرار می دهد. برخی از کارشناسان در آغاز سال جاری 
معتق��د بودن��د که بازارهای مالی در س��ال 1400 کمت��ر از تورم بازدهی 
داشتند و در نتیجه بهترین بازار برای سرمایه گذاری در سال 1401 در بین 
بازارهای موازی می تواند ابتدا بازار سهام و سپس مسکن باشد. با این حال، 
بررس��ی بازدهی بازارها در نیم س��ال اول نشان می دهد که هر چقدر بازار 
مسکن سوددهی خوبی داشته و در صدر جدول بازدهی بازارها ایستاده، اما 

بازار سهام همچنان با رکود فرسایشی دست و پنجه نرم می کند.
مسکن در صدر بازارها ایستاد

آنطور که آمار ها نش��ان می دهد بازار مس��کن از ابتدای سال تاکنون با 
بیش��ترین رشد قیمت مواجه شده و با 30 درصد رشد در پنج ماه نخست 
امس��ال در صدر همه بازار ها قرار گرفته است. روند رشد قیمت ها در بازار 
مسکن حتی از نرخ تورم هم بیشتر بوده است. مطابق داده های مرکز آمار 
ایران، ش��اخص قیمت مصرف کننده که بیانگر نرخ تورم است در پنج ماه 
سال جاری ۲8 درصد رشد کرده است که این میزان کمتر از میزان رشد 
قیمت ها در بازار مس��کن است. بررس��ی بازدهی بازارها نشان می دهد که 

بیش��ترین رشد قیمت در میان همه بازار ها از ابتدای سال تاکنون مربوط 
به بازار مسکن بوده و رشد قیمت مسکن حتی از تورم عمومی هم پیشی 
گرفته اس��ت؛ این در حالی اس��ت که با نزول قیمت خ��ودرو در یک ماه 
گذش��ته بازده س��رمایه گذاری در بازار خودرو برای نخس��تین بار از سال 
1397 تاکنون منفی ش��ده اس��ت. از ابتدای سال جاری تحت تأثیر تغییر 
سیاست های اقتصادی، بازارها دستخوش تغییر و تحول شده اند، به طوری 
که آمار ها نش��ان می دهد روند رش��د قیمت ها در ب��ازار طال و ارز متوقف 
شده است و بازار خودرو هم که در طول چند سال گذشته با رشد قیمت 
زیادی مواجه ش��ده بود، با ثبات مواجه ش��ده و حتی در یک ماه گذشته 
دچار افت قیمتی شده است. در چنین شرایطی اما قیمت مسکن برخالف 
سایر بازار ها با رشد مواجه شده و روند رشد قیمت ها در این بازار همچنان 
ادامه دارد. تنها بازاری که در این مدت با تغییر چندانی مواجه نشده، بازار 
سهام است که همچنان در رکود فرسایشی قرار دارد. براساس آمارها، بازار 
مسکن از ابتدای سال تاکنون با بیشترین رشد قیمت مواجه شده و با 30 
درصد رشد در پنج ماهه سال جاری در صدر همه بازار ها قرار گرفته است. 
روند رشد قیمت ها در بازار مسکن حتی از نرخ تورم هم بیشتر بوده است. 
طبق داده های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده در پنج ماهه 
امسال ۲8 درصد رشد کرده که این میزان کمتر از میزان رشد قیمت ها در 
بازار مسکن است. به نظر می رسد که تحت تأثیر تغییر و تحوالت اقتصادی، 
نقدینگی در پنج ماه گذش��ته به سمت بازار مسکن حرکت کرده و همین 
عامل از جمله دالیل رش��د نجومی قیمت مسکن بوده است. البته آخرین 
گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن ش��هر تهران در مردادماه از 
کاه��ش ۲4 درصدی حجم معامالت و اف��ت بیش از 3 درصدی قیمت ها 
حکایت دارد. آنچه می تواند نش��انه ای از ورود تدریجی بازار مسکن به فاز 
رکود باشد. طبق گفته بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در شهر 
تهران طی مردادماه به 4۲.7 میلیون تومان رسید که نسبت به تیرماه ۲.5 

درصد و نسبت به مرداد سال قبل 38 درصد افزایش یافته است.
قعرنشینی بازار خودرو و سهام

با وجود آنکه از سال 1397 تا پایان سال قبل، بخش زیادی از نقدینگی 
به س��مت بازار خ��ودرو حرکت کرد، جدیدترین آمار ها نش��ان می دهد به 
 دلیل ثبات قیمت ها از ابتدای سال تاکنون حجم سرمایه گذاری واسطه ای 
در این بازار کمتر ش��ده اس��ت. آمارها همچنین نشان می دهد که به دلیل 

افت قیمت خودرو به ویژه در یک ماه گذش��ته، بازده سرمایه گذاری در این 
بازار برای نخستین بار در طول سه سال گذشته منفی شده است. براساس 
آمارها، میانگین قیمت یک س��بد از خودرو های پرفروش داخلی از ابتدای 
امس��ال تاکنون با 15.۲درصد افت مواجه شده اس��ت؛ یعنی بازار خودرو 
از نظ��ر میزان بازدهی بازارها در قعر جدول قرار گرفته و برآورد می ش��ود 
که س��رمایه گذاری در این بازار دیگر برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی 
نداش��ته باشد و نقدینگی به سمت این بازار سرازیر نشود. به نظر می رسد 
علت نزول قیمت در بازار خودرو به ویژه در یک ماه گذش��ته، برنامه دولت 
برای آغاز واردات خودرو از مهرماه امسال و انتظار برای کاهش قیمت دالر 
تحت تأثیر مذاکرات هسته ای است. ضمن اینکه تالش های زیادی از سوی 
وزارت صمت برای افزایش تیراژ تولید در دست انجام است. سرمایه گذاران 
واسطه ای انتظار دارند که با آغاز واردات و رشد تولید، حجم عرضه خودرو 
در ب��ازار افزایش پیدا کند. از س��وی دیگر، با توج��ه به خبر های مذاکرات 
احی��ای برجام، انتظار می رود که هزینه س��اخت داخل کاهش یابد و این 
موض��وع، اثر خود را در ب��ازار خودرو نمایان کند. چنانچه رویه فعلی ادامه 
پیدا کند، می تواند پرونده رشد بی وقفه قیمت خودرو را که از سال 1397 

تا سال 1400رخ داده، بسته شده تلقی کرد.
برخالف بازار مسکن که سطح رشد قیمت ها در آن حتی از میزان تورم 
عمومی هم بیشتر بوده است، بازار های طال، ارز و سهام نتوانسته اند رشدی 
حتی معادل نرخ تورم داش��ته باش��ند. این موضوع ب��رای بازارهای طال و 
ارز، رویدادی امیدوار کننده محسوب می شود، اما برای بازار سهام نامطلوب 
است؛ چراکه بازار های طال و ارز تورم زا هستند، اما بورس بازاری ضد تورمی 
اس��ت و نزول آن برای اقتصاد کش��ور، اثرات مثبتی ندارد. آنطور که آمار 
بازدهی بازارهای مالی نش��ان می دهد، میزان رش��د قیمت دالر و سکه در 
طول پنج ماه نخس��ت سال جاری 10درصد بوده که فاصله زیادی با تورم 
۲8درصدی پنج ماه گذش��ته دارد؛ این یعنی سرمایه گذارانی که از ابتدای 
امسال تا پایان مردادماه در این بازار سرمایه گذاری کرده اند نتوانسته اند از 
دارایی های خود در مقابل تورم محافظت کنند. نکته مهمتر اما این اس��ت 
که میزان رشد شاخص کل بورس که بیانگر میزان بازده سرمایه گذاری در 
بورس تهران است، در طول پنج ماه گذشته در حدود 4درصد بوده است. 
مقایس��ه این رقم با نرخ تورم عمومی نشان می دهد که سرمایه گذاران در 

طول پنج ماه گذشته با ضرر و زیان مواجه شده اند.

مسکن صدرنشین و خودرو قعرنشین بازارها شد

بازدهی بازارها در نیم سال 1401

براساس مصوبه ش��ورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش 
از 100 تراکنش واریز به حس��اب در ماه داشته باشد و 35 میلیون تومان 
در تراکنش ها جابه جا ش��ود، تراکنش تجاری تلقی می شود و باید مالیات 
پرداخت کند. پس از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از 
سوی دولت که منجر به ساماندهی 19 میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان 
ب��ا ه��دف جلوگیری از پولش��ویی و ف��رار مالیاتی ش��د، موضوع تفکیک 
حساب های تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل کننده این زنجیره مطرح 
شد که هفته گذش��ته بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر 
حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه 

بانکی ابالغ کرد.
براس��اس اعالم بانک مرکزی، ۲۲0 هزار حساب تجاری شناسایی شده 
اس��ت و ای��ن موضوع از این لحاظ اهمیت دارد ک��ه فرآیند اخذ مالیات از 
دارنده حس��اب انجام می شود و دیگر شاهد فرار های مالیاتی نخواهیم بود. 
به گفته اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی، طبق مصوبه شورای پول 
و اعتبار چنانچه حس��ابی بیش از 100 تراکنش در ماه داشته باشد و 35 
میلیون تومان در تراکنش ها جابه جا شود، تراکنش تجاری تلقی می شود. 
ابتدا پیامکی برای افراد ارس��ال می ش��ود که تراکنش های باالیی که دارد 
حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه 
فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی دهد و به اشتباه جزو حساب های 
تجاری شناسایی شده می تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه 

کند و مسئله حل می شود.
به گزارش تس��نیم، قائم مقام بانک مرکزی از ارسال پیامک حساب های 
تج��اری و غیرتج��اری به افراد از ابتدای مهرماه خب��ر داد و افزود: نه تنها 
شناس��ایی حساب های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی کند، برای 

حساب های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
ابوذر س��روش، معاون نظارت بانک مرکزی نیز ه��دف بانک مرکزی از 
تفکیک حس��اب های تج��اری از غیرتج��اری را ایجاد ش��فافیت در نظام 
اقتصادی کش��ور دانست و گفت: صاحبان حس��اب های تجاری دیگر الزم 
نیست تا برای نقل و انتقاالت بیش از ۲ میلیارد ریال خود به بانک مستند 
ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقاالت باالتر از مبلغ 10 میلیارد 

ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.

او با اشاره به اقدام افراد برای تجاری شدن حساب های خود تاکید کرد: 
در روش نخس��ت، اشخاص می توانند با مراجعه به درگاه های تعیین شده 
توسط سازمان امور مالیاتی کش��ور، شماره حساب یا حساب های تجاری 
خود را اعالم کنند. معموال س��ازمان امور مالیاتی کش��ور در زمان تکمیل 
اظهارنامه های مالیاتی، ش��ماره حس��اب های تجاری صاحبان کسب و کار 
را از آنها اس��تعالم می کند، بنابراین افراد می توانند از همان درگاه، شماره 
حساب های تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور 
مالیاتی کش��ور صحت اطالعات حس��اب و تعلق آن به مودی را از سامانه 
سیاح بانک مرکزی استعالم می کند و در صورت تایید، مراتب را به صورت 
سیستمی به بانک مرکزی اعالم می کند. بانک مرکزی نیز شماره حساب 
دریافت��ی را به صورت سیس��تمی به بانک عامل ب��رای تغییر وضعیت به 
حس��اب تجاری اعالم می کند؛ بنابراین همه حساب های اعالمی از سوی 
سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می شوند. البته به استثنای حساب های 
اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایه گذاری در کشور 

را از مراجع ذی صالح دریافت کرده باشند.
معاون نظارت بانک مرکزی س��پس با اش��اره به روش دوم ادامه داد: در 
روش دوم، افراد می توانند به بانک های عامل مراجعه و اطالعات حساب های 
خود نزد آنها را که می خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعالم کنند. در 
این حالت صاحبان کس��ب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به 
متصدیان بانکی اعالم کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطالعات 
به س��ازمان امور مالیاتی از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و 
دریافت تاییدیه از آن سازمان، می تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.

س��روش در پایان با بیان اینکه بانک مرکزی برای صاحبان حساب های 
تجاری، آس��تانه روزانه نقل و انتقاالت غیرحضوری را به 5 میلیارد ریال و 
ماهانه 30 میلیارد ریال افزایش داده اس��ت، گفت: عالوه بر آن، از آنجایی 
که ابزار چک در کس��ب و کار های اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب 
بازگشت چک های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک ها در سامانه صیاد برای 
صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم 80 درصد در نظر 
گرفته ش��ده بود، برای صاحبان حس��اب های تجاری به 60 درصد کاهش 
یافته اس��ت. مضافا صاحبان حساب های تجاری دیگر الزم نیست تا برای 
نقل و انتقاالت بیش از ۲ میلیارد ریال خود به بانک مس��تند ارائه کنند، 

بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقاالت باالتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از 
این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق های دیگری نیز برای صاحبان 
حس��اب های تجاری در نظر گرفته ش��ده که امید است با اعمال آنها، گام 

مثبتی در تسهیل مبادالت تجاری برداشته شود.

100 تراکنش واریز در ماه به ارزش بیش از 35 میلیون تومان

ماهیت حساب تجاری اعام شد

بانکنامه

سکه وارد کانال 14 میلیون شد
سیگنال برجامی در بازار ارز

به نظر می رسد پس از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران و سیگنال های 
ضد و نقیض برجامی، انتظارات صعودی بار دیگر در بازار ارز تقویت شده 
اس��ت. به طوری که قیمت دالر در هفته جاری در بازار تهران اوج گرفت 
و ت��ا لحظه تنظیم این گزارش به 30 هزار و 400 تومان رس��ید. افزایش 
قیمت دالر در شرایطی رقم خورد که در آخرین روز کاری هفته گذشته 
)پنجش��نبه 17 ش��هریورماه( هر دالر آمریکا 30 هزار و 160 تومان بود و 
این نشان می دهد که قیمت دالر در این هفته به واسطه سیگنال های ضد 
و نقیض برجامی چند صد تومان افزایش داش��ته است. وزارت خزانه داری 
آمریکا به تازگی در بیانیه ای وزارت اطالعات را به دلیل انجام فعالیت های 
سایبری علیه ایاالت متحده و متحدانش در فهرست تحریم قرار داده است. 
همچنین تروئیکای اروپایی در بیانیه ای به انتقاد از ایران پرداختند و مدعی 
ش��دند که  خواس��ته ایران )مبنی بر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تحقیقاتش درباره ذرات اورانیوم یافت ش��ده در س��ه سایت هسته ای را به 
پایان برساند(، مذاکرات را به خطر می اندازد. در این شرایط، فعاالن بازار ارز 
می گویند در صورتی که بازارساز وارد میدان نشود، ممکن است قیمت دالر 
به سمت محدوده 31 هزار تومان هم خیز بردارد. البته کامران سلطانی زاده، 
دبیرکل کانون صرافان ایران اعتقاد دارد که افزایش جزئی نرخ ارز به دلیل 
نزدیک ش��دن به تعطیالت آخر هفته و شهریورماه و سفرهای اربعین رخ 
داده است. به گفته او، با وجود سفرهای اربعین و سفرهای پایان شهریورماه 
تنها حدود 0.5 درصد رش��د معامالت را در بازار شاهد بودیم که این رقم 
قابل توجهی نیس��ت. به موازات افزایش قیمت دالر در معامالت آزاد بازار 
تهران، هر دالر در صرافی های بانکی نیز با 16 تومان افزایش قیمت در روز 
یکش��نبه به رقم ۲8 هزار و 618 تومان به فروش رس��ید. هر یورو در این 
صرافی ها بدون تغییر قیمت در همان رقم ۲8 هزار و 64۲ تومان معامله 
شد. قیمت خرید هر دالر توسط صرافی های بانکی ۲8 هزار و 333 تومان 
و نرخ خرید هر یورو نیز ۲8 هزار و 357 تومان اعالم شد. در بازار سکه و 
طال نیز روز گذشته قیمت سکه طرح جدید با 100 هزار تومان افزایش به 
14 میلیون و 50 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
13 میلیون و ۲50 هزار تومان معامله شد. نیم سکه 8 میلیون تومان، ربع  
سکه 5میلیون تومان و سکه یک گرمی 3میلیون و 50 هزار تومان قیمت 
خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و ۲95 
هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال 5 میلیون و 614 هزار تومان شد. 
قیمت اونس جهانی طال نیز به علت تعطیلی بازارهای جهانی در همان رقم 

یک هزار و 717 دالر و 47 سنت باقی ماند.

برنده جایزه نوبل اقتصاد:
ارزش واقعی بیت کوین صفر است

یوجی��ن فاما، برن��ده جایزه نوبل اقتصاد س��ال ۲013 و اس��تاد 
ام��ور مال��ی در دانش��گاه ش��یکاگو گف��ت ک��ه بیت کوی��ن و طال، 
سرمایه گذاری های بلندمدت بدی هستند. او با اشاره به اینکه ارزش 
واقعی بیت کوین در حد صفر اس��ت، توضیح داد: بازار متوجه نشده 
است که بیت کوین هیچ ارزشی ندارد. در حال حاضر، حدس می زنم 
حت��ی کالهبرداران هم معامله نمی کنن��د و آن را نگه می دارند. به 
گفته فاما، طال نیز قیمت بس��یار نوس��انی دارد و مانعی وحشتناک 
در برابر تورم است زیرا قیمت آن نسبت به قیمت کاالها و خدمات 
بسیار متغیر است. به گزارش کیتکونیوز، تورم ایاالت  متحده در ماه 
ژوئن در حالی به 8.5 درصد رسید که دومین سطح باالی تورم در 
40 سال گذشته محسوب می شود. برنده جایزه نوبل اقتصاد در این 
باره گفت که تورم او را بسیار نگران می کند. فاما افزود: فدرال رزرو 
در قدیم برای مقابله با تورم ذخایر خود را منقبض می کرد اما اکنون 
فک��ر می کند که می تواند این کار را ب��ا افزایش نرخ بهره در ذخایر 
انج��ام دهد و مردم را کمت��ر تمایل به نگهداری دارایی های دیگر یا 
انجام هر کار دیگری داش��ته باش��د اما سوال اینجاست که این نرخ 
بهره چقدر باالست؟ به گفته وی، حتی اگر فدرال رزرو نرخ بهره را 
به س��طوح باال افزایش دهد، ما نمی دانیم که آیا این برای رفع تورم 
کاربرد خواهد داشت زیرا این مورد پیش از این نبوده است. فاما در 
پایان گفت که اگر به جای جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بود، شغل 
دیگری پیدا می کرد. در حال حاضر، آخرین تغییرات قیمتی در بازار 
ارزهای دیجیتال نش��ان می دهد ک��ه بیت کوین با قیمت ۲1 هزار و 
54۲ دالر حدود 0.۲8 درصد کاهش در ۲4 گذشته و بالغ بر 1.19 
درصد افزایش در یک هفته اخیر را تجربه کرده اس��ت؛ قیمتی که 
هرچند از کف قیمتی بیت کوین در روزهای اخیر کمی فاصله گرفته 
اما هنوز با روند افزایشی چند ماه قبل آن، اختالف چشمگیری دارد.
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رئیس سازمان بورس:
دولت تنها تعیین کننده روند بورس نیست

به گفته رئیس س��ازمان بورس، بازار سرمایه فقط متأثر از متغیری 
مانند دولت نیس��ت، بلکه متغیرهای فراوانی مانند بازارهای جهانی، 
نقدینگی، رکود اقتصاد جهانی، وضعیت صنایع داخلی، قیمت نهاده ها، 
بازارهای رقیب، جنگ روس��یه و... بر معامالت این بازار تاثیرگذارند؛ 
بنابراین نمی توان دولت را عام��ل اصلی ایجاد چنین روندی در بازار 

عنوان کرد.
مجید عش��قی ضمن ارزیابی روند این روزهای معامالت بازار سهام 
ب��ه راه های بهبود وضعیت این بازار اش��اره کرد و ب��ه ایرنا، گفت: در 
وضعیت فعلی یکی از مس��ائل مهم که می تواند کمک کننده به تغییر 
مس��یر بازار باش��د، فراهم ش��دن امکان افزایش ارزش معامالت بازار 
اس��ت. او به انتقادات صورت گرفته نسبت به نقش دولت در راستای 
افت شاخص بورس تاکید کرد و ادامه داد: بازار سرمایه فقط متأثر از 
متغیری مانند دولت نیس��ت، بلکه متغیرهای فراوانی مانند بازارهای 
جهان��ی، نقدینگی، رکود اقتص��اد جهانی، وضعی��ت صنایع داخلی، 
قیمت نهاده ه��ا، بازارهای رقیب، جنگ روس��یه و... بر معامالت این 
بازار تاثیرگذارند؛ بنابراین نمی توان دولت را عامل اصلی ایجاد چنین 

روندی در بازار عنوان کرد.
عشقی س��پس به اقدامات دولت برای بهبود روند معامالت بورس 
اش��اره کرد و توضیح داد: از س��ال گذش��ته مباحثی مانند نرخ گاز، 
انتش��ار اوراق مال��ی اس��المی و معافی��ت مالیات افزایش س��رمایه 
ش��رکت ها که تاثیرگذار بر معامالت بورس بودند در حیطه اختیارات 
و تصمیم گیری های دولت قرار داشت که باید تصمیماتی درخصوص 
آنها با در نظر گرفتن افزایش س��ودآوری ش��رکت ها انجام می شد. با 
تصمیمات دولت و کمک مجلس به خوبی از این مراحل عبور کردیم 

و این مسائل نتوانستند تهدیدکننده معامالت فعلی بازار باشند.
رئیس س��ازمان بورس با اش��اره به اینکه بورس از بی اعتمادی رنج 
می برد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیریت محدودیت های مص��رف برق از 
دیگر اقداماتی بود که جزو نگرانی های بازار تلقی می شد؛ چراکه این 
مسئله می توانست با تاثیر زیادی بر شرکت ها همراه شود، اما برخالف 
تص��ورات، این مس��ئله به خوبی کنترل ش��د و تاثیر محدودیت های 
اعمال ش��ده بر شرکت ها به حداقل رس��ید، هرچند اثرات آن بر تمام 
صنایع یکس��ان نب��ود. وی با تاکید بر اینکه دولت و س��ازمان بورس 
ت��ا جایی که توانس��تند اقدام به کنترل ریس��ک ها و موانع تاثیرگذار 
بر معامالت بازار کردند، گفت: موضوع بی اعتمادی مس��ئله ای اس��ت 
ک��ه اکنون بازار از آن رنج می برد، این معض��ل از دولت قبل در بازار 
وجود داش��ت و کماکان ادامه دارد. به عقیده عشقی، رفع کامل این 
بی اعتمادی زمانبر است و طول می کشد تا سرمایه گذاران بار دیگر به 

فکر سرمایه گذاری در بازار سرمایه بیفتند.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بازار س��هام در 
موقعیت خوبی برای سرمایه گذاری قرار دارد، افزود: امیدواریم به  مرور 
حجم و ارزش معامالت با افزایش همراه ش��ود و اعتماد از دست رفته 

دوباره به بازار سرمایه بازگردد.
او ب��ا بی��ان اینکه در بازار س��هام همه نوع س��همی وج��ود دارد و 
موقعیت س��هام حاضر در بازار در زمان رشد و ریزش شاخص بورس 
یکی نیس��تند، اضافه کرد: اکنون شرایط ش��رکت ها به گونه ای است 
که ریسک زیادی تهدیدکننده ش��رایط آنها نیست، همچنین سهام 
این ش��رکت ها ب��ه دلیل اینک��ه در موقعیت خوبی ق��رار دارند برای 
سرمایه گذاری جذابند. به گفته عشقی، بار دیگر اعتماد از دست رفته 
ب��ه بورس باز می گردد و بازار س��هام می تواند ب��ه جایگاه اصلی خود 

دست  یابد.

از قیمت گذاری دستوری تا افزایش هزینه تولید
دو لبه قیچی توقف تولید

یک اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه افزایش حجم پول یا پول هایی 
که توس��ط بانک مرکزی منتشر می ش��ود یکی از عوامل اصلی تورم 
در کشور به شمار می رود، می گوید البته عوامل اصلی در تولید تورم 
زیاد است، اما عرضه اقتصادی از جمله مواردی است که باعث افزایش 

قیمت ها در کشور شده است.
عبدالکریم حس��ین پور از قیمت گذاری دس��توری و افزایش هزینه 
تولید به عنوان دو لبه قیچی توقف تولید نام می برد و در گفت وگو با 
س��نا، می افزاید: بنگاه های تولیدی کشور با افزایش هزینه های تولید 
مواجه شده اند. بنابراین برای تامین این هزینه ها راهی به جز افزایش 
قیمت ها ندارن��د. البته گاهی راه حل هایی چون کمپین نخریدن کاال 
از س��وی جامعه و مصرف کنندگان مطرح می شود ولی این راه حل ها 
به نتیجه نمی رس��د. طبیعی است وقتی تولیدکننده با افزایش هزینه 
زیاد )که عوامل مختلفی بر آن تاثیر گذاش��ته( کاالیی را تولید کرده، 
قیمت کاال را کاهش نمی دهد حتی اگر آن کاال توسط مصرف کننده 
خری��داری نش��ود. از طرف دیگ��ر، نخریدن کاال باعث می ش��ود که 
ش��رکت های تولی��دی به مرز ورشکس��تگی برس��ند. ش��رکت های 
خودروسازی یکی از این نمونه ها هستند. این شرکت ها از یک طرف 
با قیمت های دستوری مواجه هستند و از طرف دیگر هزینه های تولید 
برای آنها افزایش یافته اس��ت. متاسفانه در کشور تناسبی بین طرف 

عرضه و حجم پول وجود ندارد.
به عقیده حس��ین پور، یکی از راهکارهایی که می تواند باعث ش��ود 
تولید رونق بگیرد، گسترش صادرات است. تولیدکنندگان باید بتوانند 
محصوالت خود را به کش��ورها صادر کنند. باز ش��دن کانال تجارت 
بین المل��ل بین کش��ورها، همان تج��ارت بین الملل اس��ت که باعث 
می شود رفاه مصرف کننده و بازار رفاه حداکثری برای تولیدکنندگان 
ایجاد ش��ود. چون نمی توانیم با کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی از 
ایران دور هس��تند تجارت کنیم، طبیعی است که باید با کشورهای 
همسایه تجارت کنیم. بنابراین باید روی کل صادرات و واردات تمرکز 

داشته باشیم تا به سمت اقتصاد باز حرکت کنیم.
این اس��تاد دانشگاه با اشاره به لزوم ارزیابی سیاست های اقتصادی 
می گوید: بس��یاری از سیاس��ت ها در بلندمدت اثرات خود را نش��ان 
می دهند و در کاهش تورم نقش دارند. بنابراین ما نباید طی یک دوره 
چند ماهه به ارزیابی یک سیاس��ت بپردازیم. ارزیابی این سیاست ها 
نیازمن��د زمان اس��ت چون تمام سیاس��ت ها در اجرا ب��ا وقفه همراه 
هس��تند و می توانند تا مدت ها بعد اثرات خود را نش��ان دهند. حتی 
ممکن اس��ت مشکالت فعلی کشور در نتیجه سیاست های چند سال 

قبل باشد که هم اکنون خود را در اقتصاد کشور نشان می دهد.

بورسنامه

فرصت امروز: پس از آنکه دماسنج اصلی تاالر شیشه ای هفته گذشته را 
با افت 1.84 درصدی به پایان رس��اند، در شروع هفته جاری نیز مقاومت 
ی��ک میلی��ون و 400 هزار واحد را از دس��ت داد تا بیش از پیش در رکود 
فرسایشی قرار گیرد. به نظر می رسد بازار سهام از هر سو در محاصره اخبار 
منفی قرار گرفته و از یکس��و در مواجهه ب��ا افزایش قیمت ها در بازارهای 
جهانی و ادامه اختالف نظرها در مذاکرات احیای برجام و از س��وی دیگر 
سایه سنگین قیمت گذاری دستوری در سراشیبی قیمتی قرار گرفته است؛ 
عواملی که ادامه سرمایه گذاری در تاالر شیشه ای را برای بورس بازان سخت 
و دشوار کرده و باعث شده تا آنها با نیم نگاهی به بازدهی بازارهای موازی، 
راه خروج از بازار س��هام را در پیش بگیرند؛ کما اینکه طی هفته گذش��ته 
)هفته منتهی به 16 شهریورماه( بیشترین خروج پول پس از چهار هفته از 
سوی سرمایه       گذاران خرد به ثبت رسید و 780  میلیارد  تومان پول حقیقی 

از گردونه معامالت بورس تهران خارج شد.
در معامالت اولین روز هفته جاری نیز ش��اخص کل بورس تهران سطح 
1.4 میلی��ون واحدی را از دس��ت داد و با افت 1.09 درصدی در محدوده 
یک میلیون و 397 هزار واحد جای گرفت. در آن س��وی بازار نیز شاخص 
کل فراب��ورس به کان��ال 18 هزار واحد س��قوط کرد. در ای��ن روز حدود 
349  میلیارد  تومان توس��ط سهامداران حقیقی از بازار سهام خارج شد تا 
بیشترین میزان خروج از 9 مردادماه 1401 به ثبت رسیده باشد. در ادامه 
این روند نزولی و در معامالت روز گذشته نیز همه شاخص های بورسی به 

طور دسته جمعی قرمزپوش شدند.
افت بورس در روزهای آخر شهریور

روند نزولی بازار س��هام در بیستمین روز ش��هریورماه هم ادامه یافت و 
نماگر اصلی تاالر شیشه ای در معامالت روز یکشنبه با افت بیش از 6 هزار 
واحدی به پس��روی در کانال یک میلیون و 300 هزار واحد ادامه داد. در 
جریان معامالت روز یکش��نبه ۲0 شهریورماه، شاخص کل بورس تهران با 
6 ه��زار و 70۲ واحد کاهش در ارتفاع یک  میلی��ون و 390 هزار واحدی 
ایس��تاد. ش��اخص هم وزن با ۲ هزار و 545 واحد کاهش به تراز 403 هزار 
و ۲4 واحد و شاخص قیمت با یک هزار و 5۲۲ واحد افت به ۲41 هزار و 
68 واحد رس��ید. شاخص بازار اول، کاهش 4 هزار و 936 واحد و شاخص 
ب��ازار دوم، کاهش 13 هزار و 403 واحد را تجربه کردند. در معامالت این 
روز بورس تهران، بیش از 4میلیارد و ۲19 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش ۲6 هزار و 917 میلیارد ریال معامله شد.
ش��رکت پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۲۲8 واحد، پتروشیمی نوری 
)ن��وری( با 90 واحد، مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با 86 واحد، تامین 
س��رمایه ملت )تمل��ت( با 7۲ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 
71 واحد و ملی کش��ت و صنعت و دامپروری پارس )زپارس( با 64 واحد 
با تاثیر مثبت بر ش��اخص بورس همراه شدند. در سمت مقابل اما صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 911 واحد، توس��عه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو( با 595 واحد، کش��تیرانی جمهوری اس��المی 
ایران )حکش��تی( با 5۲7 واحد، بانک ملت )وبملت( با 418 واحد، معدنی 
و صنعت��ی چادرملو )کچاد( با 348 واحد و بانک پاس��ارگاد )وپاس��ار( با 
۲78 واحد تاثیر منفی بر ش��اخص بورس داشتند. سایپا )خساپا(، شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ایران خودرو )خودرو(، گسترش 
سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، انتقال داده های آسیا تک )آسیاتک(، 
پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( و دشت مرغاب )غدشت( در گروه نمادهای 
پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت یکشنبه صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 748 میلیون و 698 هزار برگه 

سهم به ارزش ۲ هزار و 355 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار نیز شاخص کل فرابورس بیش از 106 واحد کاهش 
داش��ت و به 18 هزار و 874 واحد رسید. در این بازار بیش از ۲ میلیارد و 
604 میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت 
فرابورس بیش از 17۲ هزار و 74۲ نوبت بود. ریل پرداز نوآفرین )حآفرین(، 
توسعه سامانه نرم افزاری نگین )توسن(، صنایع پتروشیمی تخت جمشید 
)شجم(، کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت )زکشت( و پاالیش نفت شیراز 
)شراز( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس و سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، 
پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، بهم��ن دیزل )خدیزل(، بیمه پاس��ارگاد 
)بپاس(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند( و پلیمر آریاساسول)آریا( با تاثیر 

منفی بر این شاخص همراه شدند.
ریزش اخیر بورس منطقی است؟

یک تحلیلگر بورس در مورد ریزش دو روز اخیر بورس تهران بر این باور 
است که بازار سرمایه را می توان هم به صورت کوتاه مدت و هم بلندمدت 
تحلیل ک��رد. در تحلیل کوتاه مدت، بازار س��رمایه عمدت��ا از متغیرهای 
سیاس��ی و سیاستی متأثر می ش��ود، اما در تحلیل بلندمدت معموال بازار 

س��رمایه از متغیرهای کامال اقتصادی تاثیر می پذیرد و فقط آن دس��ته از 
متغیرهای سیاس��ی در بلندمدت تاثیرگذار خواهد بود که منجر به تغییر 
ساختارها شود. مصطفی محبی مجد در تحلیل بلندمدت بازار سرمایه به 
سنا گفت: یکی از متغیرهای اثرگذار در تحلیل بلندمدت بازار سرمایه که 
می تواند محرک ورود نقدینگی به این بازار شود، نرخ بهره بین بانکی است 
که در دو س��ال گذشته روند کاهشی نداش��ته و نوسان های اندک هم اثر 
چندانی بر هدایت نقدینگی به سمت این بازار نداشته است. متغیر اثرگذار 
دیگر، نرخ ارز در سامانه نیما است که در صورت نزدیک شدن به نرخ بازار 
آزاد موجب کاهش P/E و افزایش حاشیه سود شرکت های صادرات محور 
بازار سرمایه خواهد شد؛ ولی کماکان شاهد فاصله نرخ سامانه با بازار آزاد 
هس��تیم. )البته افزایش نرخ ارز نیمایی موجب کاهش س��طح رفاه اقشار 
متوس��ط و ضعیف خواهد ش��د و دلیل اصرار سیاست گذاران به دو نرخی 

بودن ارز احتماال همین موضوع بوده است(.
او با اشاره به منفی های دو روز اخیر توضیح داد: اگرچه در دو روز گذشته 
بازار س��رمایه منفی بوده و ش��اخص کل بورس هم اف��ت تقریبا ۲۲ هزار 
واحدی داش��ته؛ اما نکته قابل توجه حجم پایین معامالت نسبت به ارزش 
بازار بود و این اتفاق نش��ان می دهد هم فروش��نده جدی در بازار نیست و 
ه��م نقدینگی چندانی در بازار وجود ن��دارد. به رغم خلق نقدینگی در دو 
سال گذشته، این نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت نشده و با توجه 
به ورود تعدادی شرکت جدید به این بازار )عرضه های اولیه(، پول جدیدی 

وارد این بازار نشده است.
محبی مجد در پاسخ به این سوال که روزهای تلخ بازار سرمایه چه زمان 
خاتمه می یابد؟ گفت: یا باید اتفاقی سیاسی مثل احیای برجام، خوش بینی 
نس��بت به بازار سرمایه را افزایش دهد یا اخبار سیاستی از جمله واگذاری 
بلوکی خودروسازان، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، 
تغیی��ر نرخ بهره بین بانکی و... از س��وی وزارت صم��ت، وزارت نفت و یا 
بانک مرکزی به بازار س��رمایه مخابره ش��ده و برخی صنایع و شرکت های 
بازار را جذاب کند. بازار س��رمایه به دنبال تغییراتی است که جریان سازی 
کند و برای این جریان س��ازی باید اتفاقاتی رخ دهد که در بلندمدت روند 
سودآوری شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. وعده های مثبت و گفتاردرمانی 
دیگر تاثیری در تغییر روند این بازار نخواهد داش��ت و باید منتظر اتفاقات 

اثرگذار بر اقتصاد کشور یا عملیات شرکت ها بود.

بورس تهران چگونه کانال 1.4 میلیون واحدی را از دست داد؟

ناامیدی از برجام در تاالر شیشه ای

شاخص کل بورس تهران در اولین روز هفته و همزمان با انتشار خبرهای 
ناامیدکننده از مذاکرات هسته ای، بیش از 15 هزار واحد ریخت و از کانال 
یک میلیون و 400 هزار واحد عقب نشینی کرد. شاخص کل فرابورس هم 
در این روز 18 هزار واحد ریزش را تجربه کرد. نماگر اصلی تاالر شیشه ای 
در حالی در پایان معامالت روز ش��نبه روی عدد یک میلیون و 397 هزار 
واحد ایستاد که پیش بینی می شود روند نزولی بازار سرمایه کماکان ادامه 
داش��ته باشد و ش��اهد کاهش بیشتر ارزش بورس باش��یم؛ اتفاقی که در 
معامالت روز یکش��نبه نیز رخ داد و ش��اخص کل ب��ورس بیش از 6 هزار 
واحد ریخت. سوال این اس��ت که دالیل اصلی افت شاخص بورس تهران 

در این روزها چیست؟
به طور کلی، ناکامی س��رمایه گذاران در بازار س��هام تا حد زیادی معلول 
عدم ش��فافیت در مذاکرات هسته     ای است که این روزها به مشکلی پایدار 
در بورس تهران بدل شده است، به طوری که بورس بازان دیگر همانند قبل 
گوش به زنگ اخبار برجامی نیستند؛ چراکه تاکنون چندبار مذاکرات احیای 
برجام به نقطه پایانی نزدیک شده و در پی آن اغلب بازارها با خوش بینی 
به پیشواز توافق در مذاکرات رفته     اند، اما نه تنها توافقی حاصل نشده بلکه 
طرفی��ن مذاکره کننده توپ را به زمی��ن یکدیگر می اندازند و از اعالم خبر 

موثق و صحیح نیز سر باز  می زنند.
در روزهای گذش��ته و پس از صحبت های آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
ایاالت  متحده آمریکا در نشس��ت خبری مشترک با دبیرکل ناتو، بازارهای 

مال��ی داخلی مجددا در فاز منفی قرار گرفتند و احتمال حصول توافق در 
مذاکرات هسته     ای را بسیار دورتر از قبل می     پندارند؛ زیرا وزیر خارجه ایاالت 
 متحده به رغم اینکه از حل شدن بسیاری از شکاف     ها و کنار گذاشته شدن 
بسیاری از خواسته     های غیربرجامی ایران طی هفته     های گذشته خبر داد، 
پاس��خ مکتوب اخیر ایران به پیش��نهادهای اتحادی��ه اروپا را یک عقبگرد 
دانسته و از آن به  عنوان عامل اصلی توقف در مذاکرات برجامی یاد کرده 
است. آنتونی بلینکن با بیان اینکه »آمریکا احیای توافق هسته     ای )برجام( 
را در ش��رایط کنونی ناممکن می داند و فقط وقتی حاضر به بازگش��ت به 
مذاکره است که آن را در راستای منافع ملی خود ببیند، اما آنچه تاکنون 
دیده     ایم باعث عقبگرد ش��ده و نه پیش��رفت«، گفت: »قرار نیست توافقی 
حاص��ل کنیم که الزامات حداقلی ما را برآورده نکند. فقط توافقی را امضا 

می کنیم که موجب پیشبرد امنیت ملی ما شود.«
اما عدم توجه س��رمایه گذاران به اخبار برجامی، معلول علت     های مهمتر 
دیگ��ری از قبیل افزایش نرخ بهره اقتصادهای بزرگی نظیر ایاالت  متحده 
آمریکا، اتحادیه اروپا و همچنین کانادا نیز هست که به  دنبال آن سرنوشت 
بازارهای جهانی دگرگون شده است، از این رو براساس آخرین آمار اعالمی، 
نرخ بهره کانادا بیشترین میزان نرخ بهره در میان کشورهای پیشرفته را از 
آن خود کرده است. از طرفی بانک مرکزی اروپا در روزهای اخیر از افزایش 
0.75 درصدی نرخ بهره خبر داده که بر این اس��اس با رش��د نرخ بهره در 
اروپا، ش��اخص دالر یک درصد کاهش یافت که با تضعیف دالر شاهد رشد 

قیمت نفت و فلزات بودیم، اما در این میان، نکته قابل توجه این اس��ت که 
چنین افزایشی در نرخ بهره بانکی اروپا از زمان راه     اندازی واحد پول یورو در 
بیش از دو دهه گذشته بی     سابقه بوده است. بنابراین در چنین شرایطی که 
در کن��ار افزایش نرخ بهره اقتصادهای مهم دنیا، اخبار ضد ونقیضی به طور 
مستمر از روند مذاکرات وین مخابره می شود و طرفین مذاکره کننده اغلب 
نظری متفاوت و عکس هم به رویدادهای حاصله دارند، بازار سهام طبیعتا 
در روند فرسایش��ی و رکودی خود پایدار باقی می     ماند، مگر اینکه معضل 
دیرینه آن یعنی برجام به س��رانجام برس��د و تکلیف بازارهای مالی کشور 
مشخص ش��ود؛ چراکه در ادامه این بی     خبری، رکود بازارها بیش از پیش 
بر ناکارآمدی س��رمایه گذاری در بورس تهران می     افزاید و سرمایه      گذاران را 

بیش از پیش از سرمایه گذاری در بازار سرمایه دلسرد می کند.
البت��ه این موض��وع به این معنا نیس��ت که با مشخص ش��دن نتیجه 
مذاکرات برجام، بازارهای مالی با رشد شارپی همراه خواهند شد. دلیل 
چنین دیدگاهی این اس��ت که اتفاقا ب��ا احتمال عدم توافق در مذاکرات 
هس��ته ای، بازارها در کوتاه     مدت در بازه     ای منفی معامله خواهند ش��د؛ 
چراکه ممکن اس��ت به ش��کلی موقت ش��اهد افت هیجانی در بازار ارز 
باش��یم، اما حتی اگر توافقی هم در مذاکرات هس��ته     ای حاصل نش��ود، 
صرفا مشخص ش��دن س��رانجام این بالتکلیفی می توان��د بازارها و البته 
سرمایه     گذاران را از غبار سردرگمی و تردید نجات دهد و ادامه مسیر را 

برای آنها روشن سازد.

دالیل ریزش بورس در روزهای گذشته

ناامیدی از برجام به تاالر سرمایه رسید
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ایجاد طرح های توسعه ای در حوزه قطعات 
خودرو اولویت دارد

اس��تاندار خراس��ان رضوی گفت ایجاد طرح های توسعه ای با محور 
قطعات خودرو مورد تأکید است، زیرا صنعتی حفظ می شود که بتواند 
رش��د کند. به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری ظهر یکشنبه 
در حاشیه بازدید از چند شرکت صنعتی در حاشیه شهر مشهد اظهار 
کرد: مهمترین تضمین برای حفظ رش��د ش��رکت ها، برنامه تولیدی 
اس��ت و به همین دلیل نیاز است تا این برنامه ها براساس فعالیت های 
دانش بنیان ایجاد شود تا در نهایت منجر به جهش اقتصادی نیز شود.

اس��تاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت ساخت قطعات خودرو 
در استان خراس��ان رضوی افزود: قطعه سازی با توجه به حجم باالی 
مورد نیاز، دارای اهمیت زیادی است تا صنعت خودروسازی در استان 
پیش��رفت بیشتری پیدا کند. وی ادامه داد: امروز سعی شد تا از چند 
ش��رکت مختلف قطعه س��ازی خودرو بازدید ش��ود تا ضمن بررسی 
وضعیت فعلی آنها، در جریان طرح ها و برنامه های توس��عه و گسترش 
آنها قرار گیریم و برای حل مش��کالت آنها در قالب ستاد تسهیل و یا 
استفاده از شیوه های دیگر، قابلیت تصمیم گیری برای کاهش مشکالت 
وجود داشته باشد. نظری بیان کرد: در مسیر گسترش فعالیت ها، فراز 
و نشیب هایی وجود دارد که با همدلی و همکاری باید موانع موجود را 
کاهش داد، این در حالی است که تالش ما نیز بر گسترش صنایع مادر 
و پیش��ران براساس نیاز استان اس��ت، زیرا نهایت این موضوع موجب 

افزایش ارزش افزوده در سطح استان خراسان رضوی خواهد شد.

تداوم مهاجرت مرمت کاران فرش دستباف به 
ترکیه و پاکستان

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف 
از تداوم مهاجرت مرمت کاران و طراحان فرش دستباف به ترکیه و پاکستان 
خبر داد و گفت: از س��ال 1397 اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
فرش و اتاق اصناف با مرکز ملی فرش توافقی امضا کردند و براساس آن مقرر 
شد الیحه ای تدوین و ماده 119 و 65 قانون اصالح شود، اما یک مشاور در 
وزارتخانه جلوی این کار را گرفته اس��ت.به گزارش ایسنا، در سال های اخیر 
دست اندرکاران فرش دستباف بارها اعالم کرده اند که هزینه باالی ورود فرش 
مس��تعمل باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش با 
مش��کل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه ش��وند. 
براساس ماده 1۲1 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، برگشت هر کاالی 
مستعمل به کشور مستلزم پرداخت حقوق گمرکی بوده که پرهزینه است. 
این موضوع باعث ش��ده فرش های ایرانی که در بازارهای مختلف انباش��ته 
شده و حاال می تواند به کشور برگردد و با ارزش افزوده بیشتری صادر شود، 
امکان ورود پیدا نکنند و تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش 
نیز با مش��کل مواجه باشند. در چنین شرایطی نیروی کار مرمت کار مجبور 
به مهاجرت به ترکیه و برخی کشورهای دیگر مثل پاکستان، ترکمنستان و 
آذربایجان شده است. فرحناز رافع هم در ماه های اخیر بارها از پیگیری این 
موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( خبر داده، اما هنوز 
مشکل برطرف نشده است. در این رابطه مرتضی میری در گفت وگو با ایسنا، 
با اینکه آمار دقیقی از اینکه چند نفر تاکنون به دلیل مش��کالت مربوط به 
مرمت فرش دس��تباف در کشور، مهاجرت کردند، وجود ندارد، تصریح کرد: 
این افراد ش��امل مرمت کاران و طراحان مجبور شده اند به ترکیه و پاکستان 
مهاجرت کنند. وی در پاس��خ به اینکه چرا با وجود وعده های وزارت صمت 
و مرکز ملی فرش، این مشکل برطرف نمی شود، گفت: وزارت صمت باید به 
این مسئله پاسخ دهد. از سال 1397 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
فرش، اتاق اصناف تهران و اتاق اصناف ایران با مرکز ملی فرش توافقی امضا 
کردند و براس��اس آن مقرر ش��د الیحه ای تدوین و م��اده 119 و 65 قانون 
اصالح ش��ود، اما یک مش��اور در وزارتخانه جلوی این کار را گرفته و اجازه 

نمی دهد الیحه تنظیم و به مجلس ارسال شود.

نماگربازارسهام

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو پایتخت با اش��اره به رکود عمیق 
بازار، از ثابت ماندن قیمت ها نسبت به هفته گذشته خبر داد.

»سعید موتمنی« افزود: امروز در بازار خودرو همچون هفته گذشته رکود 
ش��دیدی حاکم است، به طوری که ش��اهد مراجعه اندک مشتریان برای 

خرید خودرو هستیم و به نوعی بازار بالتکلیف است.
وی بیان داش��ت: بالتکلیفی بازار بیش��تر به اخبار مثبت و منفی واصله 
سیاسی بین المللی، نوسانات ارزی و موضوع واردات خودرو برمی گردد که 

این عوامل بازار را در یک خواب عمیق فرو برده است.
پرفروش ترین خودروی بازار چند؟ 

موتمنی خاطرنشان کرد: بررسی قیمت ها در هفته جاری نسبت به هفته 
گذش��ته حاکی از عدم تغییر نرخ ها اس��ت؛ با این وجود خریداران واقعی 

خودرو قدرت چانه زنی دارند و در صورتی که بین 10 تا ۲0 درصد کمتر از 
قیمت بازار پیشنهاد خود را به فروشندگان ارائه کنند، امکان خرید وجود 
دارد. این مقام صنفی یادآور ش��د: امروز خودرو در کشور ما نه یک کاالی 
مصرفی، بلکه یک کاالی سرمایه ای است و نوسانات ارزی در برخی موارد 
آنقدر قیمت ها را باال برده اس��ت که ب��ه کاهش نرخ ارز نیز کمتر واکنش 
نشان می دهند. وی عدم تناسب عرضه و تقاضای خودرو را از دیگر عوامل 
تأثیرگذار بر قیمت ها عنوان کرد و ادامه داد: باید نیاز روزانه، ماهانه و ساالنه 
بازار خودرو تامین ش��ود، اما دست کم در چند سال گذشته عرضه خودرو 
در حد تقاضا نبوده و 40 تا 50 درصد کمتر از نیاز بازار عرضه شده است.

این مقام صنفی به س��ال 96 و اوایل س��ال 97 اش��اره کرد که عرضه و 
تقاضای خودرو بس��یار به هم نزدیک بود و گفت: در آن زمان فاصله س��ه 

تا 10 درصدی قیمت های کارخانه ای و بازاری خودروها را شاهد بودیم.
به گزارش ایرنا، امروز در فضای مجازی و سایت های خودرویی در گروه 
ایران خودرو هر دس��تگاه پژو ۲06 تیپ دو حدود ۲98 میلیون تومان، پژو 
۲07 اتوماتی��ک 470 میلیون تومان، ران��ا پالس 303 میلیون تومان، تارا 
دن��ده ای 434 میلیون توم��ان و تارا دنده اتوماتی��ک 575 میلیون تومان 

قیمت گذاری شد.
در گروه سایپا نیز هر دستگاه تیبا صندوقدار ۲0۲ میلیون تومان، تیبا ۲ 
حدود ۲06 میلیون تومان، کوییک اتوماتیک 303 میلیون تومان، کوییک 
آر )دو رنگ( ۲05 میلیون تومان و در دس��ته مونتاژی ها نیز هر دس��تگاه 
هایما اس 7 حدود 970 میلیون تومان و جک اس 5 نزدیک به یک میلیارد 

و 30 میلیون تومان قیمت گذاری شد.

بازار خودرو در خواب عمیق 

 خریداران چانه بزنند!

نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت 
مجلس و دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، علی جدی با 
اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین در بودجه 1401 پیش بینی نشده لذا 
افزایش قیمت بنزین نخواهیم داش��ت، اظه��ار کرد: افزایش قیمت بنزین 
ناگهانی نمی ش��ود و باید در بودجه دیده ش��ود و برای بودجه 1401 این 

پیش بینی انجام نشده است.
وی با بیان اینکه دولت نیز بارها به عدم افزایش قیمت بنزین تأکید کرده 
اس��ت، افزود: قیمت فعلی بنزین به منابع ملی آسیب می رساند و الزم بود 
طی سال های گذشته قیمت بنزین نیز مانند سایر کاالها به صورت عادی و 
براساس تورم موجود افزایش پیدا می کرد تا افزایش قیمت ناگهانی، چالشی 

برای کشور ایجاد نکند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه بنزین 
نیز یک کاال است و از افزایش قیمت سالیانه براساس تورم کشور مستثنی 
نیست، ادامه داد: مصرف بنزین روزانه در کشور به 100 میلیون لیتر رسیده 

که ناشی از عدم مدیریت است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در رابطه 
با زیرساخت های سوخت استان، بیان کرد: متأسفانه زیرساخت های تأمین 
سوخت در استان ایجاد نشده و به همین دلیل با مشکالتی روبه رو هستیم 
و باید به دنبال رفع آن باش��یم. در حال حاضر اقداماتی انجام می شود اما 

زمانبر است تا به ثمر برسد.
جدی با تأکید بر اینکه مسیر لوله گذاری مناسب برای انتقال سوخت از 
خراسان شمالی مشخص نشده، ادامه داد: این موضوع برای استان مشکل 
ایجاد کرده و در حال حاضر مس��یر لوله گذاری از کنار س��بزوار و مش��هد 

می گذرد که خراسان شمالی در آن دیده نشده است.
وی در پایان تصریح کرد: اولویت فعلی دولت، عادالنه سازی یارانه ها است 

و برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.

افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت و مجلس نیست
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اگر ش��ما در کسب و کارتان فقط روی جذب ترافیک با پرداخت هزینه 
تبلیغاتی حساب باز کرده اید، دیر یا زود تمام منابع مالی تان از بین خواهد 
رف��ت. در چنین وضعیتی دیگ��ر توانایی الزم برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف و حفظ ترافیک باالی سایت تان را نخواهید داشت. این امر 
در عین سادگی می تواند برای برند شما هزینه بسیار زیادی به همراه داشته 

و شما را از عرصه خرده فروشی به طور کامل حذف کند. 
امروزه دنیای س��ئو یکی از جذاب ترین حوزه های فعالیت دنیا را شامل 
می ش��ود. این امر برای برندها همیش��ه همراه با نکات ت��ازه و آموزنده ای 
است. درس��ت به همین دلیل برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
طور مداوم با مشکالتی رو به رو می شوند. نکته مهم اینکه شما باید برای 
بازگش��ت سرمایه مناسب در دنیای سئو همیشه به ویژگی های اصلی این 
حوزه یعنی کار بر روی جذب ترافیک بدون پرداخت هزینه کار کنید، در 
غیر این صورت خیل��ی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف از بین رفته و شما در نهایت هیچ شانسی در بازار نخواهید داشت. 
وقتی یک خرده فروش��ی س��رمایه گذاری عظیمی بر روی عرصه س��ئو 
می کند، اول از همه میزان رفتار حرفه ای خودش را نشان می دهد. این امر 
به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و در ابتدای 
شروع به کار مشکالت عجیبی پیش روی تان قرار نخواهد داد. ضمن اینکه 
شما با سئو مناسب و کاربردی توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهید، باید نسبت به کاهش هزینه های 
تبلیغاتی یا پرداخت هزین��ه برای نمایش تبلیغاتی لینک های برندتان در 

نتایج گوگل نیز توجه داشته باشید. 
بسیاری از برندها هنوز هم برای کاهش هزینه های بازاریابی و تبلیغات از 
سئو سود نمی برند. با این حساب مشاهده شکست های پی در پی آنها در 
بازار امر عجیبی نخواهد بود. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مخاطب هدف در دنیای سئو هستید، باید از همین امر برای بهینه سازی 
کارتان دس��ت به عمل بزنید. این امر با یادگیری شیوه های حرفه ای سئو 

صورت می پذیرد.
بی تردی��د برخی از خرده فروش��ی ها به طور طبیعی اصول اساس��ی در 
زمینه س��ئو را بلد هستند. خرده فروشی های بزرگی مثل آمازون به خوبی 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را داش��ته و امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را فراهم می س��ازد. نکته مهم اینکه شما باید برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مداوم شرایط تان را تغییر دهید. 
این امر ش��امل یادگیری نکات تازه اس��ت. در غیر این صورت شاید خیلی 
زود از نظر مشتریان بدل به یک برند کلیشه ای و بی نهایت تکراری شوید. 
این امر می تواند موقعیت برند شما در بازار را به طور قابل مالحظه ای تحت 
تاثیر قرار دهد. پس اگر دوست دارید همیشه یک خرده فروشی درجه یک 
برای مشتریان باشید، باید اصول و شیوه های سئوی تان نیز به مرور زمان 
به ط��ور حرفه ای افزایش پیدا کند، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود 

توانایی تان در این میان از بین برود.
ما در این مقاله به بررسی برخی از مهمترین نکات در زمینه سئو محتوا 
خواهی��م پرداخت. این امر به طور تخصصی برای کس��ب و کارهای حوزه 
خرده فروشی طراحی شده است. با این حال سایر کسب و کارها نیز امکان 

استفاده از نکات مورد بحث در این بخش را خواهند داشت. 
پیدا کردن بهترین کلیدواژه ها برای خرده فروشی تان

برخی از خرده فروشی ها مثل آمازون یا eBay به طور کلی همه چیز را 
در فروشگاه شان عرضه می کنند. با این حال برخی دیگر از خرده فروشی ها 
گزینش��ی تر عمل می کنند. این امر به خرده فروش��ی های مورد نظر برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس ش��ان در بازار را 
نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. درست به همین دلیل اگر 
ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان به شیوه ای حرفه ای هستید، 
باید اول از همه وضعیت خرده فروشی تان را روشن کنید. این امر می تواند 
در بلندمدت به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و 

شرایط تان را نیز به طور قابل مالحظه ای تغییر دهد. 
پیدا کردن کلیدواژه های مناس��ب برای برندها در امر نخست امر بسیار 

دش��واری محسوب می شود. امروزه بس��یاری از برندها به این مرحله هیچ 
توجهی نشان نمی دهند. درست به همین خاطر برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به طور مداوم با مش��کالتی اساس��ی رو به رو هستند. این 
نکته می تواند برای ش��ما هزینه های زیادی به همراه داش��ته و شرایط تان 
را نیز به طور مداوم تغییر دهد. درس��ت به همین دلیل اگر شما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید قبل از هر کاری سراغ 
کلیدواژه های مناسب بروید. به عنوان مثال، اگر خرده فروشی شما در زمینه 
عرضه محصوالت ورزشی فعالیت دارد، بدون تردید استفاده از کلیدواژه ها 
یا ترندهای مربوط به دنیای مد و پوشاک چندان به کارتان نخواهد آمد. در 
این میان شما می توانید از شیوه های بسیار متنوع دیگری برای اثرگذاری 

بر روی مخاطب هدف تان سود ببرید. 
یادتان باش��د برندهای پرش��مار دیگری نیز مانند ش��ما در بازار حضور 
دارند. شما در این میان باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تمام 
تالش تان را به خرج داده و از موقعیت پیش آمده نهایت استفاده را ببرید، 
در غیر این صورت ش��اید خیلی زود از فهرس��ت برندهای دوست داشتنی 
مش��تریان خارج شوید. الگوبرداری از برندهای بزرگ در بازار می تواند یک 
ش��روع بسیار خوب برای شما و برندتان در عرصه خرده فروشی باشد. این 
امر به ش��ما کمک می کند تا کلیدواژه های مناس��ب را پیدا کرده و بدون 
دردس��ر اضافی بر روی مخاطب تان تاثیرگذاری کنید. در این میان برخی 
از مشتریان برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف مشکالت شان را به طور 
م��داوم پنهان می کنند. نکته مهم اینکه کمک گرفتن از دیگران در زمینه 
خرده فروش��ی هیچ مشکلی ندارد. پس شما باید بهانه ها را کنار گذاشته و 
خیلی راحت ب��ه دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از 

کمک دیگر برندها یا کارشناس ها باشید.
استفاده از بک لینک ها

بس��یاری از کاربران وقتی یک محتوای جذاب از س��ایتی را مش��اهده 
می کنند، مایل به مطالعه سایر محتوای آن نیز هستند. این امر به آنها برای 
آش��نایی بهتر با س��ایت مورد نظر کمک کرده و در عین حال انگیزه شان 
برای خرید را نیز دوچندان خواهد کرد. نکته مهم در این میان تالش برای 
اس��تفاده از بک لینک ها در بخش های مختلف س��ایت است. این لینک ها 
در واقع پش��تیبانی برای هر محتوای س��ایت شما محس��وب می شود. به 
این ترتیب وقتی کاربران یک محتوای س��ایت ش��ما را مطالعه یا مشاهده 
می کنند، امکان مراجعه به سایر محتواها در قالب پیشنهاد نیز وجود دارد. 
بس��یاری از خرده فروش��ی ها از بک لینک ها برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف بدون زحمت زیاد سود می برند. وقتی یک مشتری در سایت 
خرده فروش��ی شما عبارت توپ تنیس را جست و جو می کند، به احتمال 
زیاد مایل به مشاهده سایر محصوالت و تجهیزات مرتبط با این ورزش نیز 
خواهد بود. بک لینک های ش��ما می توانند در این بخش به کارتان آمده و 
انگیزه کاربران برای خرید بیش��تر را به شدت افزایش دهد. در این صورت 
شما دیگر نیازی برای پرداخت هزینه بسیار زیاد به منظور تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف نخواهید داشت. 
یکی از جذابیت های مربوط ب��ه بک لینک ها امکان تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به س��اده ترین ش��کل ممکن است. این امر می تواند شما را 
در راستای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای در 
شرایط بهتری قرار دهد. این امر شما را در کانون توجه مشتریان قرار داده 

و فروش باالی محصوالت تان را نیز تضمین می کند. 
تنها کاری که شما برای طراحی حرفه ای بک لینک ها باید مد نظر داشته 
باشید، مربوط به مرور دقیق وضعیت محتوای سایت تان است. این امر شما 
را در موقعیت بسیار مناسبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف قرار 
داده و امکان شناس��ایی بهترین محتواها برای ایج��اد ارتباط میان آنها را 
فراهم می سازد. اگر شما شناخت درستی از وضعیت سایت تان ندارید، باید 
خیلی زود این وضعیت را تغییر دهید. این امر ش��امل مرور محبوب ترین 
محتواهای س��ایت تان و تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 
استفاده از شیوه های متفاوت است. چنین امری در نهایت برای شما مزایای 

بسیار زیادی به همراه داشته و توانایی تان را نیز تقویت خواهد کرد. 
یادتان باش��د طراحی بک لینک ها گاهی اوقات امری تخصصی محسوب 
می شود. با این حساب شما همیشه باید همکاری با دیگر برندها را نیز در 
دس��تور کار قرار دهید. این امر می تواند فرصت های پیش روی ش��ما را به 
ط��ور قابل مالحظه ای تغییر داده و به طور حرفه ای ش��رایط تان را از نظر 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ساده سازد. هرچه باشد کارشناس های 

حرفه ای در زمینه طراحی بک لینک این کار را در مدت زمانی کوتاه تر و با 
میزان باالتری از حرفه ای گری انجام خواهند داد. 

طراحی صفحات مجموعه ای
خرده فروشی های آنالین به طور معمول برای هر صفحه از سایت شان به 
طور جداگانه بازاریابی می کنند. این امر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف را افزای��ش داده و برند مورد نظر را تبدیل ب��ه گزینه ای جذاب در 
فهرس��ت نتایج گوگل خواهد کرد. اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به طور حرفه ای هس��تید، باید همیش��ه کارتان را به طور 
اس��تاندارد پیش ببرید. شاید فکر کنید منظور ما در این بخش استفاده از 
کلیدواژه های مناسب برای هر صفحه است. نکته مهم اینکه چنین کاری 
هزینه بس��یار زیادی از برند ش��ما خواهد گرفت. به همی��ن دلیل امروزه 
خرده فروش��ی های آنالین بیش��تر به دنبال طراحی صفحات مجموعه ای 
هستند.  وقتی از صفحات مجموعه ای حرف می زنیم، در واقع سئو محتوا 
برای صفحه ای را در نظر داریم که به جای یک محتوای مشخص و از پیش 
تعیین شده دارای فهرستی از محتواهاست. به این ترتیب کاربران با کلیک 
بر روی آن لینک در گوگل به جای اینکه با محصولی مش��خص رو به رو 

شوند، مجموعه ای از محصوالت را خواهند دید. 
فرض کنید ش��ما یک خرده فروش��ی تخصصی در زمین��ه لوازم یدکی 
خودرو هس��تید. در این صورت شاید س��ئو برای تک تک صفحات سایت 
شما بسیار وقت گیر باشد. در عین حال این امر می تواند هزینه زیادی نیز 
روی دست تان بگذارد. در عوض اگر فقط برای یک صفحه راهنما که شامل 
دسته بندی محصوالت سایت تان است تالش کنید، نتیجه بخشی فعالیت 
سئوی تان بسیار باالتر خواهد رفت. این امر نکته بسیار مهمی برای برندها 

در دنیای کنونی محسوب می شود. 
یادتان باش��د در دنیای بازاریابی و س��ئو امروزی هرچه تالش های شما 
سریع تر به نتیجه برسد، شانس بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف خواهید داش��ت. این امر می تواند وضعیت ش��ما را ب��ه طور قابل 

مالحظه ای تغییر داده و اوضاع تان در بازار را به شدت بهینه سازد. 
طراحی وباگ برای خرده فروشی 

بسیاری از خرده فروشی های بزرگ دنیا فقط به دنبال فروش محصوالت 
به مشتریان هستند. این امر شاید در نگاه نخست ایراد زیادی نداشته باشد، 
اما واقعیت این اس��ت که عاری از مش��کل نیز نیست. وقتی شما فقط به 
دنبال فروش هستید، پیش فرض معمولی یا حتی کلیشه ای از شما در ذهن 
مشتریان شکل خواهد گرفت. این امر جلوی هرگونه تاثیرگذاری مناسب 
بر روی مخاطب هدف را گرفته و شما را در بن بستی بزرگ قرار می دهد. 

ایده ما در این بخش برای سئو مناسب استفاده از یک وبالگ تخصصی 
اس��ت. ش��ما در این وبالگ عالوه بر تولید محتوای س��ئو ش��ده به طور 
حرفه ای، امکان تعامل نزدیک تر با مش��تریان عالقه مند به حوزه کاری تان 
را نیز خواهید داش��ت. امروزه برخی از خرده فروش��ی ها با همین تکنیک 
س��اده نه تنها به عنوان یک فروش��نده، بلکه مشاوری مطمئن در خدمت 
مشتریان شان هستند. شما به این ترتیب شانس تاثیرگذاری بسیار زیادی 

بر روی مخاطب هدف تان خواهید داشت.
یادتان باشد کاربران در فضای اینترنت اغلب اوقات به دنبال توصیه هایی 
حرفه ای برای خرید محصوالت گوناگون نیز هس��تند. به همین خاطر اگر 
ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، می تواند به 
طور حرفه ای از این نکته سود ببرید. این امر شانس شما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب تان را به ط��ور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. نکته 
مهم اینکه محتوای وبالگ شما باید به طور تخصصی تهیه و عرضه شود، 

در غیر این صورت شاید کاربران توجه بسیار اندکی به شما نمایند. 
امروزه وبالگ های بس��یار زی��ادی در حوزه های مختلف در دس��ترس 
کاربران قرار دارد. با این حال فقط شمار اندکی از آنها تاثیرگذاری الزم را 
به همراه داش��ته اند. این امر مشکالت بسیار زیادی پیش روی برندها قرار 
می دهد. توصیه ما در این میان بس��یار س��اده است. شما باید فقط به فکر 
تولید محتوای جذاب و تاثیرگذار باش��ید، در غیر این صورت هیچ شانسی 

برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
استفاده از تجربه وبالگ های بزرگ دنیا می تواند به شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کمک شایانی نماید. این امر در طول سال های اخیر 
ب��رای برخی از کارآفرینان منبع یادگیری نکات تازه بوده اس��ت. بنابراین 
از ارزیابی وبالگ های دیگر ترس��ی نداش��ته باشید و این کار را به سادگی 

انجام دهید. 

اضافه کردن کلیدواژه ها به تمام متا تایتل ها
متا تایتل )Meta Title( یکی از اصطالحات مهم در حوزه س��ئو است. 
این مفهوم به کلیدواژه ها و کدهایی اشاره دارد که هر صفحه سایت به طور 
پیش فرض دارای آن اس��ت. به عبارت بهتر، صفحات سایت شما در ارزیابی 
از سوی الگوریتم گوگل با محوریت همین متا تایتل ها ارزیابی و طبقه بندی 
می شود. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده 
و شانس تان را نیز به طور قابل مالحظه ای تغییر می دهد.  یادتان باشد شما 
بای��د در طراحی متا تایتل ها نهایت دقت ت��ان را به خرج دهید، در غیر این 
صورت حتی بهترین محتوای دنیا هم شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نخواهد داش��ت. این امر می تواند در بلندمدت برای برخی از 
برندها به معنای خارج ش��دن از کورس رقابت در حوزه خرده فروشی باشد.  
نکته مورد نظر ما در این بخش اس��تفاده از کلیدواژه های اصلی برند در متا 
تایتل هر صفحه س��ایت تان است. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی 
الگوریتم گوگل کمک کرده و در نهایت ترافیک بسیار باالیی برای سایت تان 
به همراه خواهد داشت. یادتان باید این امر می تواند شما را از نظر بازاریابی 
و سئو در موقعیت برتری در مقایسه با رقبا قرار دهد. درست به همین دلیل 
باید همیشه قبل از بارگذاری یک پست یا محتوا در سایت خرده فروشی این 

بخش را با دقت تمام مورد ارزیابی دوباره قرار دهید. 
حذف محتواهای دوگانه و تکراری

گوگل نس��بت به محتواهای تکراری بسیار حساس است. این امر یکی 
از نکات بی نهایت مهم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محس��وب 
ش��ده و توانایی شما در این میان را نیز به ش��دت افزایش می دهد. وقتی 
گوگل محتوای تکراری در سایت شما مشاهده کند، به طور طبیعی رتبه 
س��ئوی تان را کاهش می دهد. بنابراین شما باید همیشه برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف از شیوه هایی نظیر حذف محتوای دوگانه یا تکراری 
سود ببرید. این شیوه ساده به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و شانس شما در این میان را نیز به شدت افزایش خواهد داد. 
بی تردید افزایش ترافیک برای خرده فروش��ی های آنالین کار س��اده ای 
نیست. با این حال شما باید در این میان همیشه حواس تان به کوچک ترین 
نکات نیز باش��د. به این ترتیب ش��انس تان برای اثربخشی بر روی کاربران 
به ش��دت افزایش خواهد یافت. استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله 
می تواند وضعیت س��ئو و ترافیک سایت خرده فروشی شما را به طور قابل 

مالحظه ای بهبود بخشد. 
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اخبار

مدیرکلراهوشهرسازیاستاناعالمکرد:
افزایش۱۸درصدیداوطلبینآزمونورودبهحرفهمهندساندرخوزستان

اهواز-شبنمقجاوند: آزمون ورود به حرفه مهندسان خوزستانمدیر 
کل راه و شهرسازی خوزستان از افزایش ۱۸ درصدی داوطلبین آزمون ورود 
به حرفه مهندسان، کاردان های فنی و معماران تجربی در استان خبر داد. 
داریوش حسینی اظهار داشت: آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان های 
فنی و معماران تجربی اســتان در چهار شهر دزفول، اهواز، آبادان و بهبهان 
و در ۱۱ حوزه برگزار شد .وی ادامه داد: این آزمون در روزهای چهارشنبه، 
پنجشــنبه و جمعه ۱۷،۱۶و ۱۸ شهریورماه سالجاری در استان همزمان با 
سراسر کشور و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد .حسینی 

با اشــاره به اینکه در این دوره در سراســر کشــور ۲۸۲ هزار و ۵۴۸ نفر در آزمون شرکت کرده اند، گفت: در استان خوزستان ۱۱ 
هزار و ۷۵۴ نفر در این دوره شرکت داشته اند که ۸۰ درصد شرکت کنندگان را آقایان و ۲۰درصد نیز بانوان بودند .مدیر کل راه و 
شهرسازی خوزستان اظهار داشت : این آزمون برای اخذ ۳۱ صالحیت حرفه ای مختلف در رشته های هفتگانه مهندسی و کاردانی و 
کارشناسان ماده ۲۷ در رشته های عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برق، ترافیک، نقشه برداری، شهرسازی و معماران 

تجربی کارشناسان ماده ۲۷ برگزار شد.

ادارهHSE،مدیریتبحرانوپدافندغیرعاملبندربوشهربرایچهارمینبار
پیاپیرتبهبرتردربینبنادرکشورراکسبکرد

بوشهر-خبرنگارفرصتامروز:رئیس اداره HSE، مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر گفت: این اداره 
در ارزیابی شاخص های HSE برای چهارمین بار پیاپی در بین بنادر کشور 
رتبه برتر کسب کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
اســتان بوشهر، نرگس علیپور در تشــریح این خبر اظهار کرد: در ارزیابی 
صورت گرفته پنج محور شــامل محیط زیست، ایمنی صنعتی، بهداشت 
محیط، بهداشت حرفه ای و موضوع های مدیریتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
وی بیان کرد: در زیرمجوعه های محورهای یاد شده مدیریت روادید، ایمنی 

تجهیزات، ریســک، حوادث، آزمایشات آب و فاضالب،  اندازه گیری عوامل زیان آور و معاینات دوره ای مورد بررسی قرار گرفتند 
که بندر بوشهر توانست در مجموع شاخص ها در بین بنادر کشور رتبه برتر را کسب کند. علیپور ادامه داد: آموزش های HSE و 
پژوهش و طرح های مطالعاتی HSE از دیگر شاخص های منجر به رتبه بندر بوشهر در ارزیابی صورت گرفته توسط سازمان بنادر و 
دریانوردی است. وی اظهار کرد: کسب این موفقیت ملزم به رعایت الزام  های بین المللی، ملی و سازمانی است که تمامی این الزامات 

در بندر بوشهر با جدیت  اجرایی شده است.

باحضورمدیرکلنوسازیمدارساستانکرمانشاه؛
برگزارینشستهماندیشیبامدیرانآموزشوپرورششهرستاناسالم

آبادغرب
کرمانشاه:به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل نوسازی مدارس استان 
کرمانشاه، در سفر یک روزه مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی 
مدارس استان به شهرستان اسالم آبادغرب نشست هم اندیشی با مدیران 
آموزش و پرورش این شهرســتان برگزار گردید. در این نشست تعدادی از 
نمایندگان مدیران مدارس در مقاطع مختلف نسبت به ارائه گزارش وضع 
موجود و درخواست های مدیران مدارس و ارائه راهکار های تجربیات معلمان 
بحث و تبادل نظر شد. گفتنی است در پایان این نشست مدیرکل نوسازی 
مدارس استان ضمن تشکر از تالش و زحمات مدیران مدارس دیدار چهره 

به چهره با مدیران مدارس این شهرستان داشت و با بیان راهکارهای مناسب درخصوص مسائل مربوط به ساختمان و تجهیزات 
مدارس مورد بحث و گفت گو قرار گرفت.

بهرهبرداریاز۱۰طرحبزرگراهداریوحملونقلجادهایدراستانمرکزی
اراک:مهرداد جهانی گفت: امســال ۱۷۰ کیلومتر از راه های استان با اعتباری افزون بر ۲۳۹ میلیارد تومان بهسازی و روکش 
آسفالت است که بطور رسمی در هفته دولت افتتاح خواهند شد. همزمان با فرارسیدن هفته دولت مهرداد جهانی مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی این اداره کل با بیان اینکه برای تکمیل پروژه های اجرایی در یکسال اخیر ۶۶۷ میلیارد تومان 
هزینه شده است اظهار داشت: طرح های بهسازی و روکش آسفالت راه های اصلی و فرعی، ساخت راه روستایی، ارتقای ایمنی راه ها، 
نگهداری و توسعه ابنیه فنی راه ها، بازسازی ماشین آالت راهداری، مدیریت هوشمند راه ها و احداث مجتمع های خدمات رفاهی 

بین راهی از جمله پروژه هایی است که در هفته دولت افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 
وی یکی از مهم ترین دســتاوردهای دولت ســیزدهم در حوزه ساخت راه روستایی را اقدام برای محرومیت زدایی از روستاها 
و مناطق کم برخوردار عنوان کرد و گفت: با تالش و پیگیری های بعمل آمده برای جذب اعتبارات الزم، طی یکسال اخیر ۷۴ 
کیلومتر از راه های روستایی استان مرکزی زیرسازی و آسفالت شده است که نتیجه این اقدام جهادی برخوردار شدن ۱۶ روستا 
بطور کامل از جاده آســفالته اســت.  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ۹۲ 
درصد از روســتاهای باالی ۲۰ خانوار از راه آســفالته برخوردارند که این امر بی شک در توسعه روستاهای استان تأثیر بسزایی 

خواهد داشت. 
وی با اشــاره به اهمیت نگهداری از راه ها با توجه به عبور راه های شــریانی کشور از استان مرکزی افزود: امسال ۱۷۰ کیلومتر 
از راه های استان با اعتباری افزون بر ۲۳۹ میلیارد تومان بهسازی و روکش آسفالت است که بطور رسمی در هفته دولت افتتاح 
خواهند شد. به گفته جهانی در راستای ارتقای ایمنی راه ها اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است که شامل احداث ۲۲ کیلومتر 
روشنایی طولی به ارزش ۲۲ میلیارد تومان، ۱۹ کیلومتر حفاظ میانی فلزی و بتنی به ارزش ۲۰ میلیارد تومان، خط کشی هزار 
و ۶۰۰ کیلومتر خط کشی راه ها به ارزش ۱۶ میلیارد تومان، نصب تابلو و عالئم ایمنی و چراغ چشمک زن در مجموع به ارزش 
پنج میلیارد تومان می باشد که همزمان با هفته دولت مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. وی یکی از شاخص های تحقق اهداف 
دولت مردمی در شبکه راه های استان مرکزی را تکمیل طرح های نیمه تمام برشمرد و گفت: با جدیت بکار برده شده، دو پروژه 
تقاطع غیرهمســطح راه آهن پرندک و شهرک صنعتی شهید مهدی پرندک در شهرستان زرندیه، پس از سال ها انتظار تکمیل 
شــد تا دو نقطه پرحادثه از محورهای مواصالتی اســتان حذف و رفع گردد که بسیار موجب رضایت مردم شهرستان و کاربران 

جاده ای قرار گرفته است.

نشستسرپرستشرکتملیپخشفراوردههاینفتیمنطقهگلستان
بانمایندهمردمگرگانواققالدرمجلسشورایاسالمی

گرگان-خبرنگارفرصتامروز:نشســت سرپرست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با نماینده مردم 
گرگان و اق قال در مجلس شــورای اســالمی و معاون جهاد کشاورزی استان در راستای سوخترسانی به مصرف کنندگان بخش 

کشاورزی انجام شد.
سید محمد حسینی ضمن تقدیر از حضور نماینده مردم، تامین و توزیع فراورده های نفتی و ارائه خدمات به شهروندان را وظیفه 
اصلی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی عنوان کرد.وی افزود: نگاه شرکت بر این است که با تعامل و همکاری بیش از پیش 
با مجموعه جهاد کشاورزی استان، سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی را بدون نگرانی فراهم نماید.سرپرست شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلســتان اظهار داشت: ما خدمات رسانی به کشاورزان عزیز را همانند عبادت برای خود می پنداریم.

رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی، ضمن تقدیر از عملکرد مجموعه تالشگران عرصه 
سوخترسانی در استان گلستان گفت: ارائه خدمات مناسب به کشاورزان و رفع دغدغه ها و نگرانی آنان باعث ایجاد نشاط و امید 
در این قشر زحمتکش و در نهایت افزایش تولید و امنیت در جامعه خواهد شد.در ادامه سنگدوینی با کارکنان شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان دیدار و در خصوص اقدامات انجام شده در جهت رفع چالشهای موجود توضیحات مبسوطی 

ارائه نمود.

حضورنمایندگانشرکتملیپخشفراوردههاینفتیمنطقهگلستان
درکاروانخدمت

گرگان-خبرنگارفرصتامروز:در راســتای مسئولیت اجتماعی نمایندگان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان با حضور در کاروان خدمت بصورت مستقیم و چهره به چهره به پیگیری و رفع مشکالت و بررسی درخواستهای مردمی 
پرداختند.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان سجاد نقوی، رییس ناحیه گرگان و مرتضی 
مقدس، مســئول روابط عمومی منطقه به همراه نمایندگان مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی، فرماندار شهرستان 
گرگان و دیگر مقامات شهرستانی و محلی با حضور در مسجد جامع روستای لمسک به سواالت و درخواستهای مردمی در حوزه 

فراورده های نفتی و تامین سوخت بخش کشاورزی پاسخ دادند.

رشت-خبرنگارفرصتامروز:محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل 
توزیع برق گیالن ضمن قدردانی از همراهی هوشمندانه و دلسوزانه 
مردم و مسئوالن استان، از کاهش قریب به ۵۰ درصدی مصرف برق 

توسط مشترکان گیالنی طی روزهای اخیر خبر داد.
مهدیزاده گفت: طی روزهای نهم تا سیزدهم شهریور شاهد افزایش 
دمای استان به طرز چشمگیری بودیم به گونه ای که پیک مصرف 
قریب به ۱۸۰۰ مگاواتی در اســتان ثبت شد، اما با همراهی مردم و 
اعمال راهکارهای مدیریت مصرف بدون هیچگونه خاموشی این پیک 

گرما نیز پشت سر گذاشته شد.
وی افزود: از روز ۱۵ شهریور نیز کاهش دمای محسوس در استان 
حادث شــد و به طبع آن مصرف برق در گیالن کاهش چشمگیری 
داشــت و پیک مصرف در روز جمعه ۱۸ شهریور سالجاری به عدد 

۸۱۰ مگاوات تنزل یافت.
مدیرعامل توزیع برق گیالن خاطرنشان کرد: مردم شریف استان 
همراهی ویژه ای با خادمان خود در توزیع برق گیالن داشــته اند و 
طی روزهای اخیر عدد قابل توجه ای کمتر از سقف پیک تخصیص 

یافته به استان، مصرف برق داشته اند.
مهدیزاده تاکید کرد: تابستان ســالجاری برگ زرینی از خدمت 
رسانی در اســتان رقم خورد و باتوجه به تجربه تلخ خاموشی های 
نوبتی و طوالنی مدت طی ســالیان اخیر، بدون هیچگونه مشــکل 

عدیده و اعمال حتی یک دقیقه خاموشی نوبتی موفق به گذر از پیک 
مصرف تابستان شدیم.

وی اضافه کرد: پیک مصرف تابســتان جاری ۲۶ مرداد ماه بوقوع 
پیوست و عدد آن برابر ۱۸۸۸.۶ مگاوات بود.

مهدیزاده گفت: برنامه ها و اقدامات مهمی از ســوی توزیع برق 
گیالن برای گذر از پیک تابستان اجرایی شده است که از جمله می 
توان به اجرای طرح رویت پذیری و کنترل پذیری مصرف مشترکین، 
برقراری مشوق های مدیریت مصرف در تعرفه های مختلف، پایش 
مصرف برق دستگاههای اجرایی، انعقاد تفاهم نامه با صنایع استان 
برای همکاری در مدیریت مصرف، اجرای طرح های آگاه سازی و... 

اشــاره کنیم.  رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل توزیع برق گیالن 
افزود: ۷۲۰ هزار مشــترک ما درحال دریافت پاداش هستند و این 
پاداش  مبلغی بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان می باشد همچنین در راستای 
مدیریت مصرف برق در استان برق حدود ۷۰ اداره استان قطع و بالغ 

بر ۴۰۰ مورد اخطار برای ادارات ثبت شد.
وی اظهار داشــت: ۷۶ درصد مشترکین خانگی ما الگوی مصرف 
را رعایت می کنند و فقط ۲۴ درصد هســتند که این الگو را رعایت 
نمی کنند که این ۲۴ درصد مشترکین، ۴۴ درصد از میزان مصرف 

برق را به خود اختصاص داده اند.
مدیرعامل توزیع برق گیالن تصریح کــرد: احداث نیروگاه های 
جدید در کل کشور عالوه بر هزینه های بسیار باالیی که دارد،  باتوجه 
به اینکه تنها در ماههای گرم سال مورد بهره برداری و استفاده قرار 
خواهد گرفت به صرف و صالح نخواهد بود و این موضوع نشان دهنده 
ظرفیت مهم و حیاتی مدیریت مصرف از سوی مشترکین برای گذر از 

پیک تابستان را بیش از پیش نمایان می سازد.
مهدیزاده در پایان گفت:  امســال بعد از دو دهه شــاهد تابستان 
بدون خاموشــی در گیالن بودیم و انتظار داریم همانگونه با برنامه 
ریزی و اقدامات صحیح، موفق به عبور از مشــکالت تابستان شدیم  
برای فصل زمستان و بحران های جوی احتمالی نیز آمادگی کامل 

وجود داشته باشد.

بندرعباس-خبرنگارفرصتامروز:اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان هرمزگان در جشنواره شهید رجایی از سوی استاندارهرمزگان، 
در بین دســتگاه های اجرایی، موفق به کســب رتبــه برتر در بخش 
اقدامات برجسته در خصوص ) تحقق برنامه دولت( شد. به گزارش اداره 
ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی هرمزگان، کمالی مدیرکل راه 
و شهرســازی هرمزگان با اشاره به این موفقیت آن را حاصل تالشهای 
بی وقفه همکارانش جهت اجرای طرح نهضت ملی مســکن و بازسازی 
بافت فرسوده شــهری در سال گذشته دانست و اظهار داشت: با تالش 
و پیگیری هــای کلیه همکاران، این اداره موفق به کســب این مقام در 
ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی استان )جشنواره شهید رجایی( در سال 
۱۴۰۰ شد. وی گفت: اجرای طرح های نهضت ملی مسکن و بازسازی 

بافت فرسوده شهری نه تنها توسط راه و شهرسازی بلکه با حضور همه 
ارگان های دولتی دســت اندرکار و مسئول در این حوزه عملیاتی شده 
است و اکنون در یک سالگی دولت سیزدهم، مسئله تأمین زمین تقریبا 
حل شده و طرح نهضت ملی مسکن در مرحله اجرا  قرار گرفته است و 

پیشرفت پروژه ها قابل دفاع است.
شایان ذکر است در بخشی از متن لوح تقدیمی جشنواره شهید رجایی 
به نقل از اســتاندار هرمزگان اشاره شــده: از آنجایی که در پرتو تالش 
های ارزشمند حضرتعالی و همکارانتان، از سوی ستاد جشنواره شهید 
رجایی استان در ارزیابی عملکرد ســال ۱۴۰۰ به عنوان دستگاه قابل 
تقدیر در انجام اقدامات برجســته در خصوص تحقق برنامه های دولت 
مردمی ) در حوزه تولید مســکن ملی و بازسازی بافت فرسوده شهری( 

انتخاب گردیده اید، الزم می دانم این موفقیت را به آن جناب و مجموعه 
همکاران دستگاه تبریک عرض نموده و از اقدامات اثرگذار حضرتعالی در 
گسترش سطح کمی و کیفی زیرساخت های شهری، توسعه مسکن ملی 
و محرومان قدردانی نمایم. در پایان امیدوارم با استعانت از خداوند منان 
در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین با تالش بیشتر زمینه افزایش 
اعتماد عمومی از طریق ارتقای فرهنگ سازمانی، شفافیت اداری و توسعه 

زیرساخت ها بیش از پیش فراهم آورید. 

مشهد-صابرابراهیمبای:مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
از کمک ۱۵۰ میلیارد ریالی این شــرکت برای لوله کشی داخلی منازل 
۲۵۰۰ مدجوی کمیته امداد و بهزیســتی در راســتای مسئولیت های 

اجتماعی خبر داد.
حســن افتخاری با اعالم این خبر اظهار کرد: پیرو تصمیمات ســفر 
استانی ریاست محترم جمهوری و ابالغ مصوبه هیأت مدیره شرکت ملّی 
گاز ایران، تفاهم نامه ای با عنوان پرداخت هزینه لوله کشــی رایگان گاز 
داخلی منازل مددجویان بین شــرکت گاز و نهادهای متولی حمایت از 
مددجویان در استان شــامل کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 

بهزیستی منعقد شده است.

وی افزود: مطابق این تفاهم نامه شــرکت گاز خراسان رضوی هزینه 
لوله کشی داخلی منازل ۲۵۰۰ مددجوی کمیته امداد و بهزیستی استان 
را که فاقد اشتراک قبلی گاز هستند تا سقف ۶۰ میلیون ریال به ازای هر 

مشترک پرداخت خواهد کرد.
به گفته افتخاری، مجموع اعتبار در نظر گرفته شــده برای این طرح 
۱۵۰ میلیارد ریال است که از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز با هدف 

تحقق مسئولیت های اجتماعی هزینه می شود.
مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضوی با بیان ایــن مطلب که 
مددجویان واجد شــرایط توســط کمیته امداد و سازمان بهزیستی به 
شرکت گاز استان معرفی خواهند شد گفت: پرداخت هزینه اجرای این 

طرح پس از صحت سنجی عدم سابقه اشتراک قبلی، اخذ تأییدیه های 
قانونی و اجرای لوله کشــی و دریافت اشتراک  توســط شــرکت گاز 

پرداخت خواهد شد.
یادآور می شــود؛ مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی 

استان برای یکبار از پرداخت هزینه انشعاب گاز نیز معاف هستند.

ساری-خبرنگارفرصتامروز:همزمان با هفته دولت مشعل 
گاز ۳۳ روستای بخش هزارجریب شهرستان بهشهر روشن شد.

برای گازرسانی به این روستاها  که با حضور امام جمعه، فرماندار و 
مسئولین شهرستان بهشهر در روستای افتلت برگزار شد ۶۲ میلیارد 

تومان میلیارد تومان هزینه شده است.
قاسم مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز مازندران با اعالم اینکه 
از دو هزار و ۹۸۸ روستای دارای قابلیت گازرسانی در استان، دو هزار 
و ۵۰۲ روستا قبل از دولت کنونی گازرسانی شدند، گفت: ۹۵ درصد 
خانوارهای روســتایی قبل از دولت سیزدهم از نعمت گاز برخوردار 
بودند و با تالش دولت کنونی گازرســانی به ۱۷۷ روســتا در دست 

اقدام است.
وی همچنین با اشاره به طرح های گازرسانی در هفته دولت گفت: 

برای اجرای کلنگ زنی طرح های گازرسانی ۴۲۰ میلیارد تومان در 
هفته دولت هزینه می شود.

مایلی رستمی افزود: هدف شرکت گاز استان رساندن امکانات به 
شهرها و روستاهای استان است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرای این پروژه در کمترین زمان ممکن 
به اتمام رسید، تصریح داشت: هیچ پروژه ای به اتمام نمی رسد مگر 
اینکه سایر ادارات شهرستان با ما همکاری داشته باشند و از همکاری 
همه ی مســئوالن در بثمر رســیدن پروژه های گازرسانی تشکر و 

قدردانی می کنم.
حجت االسالم سید عربعلی جباری، امام جمعه شهرستان بهشهر 
نیز در مراسم افتتاحیه ضمن ارزشمند دانستن این پروژه ها گفت: به 
راستی که شرکت گاز استان در زمینه گازرسانی خدمات ارزنده ای 
انجام داده و رفاه و آسایش را برای عموم مردم به ارمغان آورده است 

و ما از زحمات این شرکت کمال تشکر را داریم.

مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانگیالن:

باهمراهی مردم جزء برترین استانها در گذر از پیك تابستان بودیم

درجشنوارهشهیدرجاییاستانهرمزگان:

رتبهبرتربخشاقداماتبرجستهدرخصوصتحقق
برنامهدولتبهراهوشهرسازیهرمزگاناهداشد

کمک۱5۰میلیاردیشرکتگازخراسانرضویبرای
لولهکشیمنازلمددجویانکمیتهامدادوبهزیستی

همزمانباهفتهدولت

۳۳روستایبخشهزارجریببهشهرگازرسانیشد

ایالم-هدیمنصوری:نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
ایالم از خدمات رســانی شرکت گاز استان به زائران اربعین قدر دانی 
کرد و گفت: خدمت رســانی به زائران اربعین حسینی از اقدام های 
خوب شــرکت گاز اســتان ایالم اســت که در راســتای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی به صورت گسترده و با بسیج همه امکانات، 

در مناطق مختلف استان اجرایی شده است.
 حجت االســالم " اهلل نور کریمی تبار" در نشســت ستاد اربعین 
شهرســتان چرداول و در بازدید از موکب شــرکت گاز استان ایالم 
بــا بیان اینکه اجرای اقدامات فرهنگی، تأمین ناهار و شــام و غیره 
در ایام اربعین حســینی برای زائران از اقدامات ماندگار شرکت گاز 
استان ایالم است که رضایتمندی زائرین از عملکرد و نحوه برخورد 
کارکنان شرکت گاز در بازدید حضوری اینجانب از موکب مشاهده 
شد، افزود: خدمت رسانی به زائران نعمتی است که باید از لحظه به 
لحظه آن استفاده برد چرا که خدمت به زائرین کمتر از زیارت امام 

حسین )ع( نیست.
امام جمعه ایالم سطح خدمت رســانی به زائران را در شهرستان 
چرداول به عنوان یکی از مبادی اصلی ورود زائران به اســتان ایالم 
مطلوب عنوان کرد و گفت: خدمت به زائران امام حسین)ع( فرصتی 
استثنایی و ارزشمند برای مردم استان ایالم است که انتظار می رود 
آحاد مختلف مردم و دستگاهها و نهادهای مختلف برای رضایتمندی 
آنان، تالش خود را دوچندان کنند. مدیرعامل شــرکت گاز ایالم با 

اشاره به اینکه با حمایت های مدیرعامل شرکت ملّی گاز ایران و در 
راستای مسئولیت های اجتماعی، شرکت گاز استان ایالم برای اولین 
بار اقدام به استقرار و راه اندازی موکب برای خدمات رسانی به زائران 
اربعین نموده اســت، گفت: شرکت گاز استان با استفاده از امکانات 
زیر ساختی اردوگاه قدس سپاه استان در شهرستان چرداول، روزانه 
در ۲ وعده نهار و شــام بیش از ۴ هزار پرس غذا پخت و بین زائران 
توزیع می کند. " محمود کشاورز" با بیان اینکه موکب این شرکت 
در کنار خدمت رســانی به زائران، اقدامات فرهنگی و آموزشی را به 
منظور ارتقای ایمنی و سالمت زائران به خصوص محافظت در برابر 
گرما زدگی و کرونا در دســتور کار خود قرار داده است، افزود: مردم 
استان ایالم به امام حســین)ع( ارادات قلبی ویژه ای دارند و همواره 

در ارائه خدمت به زوار پای کار بوده و این عشق و دلدادگی را ثابت 
کرده اند و امــروز بیش از ۵۰ نفر از کارکنان این شــرکت بصورت 
شبانه روزی با پخت و توزیع غذای گرم، میان وعده و نیز توزیع شربت، 
چای و آب معدنی در خدمت زوار هستند و از این طریق ارادت خود را 

به حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( اثبات می کنند.
وی با بیان اینکه در جلسه ستاد اربعین استان ایالم، شرکت گاز 
استان بعنوان اداره معین در شهرستان چرداول انتخاب شده است، 
تصریح کرد: در راستای خدمت رسانی این مجموعه به  زائران اربعین 
حســینی )ع(، این موکب با اســتقرار در اردوگاه قدس سپاه استان 
راه اندازی شــده و روزانه به بیش از ۱۰ هــزار  نفر از زائرین خدمات 
ارائه می کند. کشاورز با بیان اینکه خدمت رسانی به زائران ابا عبداهلل 
الحســین )ع( در راستای برپایی باشــکوه حماسه اربعین حسینی 
از افتخارات مردم اســتان ایالم است، گفت: شــرکت گاز استان با 
برنامه ریزی برای انجام خدمات رسانی شایسته و در  خور شأن به زائران 
اربعین، تالش دارد اربعین امســال بعنوان اولین سال برپایی موکب 
مستقل، خدمتگزار شایســته ای برای زائرین ابا عبداهلل الحسین)ع( 
باشد. مدیرعامل شرکت گاز استان از تأمین زیر ساخت های گازرسانی 
مورد نیاز برای ســایر موکب های اربعین در استان خبر داد و افزود: 
خوشــبختانه امســال زیر ســاخت های گاز در نقاط صفر مرزی در 
شهرســتان مهران بصورت کامل آماده  شده و تاکنون به ۲۲ موکب 

خدمات گازرسانی انجام شده است.

امامجمعهایالم:

خدماترسانیشرکتگازاستانایالمبهزائراناربعین،مطلوباست

شماره 2091
دوشنبه
21 شهریور 1401
دوشنبه
21 شهریور 1401

شماره 2089



تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

    دوشنبه   21 شهریور 1401    شماره 2089   صفحه8  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

10 فیلم درباره شبکه های اجتماعی

به قلم: راجر مونتی / نویسنده حوزه کسب و کار - مترجم: امیر آل علی

امروزه فیلم به عنوان مهمترین س��رگرمی جهانی محسوب می ش��ود که خود صنعتی بسیار پولساز است. 
همچنین س��تارگان س��ینما، بیش��ترین میزان محبوبیت را در بین جوامع مختلف دارند. تحت این ش��رایط 
ش��انس مش��اهده یک فیلم، بیش از ۲0 برابر کتاب است. در این زمینه امروزه شبکه های اجتماعی به بخش 
جدایی ناپذیر از زندگی افراد تبدیل شده است که در رابطه با این موضوع نیز فیلم های زیادی تاکنون منتشر 
شده که در ادامه 10 مورد برتر آنها را بررسی خواهیم کرد. نکته ای که در این بخش باید به آن توجه داشته 
باشید این است که از دل فیلم ها نیز می توان نکات آموزنده بسیاری را استخراج کرد و با توجه به نیاز تمامی 

کسب و کارها به بازاریابی شبکه های اجتماعی، بدون شک مشاهده این لیست خالی از لطف نخواهد بود. 
)2022( Not Okay -1

این فیلم روایتگر داستان زن جوانی است که در تالش برای به شهرت رسیدن در شبکه های اجتماعی است. 
با این حال این خواسته وی منجر به اتفاقات متعددی می شود. درواقع این فیلم در سبک کمدی سیاه بوده و 
تالش کرده است تا رویکرد رایج و نحوه تولید محتوای بسیاری از افراد را زیر سوال ببرد. بدون شک با مشاهده 
این فیلم، متوجه روش های نادرست کسب شهرت در فضای مجازی و نتایجی که به همراه دارد، خواهید شد. 

)2008( Untraceable-2
این فیلم درباره یک قاتل زنجیره ای است که با استفاده از قدرت اینترنت و شبکه های اجتماعی، ترس زیادی را در دل 
مردم انداخته و همین امر باعث ش��ده اس��ت تا کار نیروهای پلیس، به مراتب سخت تر شود. با مشاهده این فیلم در کنار 
دیدن یک تریلر جذاب، متوجه این امر خواهید ش��د که تا چه حد محتواهای ترس��ناک و دلهره آور، قدرت ماندگاری و 

تاثیرگذاری باالیی را دارد. درواقع این امر می تواند به یک ایده برای هر کسب و کاری تبدیل شود. 
)2017( Tragedy Girls-3

بدون شک مشاهده دو دختر قاتل، خود به اندازه کافی متفاوت محسوب می شود و در این فیلم قتل ها به صورت آنالین 
در شبکه های اجتماعی منتشر شده و این امر خود ترس و وحشت بسیاری را به همراه داشته است. نکته جالب این است 
که انگیزه اصلی این قتل ها، کسب شهرت در فضای مجازی است. درواقع این فیلم به صورت کامل مراحل کسب شهرت 
و تعامل با مخاطب را نشان می دهد. اگرچه شیوه به شهرت رسیدن نقش های اول فیلم ابدا توصیه نمی شود، با این حال 

برای درک بهتر روندها و الزامات موجود، کامال آموزنده خواهد بود. 
)2020( The Social Dilemma-4

این فیلم در س��بک مس��تند تهیه شده و به قدری موفق بوده که کمتر کسی را می توان پیدا کرد که آن را 
مشاهده نکرده باشد. موضوع اصلی آن نیز درباره مسیر اشتباهی است که مدیران شبکه های اجتماعی در چند 
سال اخیر طی کرده اند و این فضا از مسیر مثبت و سازنده خود دور شده است. درواقع در اکثر این شبکه ها، 
مسئله سوء استفاده از اطالعات کاربران و درگیر نگه داشتن آنها مطرح است. مصاحبه با بسیاری از کارمندان 
و مدیران سابق شرکت های بزرگ نظیر گوگل، فیس بوک و... باعث شده است تا با محتوایی کامل و کاربردی 
مواجه باشیم. بدون شک پس از مشاهده این مستند، تالش خود را خواهید داشت تا از شبکه های اجتماعی 
اس��تفاده بهتری را داشته باشید. همچنین اگر صاحب یک کسب و کار هستید، نسبت به روند کار به خوبی 

آگاه خواهید شد و این امر کمک می کند تا تصمیمات به مراتب بهتری را داشته باشید. 
)2020( Love. Guaranteed-5

این فیلم اگرچه تم عاشقانه دارد، با این حال به خوبی تاثیر شبکه های اجتماعی خصوصا در بین قشر جوان 
را نش��ان می دهد و شما می توانید ایده های کاربردی را استخراج نمایید. با این حال این فیلم به خوبی نشان 
می ده��د که تا چه حد ادعاهایی که نتوانید آنه��ا را اثبات کنید و امروزه در فضای اینترنت به صورت متعدد 

می توان مشاهده کرد، دارای آثار تخریبی است و می تواند منجر به پایان کسب و کار شما شود. 
)2020( The Hater-6

در این فیلم به خوبی نش��ان داده می ش��ود که افراد تا چه اندازه خود را پش��ت شبکه های اجتماعی پنهان 
می کنند. درواقع شبکه های اجتماعی به یک پوششی تبدیل شده است که در آن افراد به مراتب خوشبخت تر، 
پولدارتر و... هستند. تحت این شرایط چنین اتفاقی می تواند باعث نفرت باشد و در این فیلم شخصیت اصلی 
به خاطر سوءبرداشتی که از صفحه یکی از افراد داشته است، تالش می کند تا از وی انتقام بگیرد. درواقع این 
فیلم اهمیت توجه به محتوا و ناراحت نکردن مخاطب را نشان می دهد. درواقع اگرچه بعید است که مشتری 
و یا مخاطب بخواهد شما را به قتل برساند، با این حال این شرایط می تواند برای شما منجر به ریزش مشتری 

و مخاطب و در نهایت مسائل حقوقی به همراه داشته باشد. 
)2020( Emily In Paris-7

بدون شک حضور ستاره ای نظیر لی لی کالینز خود باعث می شود تا افراد بسیاری تمایل داشته باشند تا این 
فیلم را مشاهده کنند. داستان آن روایتگر زنی است که از کشور آمریکا به پاریس می رود تا یک فرصت شغلی 
جدید را امتحان کند. درواقع نقش اول این فیلم، بازاریاب شبکه های اجتماعی است و می خواهد در پاریس، به 

موفقیت برسد. تحت این شرایط طبیعی است که این فیلم حاوی نکات بسیار آموزنده ای باشد. 
)2020( Spree-8

این فیلم تالش فردی را نش��ان می دهد که تاکنون موفق نشده است تا به شهرتی در شبکه های اجتماعی 
دس��ت پیدا کند و همین امر باعث ش��ده تا وی برای وایرال ش��دن، دست به اقدامی دیوانه وار بزند. این فیلم 
اگرچه تخیلی محسوب می شود، با این حال اهمیت شبکه های اجتماعی خصوصا در زمینه درآمدزایی را نشان 
می دهد و افراد را به این باور می رس��اند که اگرچه کس��ب شهرت سخت شده است، با این حال با هر اقدامی 

نمی توانید موفقیت طوالنی مدت را داشته باشید. 
)2018( Searching-9

قهرمان این فیلم پدری است که تالش می کند دختر گمشده خود را پیدا کند و در این مسیر از شبکه های 
اجتماع��ی کمک می گی��رد. درواقع نمایش جزییات زندگی افراد در این ش��بکه ها و اطالعاتی که از دل آنها 
می توان استخراج کرد، در نهایت باعث نجات جان یک انسان می شود. درواقع در این فیلم شاهد یک نمونه از 
تحلیل داده هستید و می توانید از صفحات افراد، نکات بسیاری را استخراج کرده و از آن به نفع کسب و کار 

خود استفاده کنید تا در نهایت بتوانید فروش باالتری را داشته باشید.
)2017( Ingrid Goes West-10

اگرچه برای بسیاری از افراد بالگری و تبدیل شدن به یک اینفلوئنسر در شبکه های مجازی، شغل رویایی 
محسوب می شود، با این حال این فیلم به خوبی سختی های کار را نشان می دهد و پس از مشاهده آن متوجه 
این امر خواهید شد که این حوزه کاری، درست به مانند هر شغل دیگر، دردسرها و تیپ شخصیت خاص خود 
را دارد و مناسب هر فردی نیست. همچنین در این فیلم تالش شده است تا با نگاهی طنز، اقدامات بی نتیجه 

بسیاری از بالگرها، نمایش داده شود تا بازنگری نسبت به محتواهایی که تولید می شود، صورت گیرد. 
searchenginejournal.com :منبع

نویسنده: علی آل علی

 اگ��ر با دقت ب��ه اطراف تان نگاه کنید، همه چیز به س��رعت نور 
در حال هوش��مند ش��دن اس��ت. از موبایل گرفته تا ساعت و حتی 
دس��تیارهای ریز و درش��ت، همه و همه در تب هوشمندسازی قرار 
گرفته ان��د. انگار که هر چیزی در این دنیا که پس��وند هوش��مند را 
یدک نکش��د، متعلق به عصر حجر است. در این بین بازاریاب ها هم 
چ��اره ای به غی��ر از همراهی با این موج بزرگ ندارند. هرچه باش��د 
بخش اصلی کار بازاریاب ها شناسایی ترندهاست. وقتی هم صحبت 
از هوشمندس��ازی باشد، بی شک هیچ کس توانایی مقاومت در برابر 
آن را نخواهد داشت.  بی شک بازاریابی هوشمندانه هیچ شباهتی به 
نصب سیس��تم عامل اندروید روی بازاریاب ها ندارد )خب مگر اینجا 
لوکیش��ن فیلم های علمی- تخیلی اس��ت؟(. در عوض تمرکز اصلی 
روی انتخاب اهداف درس��ت قرار دارد؛ اهدافی که با کمترین هزینه 
ممکن ش��ما را به سرمنزل مقصود برس��اند. اینطوری نه ولخرجی 
زیادی کرده اید، نه خیلی اعصاب تان خورد ش��ده است. تازه کلی از 
رقبا هم جلو خواهید افتاد؛ به همین س��ادگی. ما در روزنامه فرصت 
امروز معتقدیم هر کاری در این دنیا باید هوشمندانه انجام شود. البته 
منظور ما فقط یک اسم خشک و خالی نیست، بلکه انتخاب متفاوت 
اهداف در عرصه بازاریابی است؛ چراکه شما نمی توانید در بازار کالغ 
س��یاه را رنگ کرده و به جای قناری بفروش��ید. وقت��ی هم درباره 
بازاریابی هوش��مند فکر می کنیم، احتماال اول از همه ش��بکه های 
اجتماع��ی ب��ه ذهن آدم می رس��د. هرچه باش��د ای��ن روزها مردم 
بیش��تر در اینس��تاگرام یا یوتیوب زندگی می کنند تا دنیای واقعی. 
پس اگر دوس��ت دارید یک بار برای همیش��ه اهداف بازاریابی تان را 
هوشمندس��ازی کنید و در پلتفرم های اجتماعی خوش بدرخشید، 

آب دست تان است زمین گذاشته و با ما همراه شوید. 
اسمارت مارکتینگ در شبکه های اجتماعی

اس��تادی را در نظ��ر بگیرید که س��ر کالس هنر درباره نقاش��ی 
صحبت می کند. بی ش��ک الگوهای بی نهایت زی��ادی در دنیا برای 
نقاش��ی وجود دارد، اما س��ر کالس باید همه الگوها را با هم جمع 
بس��ت. وگرنه حتی ی��ک دقیقه هم ام��کان مدیریت کالس وجود 
نخواهد داشت. ماجرا در عرصه شبکه های اجتماعی هم دقیقا این 
طوری اس��ت. اگر قرار باشد ش��ما برای هدف گذاری در هر شبکه 
اجتماعی یک دوره آموزشی 15 ساعته طی کنید، دست آخر وقتی 
ش��روع به مارکتین��گ خواهید کرد که ماراتن اصلی تمام ش��ده و 

مدال ها نیز بین برندگان توزیع شده است!
م��ا در این مقاله قصد داریم به جای وق��ت تلف کردن با تاکید 
وس��واس گونه بر روی انواع شبکه های اجتماعی یک راست برویم 
س��ر اصل مطلب. پس هر پلتفرمی که چشم تان را گرفته با اهداف 
مورد بحث ما در ادامه هماهنگی خواهد داش��ت. اجازه دهید بدون 

هیچ مقدمه چینی کلیشه ای برویم سراغ اصل کار.
افزایش آگاهی مشتریان از برند: هدفی همیشه هوشمند

چند نفر در بازار اس��م برند ش��ما را ش��نیده اند؟ این سوال شاید 
خیلی ناگهانی به نظر برس��د، اما اگ��ر نتوانید جواب مطمئنی به آن 
بدهید، اوضاع تان حس��ابی به هم خواهد ریخت. این روزها خیلی از 
برندها میلیون ها دالر در س��ال برای بازاریابی هزینه می کنند. قبول 
دارم آرزوی هر بازاریابی داش��تن چنین بودجه هایی است، اما حتی 
اگر شما تا این حد خوش شانس هم باشید دلیل نمی شود همینطور 
الکی ولخرجی کنید. ش��اید مش��تریان در بازار به خوبی برند شما را 
می شناس��ند. شاید هم اعتمادشان به شما در باالترین سطح ممکن 
قرار دارد. اگر این فرض ها را گوش��ه ذهن داش��ته باش��یم، آن وقت 
بری��ز و بپاش در دنی��ای مارکتینگ فقط پول هدر دادن اس��ت؛ نه 

چیزی بیشتر!
یک هدف هوش��مندانه ب��ه جای ولخرجی های س��نتی در بازار 
تالش برای افزایش آگاهی مشتریان از برند است. همانطور که یک 
قهرمان ورزش��ی به مرور زمان اسمش سر زبان ها می افتد، شما هم 
قرار نیست یک شبه اسم تان چهار گوشه دنیا را پر کند. پس کمی 
روی صبر و تحمل تان کار کنید. در این بین هم س��ه معیار کامال 
ساده برای ارزیابی میزان آگاهی مشتریان از برندتان در شبکه های 

اجتماعی هست که باید از بر شوید:
• تعداد فالوورهای برندتان در شبکه های اجتماعی

• مق��دار تعام��ل روزانه، هفتگ��ی و ماهانه کارب��ران با محتوای 
بازاریابی برند شما

• نرخ افزایش به اشتراک گذاری محتوای شما، منشن و ری توییت 
محتوای برندتان

اگر س��ه معیار باال به طور مداوم رو به رش��د هس��تند، شما در 
وضعیت بی نهایت خوب��ی قرار دارید. م��ا در روزنامه فرصت امروز 
معتقدیم س��ری که درد نمی کند، هیچ وقت نباید دستمال بست. 
پ��س فقط وقتی اوضاع تان ایده آل نیس��ت س��راغ تغییر در اهداف 
بازاریابی تان بروید. یادتان باش��د هرچه مش��تریان بیش��تر شما را 
بشناس��ند، دور و بر برندتان ش��لوغ تر خواهد بود. برای این کار هم 
به جای تبلیغات هزینه بردار باید سراغ تبدیل مشتریان به سفیران 
برندت��ان بروید. به زبان خودمانی، ش��ما با ارائ��ه خدمات عالی به 
مش��تریان فعلی عمال کاری می کنید آنها دوستان شان را به سمت 
شما هدایت کنند. نتیجه کار هم سود بیشتر خواهد بود؛ نه چیزی 

دیگر.
افزایش ترافیک سایت: آماده بازگشت امپراتوری سایت ها 

باشید!
خیلی ها فکر می کنند با ظهور شبکه های اجتماعی دیگر سایت ها 
از مد افتاده اند. راس��تش را بخواهی��د تا همین یک دهه قبل تمام 
بازاریاب  ه��ا اینطوری فکر می کردند، اما ماجرا اینقدرها هم س��اده 
نیس��ت. هنوز هم تولید محتوای تخصصی در س��ایت برند یا حتی 
وبالگ ه��ا طرفداران پر و پاقرصی دارد. به عالوه، فروش آنالین بعد 
از پاندمی کرونا رش��د تصاعدی دارد. پس اگر شما دور سایت تان را 

خط بکشید، دو دستی فروش تان را با سر به زمین زده اید. 
دومی��ن هدف هوش��مندانه ای که م��ا برای بازاریابی پیش��نهاد 
می کنیم، افزایش ترافیک س��ایت اس��ت. با این کار نه تنها فروش 
ش��ما بیشتر می شود، بلکه یک بار برای همیشه از شر معمای سئو 
هم خالص خواهید ش��د. اگر حرف ما را قبول ندارید، کافی اس��ت 
سری به سایت برندهای بزرگ بزنید. خب اگر داشتن سایت اینقدر 
بی فایده بود، بی ش��ک ایالن ماس��ک یا جف بزوس خیلی زودتر از 
اینها س��ایت تس��ال یا آمازون را تعطیل می کردند. فکر می کنم کم 
کم باور س��نتی تان درباره انقراض س��ایت ها در حال ترک خوردن 

است، مگر نه؟
اگر ش��ما مطمئن شده اید مدیریت س��ایت در این روزگار هدف 
بی خودی نیست، ما چند تا معیار دست اول برای ارزیابی آن داریم:
• تعداد بازدیدکنندگانی که از اکانت تان در شبکه های اجتماعی 

به سایت منتقل شده اند
• درصد رشد ترافیک سایت بعد از به اشتراک گذاری لینکش در 

شبکه های اجتماعی
• تغییر در میانگین زمان حضور کاربران در س��ایت )ترجیحا به 

دقیقه(
سه معیار طالیی باال به شما اطالعات خوبی برای ارزیابی میزان 
موفقیت تان در دس��تیابی به این هدف هوشمند می دهد. اگر شما 
هم سایت تان آرام آرام در حال تجربه مرگ تدریجی است، استفاده 
از ش��بکه های اجتماع��ی می تواند جان تازه ای ب��ه آن بدهد. البته 
یادتان باشد قرار نیست ش��ما در اینستاگرام یا توییتر فقط درباره 
س��ایت تان حرف بزنید. در عوض گاهی اوقات کارتان را متفاوت تر 
پیش برده و به مش��تریان فرصت مش��اهده محتوای دلخواه شان را 
بدهید. وگرنه خیلی زود اکانت تان هم مثل س��ایت رس��می سوت 

و کور خواهد شد. 
تعامل بیشتر کاربران با برند: به وقت سئو در شبکه های 

اجتماعی
وقتی صحبت از س��ئو می ش��ود، همه فکر می کنند باید مطابق 
میل گوگل رفتار کنند. انگار که س��ئو اصال از سوی کارشناس های 
گوگل طراحی شده و هیچ کس نباید دست از پا خطا کند. اگر شما 
ه��م اینطور فکر می کنید، باید بگوییم کامال دراش��تباهید؛ چراکه 
س��ئو فقط مخصوص گوگل یا حتی موتورهای جست وجو نیست. 
این روزها ش��بکه های اجتماعی هم الگوریتم های پیشرفته ای برای 
جس��ت وجوی محتوا از طرف کاربران دارند. پس اگر ش��ما دوست 
دارید همیش��ه برند ش��ماره یک مش��تریان باش��ید، باید سئو در 
یوتیوب، توییتر و ده ها پلتفرم دیگر را در گوش��ه ذهن تان داش��ته 
باشید.  همانطور که در یک مسابقه فوتبال معیار اصلی برای تعیین 
برنده تعداد گل هاست، در سئو شبکه های اجتماعی هم معیار اصلی 
میزان تعامل کاربران با هر اکانت است. فکر می کنم شما هم قبول 
داشته باش��ید انتخاب تعامل بیشتر با کاربران به عنوان یک هدف 

کامال هوشمند است، مگر نه؟
وقتی ش��ما تعامل بیش��تری با کاربران دارید، کم کم الگوریتم 
آن پلتفرم ش��ما را در اکس��پلور یا نتایج جس��ت وجو باالتر از بقیه 
نش��ان می دهد. البته این تعامل باید دوجانبه باش��د. وگرنه شما با 
زیاده روی در این جاده یکطرفه عمال تبدیل به مزاحمی همیشگی 

برای کاربران خواهید شد.
م��ا در روزنامه فرصت برای ارزیابی می��زان موفقیت در افزایش 
تعامل کاربران با برند چندتا معیار صاف و س��اده داریم. اگر ش��ما 
مدت هاس��ت دنبال معیارهایی برای این کار هس��تید، کافی است 

شش دانگ حواس تان را به این سه تا معیار بدهید:
• نرخ ماهانه تعامل کاربران با اکانت تان

• نرخ به اشتراک گذاری یا بازنشر محتوای برند از سوی کاربران
• نرخ تعامل کاربران با اکانت برند براساس بازه های زمانی )برای 

شناسایی بهترین زمان انتشار محتوا(
س��ه معیار باال نه تنه��ا توضیحات خوبی درباره وضعیت س��ئو 
اکانت تان می دهد، بلکه راز زمان طالیی برای انتش��ار محتوا را هم 
رو می کن��د. خب وقتی ش��ما هم وضعیت فعلی هم زمان درس��ت 
برای انتشار محتوا را دم دست داشته باشید، مگر دیگر دلیلی برای 

شکست در شبکه های اجتماعی باقی می ماند؟
ارتقای کیفیت خدمات مشتری: پیش به سوی دیجیتالی شدن

زمانی نه چندان دور مردم برای خرید جدیدترین نس��خه آیفون 
ساعت ها پش��ت درهای اصلی این فروشگاه صف می کشیدند. شما 
را نمی دان��م، ول��ی من که هنوز دلیل این هم��ه عجله برای خرید 
از اپل را نمی دانم. هرچه باش��د این محص��والت به زودی در همه 
فروش��گاه ها موجود می ش��ود. پس چرا باید ای��ن همه عجله کرد؟ 
احتماال بازاریاب های خبره در سراسر دنیا به فکر دغدغه های ذهنی 
امثال من بوده اند، چراکه چند سالی هست بخش فروش و از همه 
مهمتر خدمات مشتری را به شبکه های اجتماعی منتقل کرده اند. 
ای��ن یعنی دیگر خبری از معطلی های دور و دراز پش��ت خط های 

تلفن یا راهروهای شرکت های بزرگ نخواهد بود.
همانطور که تصور یک فیلم بدون بازیگران ممکن نیست، بخش 
خدمات مش��تری هم بدون حضور کارش��ناس های خبره همیشه 
ی��ک چیزی کم دارد؛ البته نه در دنی��ای مدرن! باور کنید یا نه، از 
6-5 سال قبل به این طرف دیگر خبری از کارشناس های حرفه ای 
پشت سیس��تم های خدمات مشتری نیس��ت. در عوض ربات های 
چت با هوش مصنوعی مثال زدنی آماده جواب دادن به سخت ترین 
س��وال های دنیا هس��تند. از وقتی هم یادگیری ماشینی وارد بازار 
ش��ده، ربات های چت حتی اگر جواب س��والی را بلد نباشند، مثل 
پژوهش��گران حرفه ای جواب را از زیر س��نگ هم که ش��ده بیرون 
می کش��ند. با این حساب انتخاب خدمات مش��تری بهتر با هوش 
مصنوعی به عنوان یک هدف هوشمندانه در زمینه مارکتینگ نباید 

خیلی دور از ذهن باشد، مگر نه؟
ای��ن روزه��ا مش��تریان دیگر حوصله گش��ت و گذار در قفس��ه 
فروشگاه های مختلف یا حتی انتظار طوالنی برای دریافت خدمات 
مورد نیازشان را ندارند. انگار که همه چیز روی دور تند قرار گرفته 
و هر کسی از این دوی سرعت جا بماند، حتی یک پنی هم فروش 
نخواهد داش��ت. با این حساب شما باید حواس تان به تمام جزییات 
باش��د. انتقال خدمات مش��تری به ش��بکه های اجتماعی می تواند 
مهمترین گام در مس��یر تبدیل ش��دن به قهرمان مشتریان باشد. 
اگر شما هم عزم تان را جزم کرده اید تا در این مسیر حرکت کنید، 

معیارهای ذیل به کارتان خواهد آمد:
• سرعت پاسخگویی تان به پیام های مشتریان

• تعداد سواالت دریافتی از مشتریان در شبکه های اجتماعی
• میانگی��ن رضایت کاربران از عملکرد تیم خدمات مش��تری در 

شبکه های اجتماعی
وقتی شما معیارهای باال را به خوبی اندازه گیری کنید، تکلیف تان 
با هدف هوشمند مربوط به خدمات مشتری روشن می شود. اگر از 
ما می ش��نوید، تا وقتی کارتان از همه رقبا بهتر نش��ده، حتی یک 
ثانیه هم نباید به درآوردن کفش های مسابقه تان فکر کنید، چراکه 
مشتریان یکپا منتقد بی رحم هستند. کافی است یک لحظه تنبلی 

کنید تا طوری دورتان را خط بکشند که نگو و نپرس.
درک نیازهای مشتریان: بازاریابی هوشمندانه بر مدار 

مشتریان!
آیا تا به حال فکر کرده اید مشتریان از شما چه می خواهند؟ خب 
مردم که عاش��ق چشم و ابروی شما نیستند که همیشه اطراف تان 
پرسه بزنند. در عوض آنها نیازهایی دارند و اگر شما توانایی رفع آنها 
را داشته باشید، به تاالر برندهای محبوب شان راه پیدا خواهید کرد. 
نکته کمدی ماجرا بی خبری یک عالمه کارآفرین از این مسئله مهم 
اس��ت. دقیقا به همین خاطر هم اغلب اوقات مش��تری را مثل آب 

خوردن از دست می دهند. 
یکی از اهداف حرفه ای و صدالبته هوش��مندانه برای بازاریابی در 
ش��بکه های اجتماعی درک بهتر از مش��تریان است. قبول دارم هر 
بازاریابی یک شناخت حدودی از مشتریان دارد، اما این اصال دلیل 
خوبی برای بی خیالی نسبت به تغییر رفتار مشتریان نیست. هرچه 
باشد انتظارات و سلیقه مشتریان روز به روز تغییر می کند. پس به 
جای اینکه دست روی دست بگذارید، از ابزار شبکه های اجتماعی 
برای رمزگش��ایی از خواسته های مشتریان س��ود ببرید. اینطوری 
دیگر مشتریان مثل یک بمب ساعتی از دست تان منفجر نمی شوند 

)امیدوارم مثال ما خیلی شما را یاد بازی کانتر ننداخته باشد!(.
شما برای کامل کردن پازل نیازهای مشتریان کافی است چندتا 
معیار دس��ت اول داش��ته باش��ید. این معیارها به شما نقشه گنج 
مطمئنی برای کشف نیازهای به روز مشتریان هدیه می دهد. پس 
ش��ش دانگ حواس ت��ان را جمع کرده و معیاره��ای زیر را ارزیابی 

کنید:
• آن مدل پست هایی که کاربران بیشتر از بقیه دوست دارند

• ش��کایت ها و دغدغه های پرتکرار آنها که در کامنت ها یا فضای 
عمومی آنالین مطرح می شود

• انتظارات��ی ک��ه در قال��ب پیام خصوصی با ش��ما به اش��تراک 
می گذارند

اگر ش��ما به موارد باال توجه کافی داشته باشید، خیلی زود قلق 
مش��تریان دس��ت تان می آید. آن وقت دیگر الزم نیس��ت صبح تا 
ش��ب نگران فروش نرفتن محصوالت تان باش��ید. ب��ه عالوه، تصور 
س��فارش های پی در پی و خالی شدن سریع انبار کاالهای تان هم 

خیلی دور از ذهن نخواهد بود. 
ارزیابی دقیق منشن ها: چه کسانی درباره شما حرف 

می زنند؟
فرض کنید ش��ما در تیم بازاریابی با یکی از مدیران ارشد بخش 
فروش کار دارید. در این صورت احتماال ش��ماره داخلی او را گرفته 
و یک مکالمه دوس��تانه خواهید داش��ت. این مکالمه دوس��تانه در 
ش��بکه های اجتماعی معموال در قالب منش��ن کردن کاربران روی 
می دهد. مثال وقتی کس��ی در اینس��تاگرام یکی از دوس��تانش را 
زیر پس��تی خنده دار منش��ن می کند، یعنی دوس��ت دارند او هم 
این محتوا را مش��اهده ک��رده و از آن لذت بب��رد. دقیقا به همین 
خاطر در شبکه های اجتماعی باید نام کاربری ساده ای انتخاب کرد. 
وگرنه هیچ کس حوصله منش��ن کردن ش��ما زیر محتوای دیگران 
یا حتی خ��ودش را نخواهد داش��ت.  یکی از اهداف هوش��مندانه 
برای بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی س��رک کشیدن در نظرات 
کاربران درباره برندتان اس��ت. اینکه دیگران چه نظری درباره شما 
دارند، فقط دغدغه ای مخصوص زندگی شخصی نیست. برندها هم 
باید مراقب تصویرش��ان در نگاه دیگران باش��ند. وگرنه خیلی زود 
اوضاع ش��ان به هم خواهد ریخت.  وقتی ش��ما بدانید چه کس��انی 
و کج��ا درباره برندتان صحبت می کنن��د، کارتان در بازار بی نهایت 
راحت می ش��ود. هرچه باشد این موضوع از دو حالت خارج نیست. 
در وضعیت اول کاربران فقط از ش��ما تعریف و تمجید می کنند. با 
این حس��اب ارزیابی منشن ها به ش��ما فرصت خوبی برای آشنایی 
با مش��تریان وفادارتان می دهد. در سناریوی دوم، کاربران حسابی 
از دس��ت برندتان ناراضی هس��تند. در این صورت شما دست کم 
مشتریان ناراضی تان را پیدا می کنید. از این مرحله به بعد تمام فکر 
و ذکر شما باید بازیابی مشتریان از دست رفته باشد؛ درست مانند 
شخصیت اصلی بازی های ویدئویی که بعد از یک سقوط آزاد تمام 

عیار باید دوباره همه چیز را گل و بلبل کند!
افزایش تولید لید )Lead Generation(: چه کسی 

مشتری بیشتر نمی خواهد؟
تولی��د لید یا به ق��ول فرنگی ها لید جنریش��ن ب��رای خیلی از 
کارآفرینان همیش��ه معمایی حل ناشدنی بوده است. ما در روزنامه 
فرصت امروز تولید لید را فرآیند جلب نظر مشتریان به محصوالت 
برن��د تعریف می کنیم. به زبان خودمانی، هر کاری که ش��ما برای 
جذاب تر س��اختن محصوالت برندتان انجام می دهید، نوعی تالش 
برای تولید لید اس��ت. اگر شما مثل یک کارآگاه کارکشته در این 
زمین��ه عمل کنید، احتماال خیلی زود محصوالت تان حس��ابی دل 
مشتریان را خواهد برد. آن وقت بدون حتی یک قدم تکان خوردن 

از سر جای تان کلی فروش خواهید داشت. 
اگر شما هم دوست دارید در شبکه های اجتماعی دستی به سر و 
گوش تولید لیدتان بکشید، کافی است اول از همه اطالعات تماس 
کاربران را کنار هم قرار دهید. اینطوری همه شرایط برای بازاریابی 
بی دردس��ر آماده می شود. در وهله بعد باید از تمام امکانات تعاملی 
شبکه های اجتماعی مثل انواع نظرسنجی ها به خوبی استفاده کنید. 
نتیجه چنین کاری آش��نایی با سلیقه مشتریان است. فکر می کنم 
ش��ما هم قبول داش��ته باش��ید از اینجا به بعد دیگر همه چیز به 

خالقیت تیم های بازاریابی برای تولید لید بستگی دارد، مگر نه؟
سخن پایانی

تبدیل الگوی س��نتی بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی به یک 
نمونه کامال هوشمند کار ساده ای نیست؛ مخصوصا برای آنهایی که 
سال های سال به روش های قدیمی عادت کرده اند. ما در این مقاله 
همه تالش مان آش��نایی ش��ما با راه و رسم هدف گذاری هوشمند 
در عرص��ه بازاریاب��ی بود. البته نه هر نوع بازاریاب��ی، بلکه بازاریابی 
در ش��بکه های اجتماعی. من و همکارانم در روزنامه فرصت امروز 
امی��دوارم نکات مورد بحث در این مقاله کمکی هرچند کوچک به 
شما برای آشنایی با بازاریابی هوشمند کرده باشد. مثل همیشه اگر 
س��والی داشتید، کافی است از طریق یکی از پُل های ارتباطی با ما 

در تماس باشید. 
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بازاریابی هوشمندانه در شبکه های اجتماعی: 9 هدفی که همه باید دنبال کنند!


