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آیا یارانه ۱۲۰هزار تومانی کفاف هزینه های مردم را می دهد؟

 دردسرهای
یارانه چهارم

فرصت امروز: براس��اس طرحی که مجلس تصویب کرده، دولت ملزم به پرداخت یارانه جدیدی به ۶۰ میلیون نفر 
شده و قرار است مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای افراد سه دهک اول و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای سایر دهک ها واریز شود. 
این چهارمین یارانه ای اس��ت که در صورت تایید ش��ورای نگهبان از سوی دولت به مردم پرداخت خواهد شد؛ طرحی 
که اقتصاددانان آن را نومیدانه و از مصائب اقتصاد یارانه ای قلمداد می کنند و معتقدند در شرایط تورمی حاضر کفاف...

رئیس کل بانک مرکزی از تصمیمات جدید برای بازگشت ارز صادراتی خبر داد

سیگنال جدید همتی به بازار ارز
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صندوق بین المللی پول برای اقتصادهای نفتی خاورمیانه تجویز کرد

7 راهکار تاب آوری در بحران کرونا

چگونه پادکست جذابی داشته باشیم؟
نکاتی برای اطمینان از کیفیت سایت برند

ساختار آگهی تبلیغاتی جذاب چگونه است؟
کودکان بازار هدف جدید برند هیوندای

بازاریابی در یوتیوب با تکنیک های جذاب
چند توصیه به والگرها 

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 جان آیو
به Airbnb پیوست 

سرمقاله
همگرایی بانک ها و 
 موسسات اعتباری

با بانک مرکزی

موسس��ات  و  بانک ه��ا  فعالی��ت 
اعتباری غیربانکی در گردش و انتقال 
پ��ول و اعتب��ار بی��ن س��پرده گذاران، 
صاحبان س��رمایه و دریافت کنندگان 
انواع تس��هیالت و تعه��دات بانکی به 
گونه ای اس��ت که هرگونه نارسایی در 
این فعالیت ها منتهی به نارس��ایی در 
وضعیت اقتصادی کش��ور خواهد شد. 
مباحثی چون نرخ س��ود علی الحساب 
س��پرده های بانکی یا سود مورد انتظار 
تس��هیالت بانکی نیز ازجمله مس��ائل 
مهمی هس��تند که اتخ��اذ تصمیم در 
مورد آنها نیازمند بررس��ی های عمیق 
کارشناس��ی اس��ت ت��ا موج��ب بروز 
مش��کالت اقتصادی در کشور نشوند. 
پ��س از تصویب و اب��الغ این مصوبات 
به ش��بکه بانکی کشور، اجرای دقیق و 
بی نقص سیاست های بانکی نیز مستلزم 
نظارت بانک مرکزی اس��ت تا هر بانک 
س��از خ��ود را نزن��د و س��ود موردنظر 
خویش را برخالف مقررات از مشتری 
مطالب��ه نکند. به همی��ن جهت بانک 
مرک��زی را می توان هم سیاس��ت گذار 
نظام بانکی کشور و هم ناظر بر عملیات 
بانک ها دانس��ت. بن��د »ب« ماده ۱۱ 
قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 
۱۳۵۱ تصریح دارد: »نظارت بر بانک ها 
و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این 
قانون، ازجمله وظایف و مسئولیت های 

قانونی بانک مرکزی است.«
ادامه در همین صفحه

شنبه
۱۰ آبان
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ادامه از همین صفحه
اما برنامه ششم توسعه، وسعت بیش��تری به میدان نظارت و اختیار بانک مرکزی 
بر بانک ها و موسسات اعتباری داده است. براساس ماده ۱۴ قانون مورد اشاره، »برای 
اعم��ال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسس��ات پول��ی، بانکی و اعتباری و 
ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سالمت و 

کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت:
الف � بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چارچوب مصوباتی که به 
تصویب ش��ورای پول و اعتبار می رسد، عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون 
پولی و بانکی کشور مصوب ۱8 تیرماه ۱۳۵۱ حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات 

نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانک ها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:
۱-اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر، سلب 

حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر
۲-تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

۳-اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران
۴-سلب صالحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

تبصره ۱-مرجع رس��یدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی  موضوع این بند، هیأت 
انتظامی  بانک ها خواهد بود.«

بدی��ن ترتی��ب، بانک ها و موسس��ات اعتباری قانون��ا موظفند دس��تورالعمل ها و 
بخش��نامه های بانک مرکزی را به طور کامل و صحیح اجرا کنند. عواقب ناخوشایند 
ع��دم اجرای مصوب��ات و مقررات بانک مرک��زی عالوه بر مدی��ران ذی ربط، گریبان 
بانک های متخلف و س��هامداران موثر آنه��ا را نیز خواهد گرفت و مجازات هایی نظیر 
اعمال محدودیت، تعلی��ق و لغو بعضی از فعالیت های بانک متخلف را در پی خواهد 
داشت و حتی ممکن است این گونه تخلفات با توجه به میزان و نوع تخلف منتهی به 
سلب صالحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک متخلف شود. بر این 
اساس، بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۷۰۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ریاست محترم قوه 
قضائیه مبنی بر آنکه: »قراردادهای مذکور )قراردادهای تسهیالت بانکی( تا حدودی 
که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در 
محاکم قضایی نیست بنابراین دادگاه ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، 

مق��ررات مذکور را مدنظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و 
شورای پول و اعتبار خودداری کنند«؛ اقدامی سنجیده در راستای رسمیت بخشی به 

مصوبات و دستورالعمل های بانک مرکزی است.
ع��الوه بر آن، در این زمینه رأی وحدت رویه ش��ماره ۷۹۴ م��ورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ 
هیأت عمومی دیوان عالی کش��ور که تصریح نموده: »مس��تفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و 
۳۷ قانون پولی و بانکی کش��ور مص��وب ۱۳۵۱/۴/۱8 با اصالحات و الحاقات بعدی و 
م��اده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/8 با اصالحات بعدی و ماده 
واحده قانون تأسیس بانک های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کش��ور و 
ناظر بر حس��ن اجرای آن اس��ت و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر 
س��هم سود بانک ها و مؤسس��ات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. 
بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیالت بانکی نسبت 
به س��ود مازاد بر مصوبات مذکور باطل اس��ت...« نیز دقیقا ناظر بدین معناس��ت که 
بانک ها بایستی مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی راجع به سود انواع تسهیالت 
بانکی را رعایت کنند. رأی وحدت رویه دیوان عالی کش��ور همچنین محاکم قضایی 
را موظف می س��ازد در رس��یدگی به پرونده های بانکی، روابط حقوقی بین تسهیالت 
گیرنده و بانک تسهیالت دهنده را دقیقا براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا 
و دستورالعمل های بانک مرکزی تجزیه و تحلیل حقوقی نمایند و مباحث تسهیالت 
مشارکتی و تسهیالت مبادله ای را کامال از هم متمایز نمایند. نظریات کارشناسی بانک 
مرکزی می تواند ابهامات حقوقی و بانکی پرونده های بانکی را برطرف نماید. بنابراین 
هیچ گونه ابهام یا تردید در سیاست گذار بودن بانک مرکزی و نظارت قانونی این بانک 
بر فعالی��ت و عملکرد بانک های دولتی یا بانک های خصوصی و موسس��ات اعتباری 
نیست و بانک ها و موسسات اعتباری قانونا موظف به رعایت مصوبات ابالغ شده بانک 
مرکزی هس��تند، وگرنه مشمول ضمانت اجرای پیش بینی ش��ده در ماده ۱۴ قانون 

برنامه ششم توسعه خواهند شد.
در این راستا، البته این نکته را نباید فراموش کرد که در بسیاری موارد، بخشنامه ها 
و مصوب��ات بانک مرکزی، توافق بین بانک ها و مش��تریان را معتبر دانس��ته و مالک 

عمل قرار داده است. افزون بر آن، تلقی سود مورد انتظار انواع تسهیالت مشارکتی یا 
مبادله ای به عنوان »سود قطعی« تسهیالت بانکی نیز چندان با مبانی قانون عملیات 
بانکی بدون ربا س��ازگاری ندارد، زیرا ماهیت س��ود مورد انتظار تسهیالت بانکی، که 
معموال س��الیانه توسط ش��ورای پول و اعتبار تصویب و به موسس��ات اعتباری ابالغ 
می شود، تعیین حداقل میزان سودی است که انتظار می رود از سرمایه گذاری بانک ها 
و موسس��ات اعتباری با گیرندگان تسهیالت به دست آید. سود قطعی معامالت نیز 
پس از پایان معامالت مش��خص خواهد ش��د بنابراین اگر پس از اتمام مدت قرارداد 
تسهیالت بانکی به ویژه انواع تسهیالت مشارکتی مشخص شود که سود قطعی حاصل 
از سرمایه گذاری مشارکتی بانک کمتر یا بیشتر از مبلغ سود مورد انتظار است، مالک 
روابط مالی طرفین، سود قطعی حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری است. بر این مبنا، 
در واقع سود موردانتظار تسهیالت بانکی حداکثر تعهد تسهیالت گیرنده در مقابل بانک 
تسهیالت دهنده در مواردی است که سود قطعی سرمایه گذاری مشترک بین بانک ها و 
تسهیالت گیرندگان نامشخص است بنابراین اگر سود مورد انتظار انواع تسهیالت بانکی 
را به عنوان سود قطعی تلقی نماییم، این نوع عملیات بانکی هیچ تفاوتی با بانکداری 
ربوی نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر یک بانک در یک پروژه ساختمانی به نسبت 
۷۰ درصد )سهم بانک( و۳۰ درصد )سهم تسهیالت گیرنده( سرمایه گذاری و مشارکت 
نماید و تس��هیالت مش��ارکت مدنی دهد، براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون 
ربا، بانک تسهیالت دهنده قانونا به میزان ۷۰ درصد مالک پروژه خواهد شد. حال بر 
فرض اگر پس از پایان مدت مشارکت مشخص شود که سرمایه گذاری بین مشتری 
تسهیالت گیرنده و بانک تسهیالت دهنده ده ها برابر میزان سرمایه گذاری ارزش افزوده 
داشته است، در این صورت، توقع از بانک ها و موسسات اعتباری به اینکه از مشارکت 
صرف نظر کرده و به همان نرخ سود مورد انتظار تسهیالت مشارکت بسنده نمایند، در 
واقع انتظاری غیرمنصفانه و برخالف قرارداد مشارکت مدنی است بنابراین عدم تمایز 
بین مفهوم »سود مورد انتظار« و »سود قطعی« تسهیالت بانکی و تقلیل رابطه حقوقی 
بین بانک و تس��هیالت گیرنده به رابطه »بس��تانکار« و »بدهکار« موجب می شود که 
هیچ گونه مرزی بین عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری ربوی نباشد. پس الزم االجرا 
بودن مصوبات بانک مرکزی و وظیفه قانونی بانک ها در اجرای دقیق این مصوبات در 

چارچوب مبانی مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا سنجیده و ارزیابی می شود.

از جنبه معامالت بین بانکی نیز روابط بانک ها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی، 
روابطی متقابل اس��ت. براس��اس بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، »تعیین 
نس��بت و نرخ بهره س��پرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر 
حسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها، نسبت های متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در 
هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.« این موضوع 
بدین معناست که بخشی از منابع بانک مرکزی، حاصل فعالیت بانک هاست که این 
روابط مالی بین بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری چارچوبی کامال مشخص 
دارد. بدین ترتیب، تنظیم مدیریت روابط بانک ها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی 
مستلزم نوعی همگرایی سازمان یافته بین آنهاست. به بیان دیگر، بانک ها و موسسات 
اعتباری بایستی مصوبات و دستورالعمل های قانونی بانک مرکزی را دقیقا اجرا نمایند 
و نظارت قانونی بانک مرکزی بر شبکه بانکی را در عمل پذیرا باشند. از سوی دیگر، 
انتظار می رود بانک مرکزی نیز در طراحی سیاس��ت های مختلف بانکی، واقعیت ها و 
مش��کالت مختلف شبکه بانکی کش��ور را در نظر داشته باشد. به عنوان مثال، توازن 
منطقی بین س��ود علی الحساب سپرده های بانکی و سود مورد انتظار انواع تسهیالت 
مبادله ای و مشارکتی، موضوعی است بسیار مهم که عدم توجه کافی به آن منتهی به 
ایجاد حاشیه سود در سیستم بانکی کشور خواهد شد و مدیران بانکی را ناچار خواهد 

ساخت برای برطرف نمودن این حاشیه سود، راهکارهای مختلفی اندیشه کنند.
این موضوع در مورد سیاس��ت های مربوط به نرخ خدمات بانکی نیز مطرح اس��ت. 
ارائه انواع و اقس��ام خدمات بانکی به مردم، یک ضرورت اس��ت، اما فراهم س��ازی این 
خدمات مستلزم پرداخت هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری و تشکیالتی است که 
بانک ها بایستی از منابع خود تامین نمایند. در مجموع، همگرایی و مدیریت صحیح 
روابط س��ازمانی بین بانک ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی مستلزم همکاری و 
درک متقابل مشکالت اجرایی و بانکی و استفاده بانک مرکزی از اندوخته تخصصی 
و بانکی مدیران و کارشناسان سرآمد بانک های خصوصی و دولتی است. بدون تردید، 
دس��تورالعمل های بانک مرکزی که با همفکری مدیران و کارشناس��ان شبکه بانکی 
کش��ور تهیه شود، قابلیت اجرایی بیشتری خواهد داشت و حاصل این خردورزی در 
عرصه بانکداری، ارائه خدمات بهتر و بیش��تر بانک ها و موسس��ات اعتباری به مردم 

خواهد بود.

هفته گذشته تلخ ترین هفته کرونایی ایران بود و در هفت روز گذشته ۴۴ هزار و ۳۷۷ نفر 
به بیماری کرونا مبتال شدند و ۲ هزار و ۵۰۳ نفر نیز جان باختند. شرایط اپیدمی کرونا در 
سراسر کشور به حدی رسیده است که دیگر برخالف ماه های قبلی اعداد و ارقام به راحتی 
می توانند اوضاع ترسناک کرونا را توصیف کنند، چنانچه در یک روز ۴۱۵ انسان جان خود 
را به خاطر ابتال به کرونا از دست می دهند، روز بعدی 8 هزار و ۲۹۳ نفر به ویروس مبتال 

می شوند و هزاران نفر هم در بیمارستان ها مبتال می شوند.
به گزارش خبرآنالین، هفته ای که گذش��ت، قطعا تلخ تری��ن روزهای پاندمی کرونا در 
ایران بود؛ هفتم آبان به سیاه ترین روز کرونایی کشور تبدیل شد و بدتر اینکه آمار مجموع 
مبتالیان خبر از روزهای س��یاه تری می دهد. دکتر مینو محرز، عضو س��تاد ملی مقابله با 
کرونا در توصیف این ش��رایط می گوید که »وضعیت خیلی وحش��تناک اس��ت و اصال در 

بیمارستان ها جا نیست.«
تنها توجه به اوضاع یک هفته اخیر می تواند بازگوکننده شرایط وخیم بیماری کرونا در 
کشور باشد. آنقدر که هفته گذشته ایران با سیاه ترین روز کرونایی خود روبه رو شد و با مرگ 
۴۱۵ نفر متاسفانه رکورد قربانیان کروناویروس در کشور شکسته شد. پیشتر این رکورد در 
روز ۳۰ مهرماه با مرگ ۳۴۰ نفر رقم خورده بود، اما در هفت روز گذشته به طور میانگین 

روزی ۳۵۱ نفر قربانی ویروس کووید-۱۹ ش��دند. س��خنگوی وزارت بهداشت درباره این 
روز سیاه کرونا گفته بود: »هموطنان عزیز همانطور که می دانید شمار جانباختگان روزانه 
بیماری کووید-۱۹ در کشور از مرز ۴۰۰ تن عبور کرد، ما در یک جنگ تمام عیار با کرونا 
هستیم و شرط اصلی چیره شدن بر بیماری و حل این چالش ملی و جهانی، تغییر در باور 

و رفتار تک تک مردم و مسئولین است.«
ب��ه طور کلی در هفته ابتدایی آبان در مجموع ۲ ه��زار و ۵۰۳ نفر مبتال به کرونا جان 
خود را از دست دادند؛ عددی که نشان می دهد ایران نه تنها با سیاه ترین روز کرونایی خود 
روبه رو ش��ده است بلکه تلخ ترین هفته کرونایی خود را هم گذرانده است و تعداد قربانیان 
نس��بت به چند هفته پیش تقریبا دو برابر ش��ده است. وجه هشداردهنده ماجرا آنجاست 
که افزایش مبتالیان به این معنا اس��ت که مرگ های کرونایی بیشتری قطعا در راه است، 
چراکه متاس��فانه در هفته گذشته تعداد مبتالیان نیز نسبت به هفته های قبلی به شدت 
افزایش پیدا کرد. افزایش این اعداد اگرچه شاید در ابتدا به ظاهر ترسناک نباشند، اما خبر 
از روزهای سیاه تری در آینده می دهند. به گفته متخصصان، تقریبا دو هفته بعد از افزایش 

آمار مبتالیان، آمار قربانیان بیماری افزایش پیدا می کند.
آمارها نشان می دهد که طی هفت روز گذشته رکورد تعداد مبتالیان در ایران شکسته 

شد و روز پنجشنبه 8 هزار و ۲۹۳ نفر به کروناویروس مبتال شدند. البته این وضعیت تنها 
مربوط به یک روز نبود. در حالی که هفته آخر مهرماه برای اولین بار آمار تعداد مبتالیان 
از ۵هزار نفر گذشت، در هفته گذشته آمار تعداد مبتالیان هر روز بیش از ۵۵ هزار و 8۰۰ 
نفر بود، یعنی به طور میانگین هر روز ۶ هزار و ۵۹۷ نفر به کروناویروس مبتال ش��دند. به 
طور کلی و در مجموع در هفته ابتدایی آبان ماه، ۴۴ هزار و ۳۷۷ نفر در سراسر کشور به 
ویروس کووید-۱۹ مبتال شدند. این بدان معنا است که آمار مبتالیان در هفته ابتدایی آبان 
به شکل ترسناکی بیشتر از هفته قبل است؛ دقیقا ۱۱ هزار نفر بیشتر از هفته قبل. سیر 
صعودی این نمودار نیز متاسفانه به معنای افزایش آمار مرگ ومیر در هفته های آینده است.

دکتر محرز در این رابطه گفته بود: »خدا می داند این روند تا کی ادامه کند، اگر تجمع ها 
ادامه پیدا کند، مردم رعایت نکنند و تعطیلی ها صورت نگیرد این روند ادامه پیدا می کند، 
اما قطعا شاهد افزایش آمار قربانیان خواهیم بود، چراکه در حال بستری مریض های بدحال 

هستیم، بستری آنها یعنی افزایش تعداد مرگ ومیر کرونا در کشور.«
در این بین، جغرافیای استانی کرونا کماکان همانند قبل است و همه استان های کشور با 
پاندمی درگیر هستند، چنانکه وضعیت در ۲۷ استان کشور قرمز است و فقط در ۴ استان 
دیگر ش��رایط نارنجی و زرد اس��ت. ساده تر این است که گفته شود، وضعیت کرونا تنها در 

استان های سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان و گلستان نارنجی و زرد است و در باقی 
استان های کشور همچنان وضعیت قرمز است.

تنها در یک هفته گذشته 44 هزار نفر مبتال و ۲5۰۰ نفر جان باختند

اعداد ترسناک کرونا در ایران
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فرصت امروز: با اینکه حدود ۱۰ ماه از شیوع کرونا در جهان می گذرد 
و مواجهه غیرمنتظره بش��ر با پاندمی کرونا، ش��رایط جدید و مبهمی را 
در اقتصاد جهانی پدید آورده اس��ت، اما همچنان درباره بزرگی بحرانی 
که در میانه آن ایس��تاده ایم، چیز چندان زیادی نمی دانیم. تنها چیزی 
ک��ه می دانی��م، نااطمینانی فزاین��ده در مورد آینده اس��ت؛ نااطمینانی 
درباره زمانی که ویروس مهار می ش��ود؛ زمانی که واکسنی برای مقابله 
با بیماری به بازار می آید و زمانی که وضعیت اقتصاد دوباره به ش��رایط 

قبل از کرونا بازخواهد گشت.
این روزها در مصاف ویروس و اقتصاد گویا بشر میان دوگانگی جان و 
نان گیر افتاده و به نظر می رسد که یا باید اقتصاد را حفظ کرد و یا جان 
مردم را. در این بین، اقتصاددانان معتقدند که همیش��ه یک راه س��ومی 
وجود دارد؛ یک استراتژی نسبتا ساده که هم ویروس کووید-۱۹ را مهار 

می کند و هم اجازه می دهد که اقتصاد احیا شود.
درحالی که کمتر از س��ه ماه به یک س��الگی ش��یوع کرونا زمان باقی 
مان��ده، دولت ها در این مدت، سیاس��ت های حمایت��ی مختلفی را برای 
مقابل��ه با بحران کرونا اتخاذ کرده و بس��ته های مال��ی متنوعی را برای 
کس��ب و کارها در نظر گرفتند، اما این سیاس��ت ها و بسته های مالی با 
توجه به نظام اقتصادی و درجه توس��عه یافتگی کش��ورها متفاوت بوده 
اس��ت. در این راستا، صندوق بین المللی پول به تازگی برای اقتصادهای 
حوزه منا یا همان کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، 
۷ توصیه برای مقابله کوتاه مدت و میان مدت با بحران کرونا پیش��نهاد 

کرده است.
IMF در گزارش چش��م انداز اقتصادی منطقه منا، با اش��اره به اینکه 
کش��ورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و منطقه قفقاز با راهکارهای سریع 
و دقیق به پاندمی کرونا واکنش نش��ان دادند تا از گسترش و اثرگذاری 
بیش��تر آن مقابله کنند، نوش��ت: با وجود این، کشورهای یادشده هنوز 
با فضای نامطمئن و دش��واری در این بحران مواجه هستند، به خصوص 
کشورهای صادرکننده نفت که به شدت در این وضعیت آسیب دیده اند؛ 
آسیبی دوسویه از جانب پیامدهای اقتصادی تعطیلی ها و کاهش شدید 

تقاضا و قیمت نفت.
گفتنی اس��ت در جغرافیای منا، ۱۵ کش��ور صادرکننده نفت هستند: 
الجزایر، جمه��وری آذربایجان، بحرین، ایران، عراق، قزاقس��تان، لیبی، 
عمان، قطر، عربستان س��عودی، ترکمنستان، امارات، ازبکستان و یمن. 
همچنین ۱۷ کش��ور نیز واردکننده نفت هستند: افغانستان، ارمنستان، 
جیبوتی، مصر، گرجستان، اردن، قرقیزستان، لبنان، موریتانی، مراکش، 
پاکستان، سومالی؛ سودان، سوریه، تاجیکستان، تونس، کرانه باختری و 

نوار غزه. توصیه های هفت گانه صندوق بین المللی پول برای کش��ورهای 
حوزه منا به این شرح است:

* کش��ورها برای مقابل��ه با پاندمی کرونا اقدام��ات متنوعی را به کار 
گرفته ان��د. طبیعت بی مانند بحران نیازمند کنش نرم بود. واردکنندگان 
نفت در خاورمیانه و آس��یای مرکزی بر افزایش هزینه های بهداش��تی و 
واگذاری های هدفمند اجتماعی متمرکز شده بودند. این در حالی است 
ک��ه صادرکنندگان نفت اولویت خود را بر کاهش موقت مالیات، تمدید 
مهل��ت بازپرداختی ها و افزایش هزینه ه��ای دیگر از قبیل پرداخت های 

بخشی از حقوق برای محافظت از اشتغال را در پیش گرفته بودند.
* میانگی��ن واکنش مالی در خاورمیانه و آس��یای مرکزی پایین تر از 
متوسط اقتصادهای نوظهور بود که نشان دهنده فضای منقبض مالی در 
این منطقه اس��ت. میانگین بسته های درآمدی و هزینه ای در کشورهای 
واردکننده نفت این منطقه در س��ال  جاری دو برابر صادرکنندگان نفت 
بود )۲ درصد تولید ناخال��ص داخلی در برابر یک درصد تولید ناخالص 
داخل��ی(. برخی از صادرکنن��دگان نفت با نظام های قوی بهداش��تی و 
رفاهی نیاز کمتری برای افزایش هزینه ها داش��تند. کشورهای دیگر هم 
فض��ای کمتری برای افزایش هزینه ها داش��تند. به عبارت دیگر، فضای 
محدود مالی داشتند. هرچند که افزایش هزینه ها با کاهش هزینه ها در 

دیگر بخش ها به ویژه هزینه های سرمایه ای تعدیل شده بود.
* انتظ��ار می رود که کس��ری بودجه و بدهی عموم��ی افزایش یابد. 
هزینه اقدامات فوری همراه با افت قابل توجه درآمدها در سراسر منطقه 
اثر قابل توجهی گذاشته است. این امر به  ویژه در کشورهای صادرکننده 
نفت به خاطر س��قوط تقاضا و قیمت نفت کامال مش��هود اس��ت. انتظار 
می رود که درآمد آنها در س��ال  جاری میالدی حدود ۲۲۴ میلیارد دالر 
کاهش یابد که معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست. همچنین 
پیش بینی می شود که بدهی دولت ها به طور قابل توجهی افزایش یابد، 
چنانچه برای کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان 
)حوزه مناپ(، بدهی پیش بینی ش��ده دولت از ۶۴ درصد تولید ناخالص 
داخلی س��ال ۲۰۱۹ میالدی به ۷۵ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد رسید 
و در یک سوم کشورها به باالتر از 8۰ درصد هم افزایش خواهد یافت.

* کسری بودجه باالتر به معنای نیازهای مالی بیشتر است. با افزایش 
کس��ری ها، انتظار می رود که نیازهای متوس��ط مال��ی بیش از ۴ درصد 
تولی��د ناخالص داخلی افزایش یابد، چراکه پاندمی باعث ش��ده مجموع 
نیازه��ای مالی عمومی در س��ال جاری به ۶۱۳ میلیارد دالر برس��د که 
این میزان در س��ال ۲۰۲۱ میالدی به ۵۷۱ میلیارد دالر خواهد رسید. 
حوزه مناپ همانند واردکنندگان نفت در مقایسه با صادرکنندگان نفت، 

بیشتر از آسیای مرکزی و قفقاز نیازمند تأمین مالی خواهند بود. انتظار 
می رود که کش��ورهای حوزه مناپ بیشتر بر منابع داخلی متکی شوند، 
در حالی که کش��ورهای آس��یای مرکزی و منطقه قفقاز به تأمین مالی 

خارجی وابسته تر هستند.
* بدهی های باالتر فضای مالی را محدودتر خواهد کرد و ریسک مالی 
را افزایش خواهد داد. بسیاری از کشورهای منطقه به ویژه واردکنندگان 
نف��ت حوزه مناپ تقریبا با فضای مال��ی کمتر و یا بدون آن وارد بحران 
ش��دند. ترکیب اثر بدهی باالتر ک��ه تقاضای تأمین مالی را باال می برد و 
چالش ه��ای اعمال تعدیل های مالی توانای��ی آنها را برای حمایت بهبود 

فضا محدود خواهد کرد.
* برای بهبود فضای مالی، بسط این فضا بسیار مهم است. با توجه به آنکه 
کووید-۱۹ هنوز برای بهداش��ت عمومی و عادی کردن فعالیت اقتصادی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت، حمایت مالی برای بنگاه هایی که به شدت 
ضربه خورده اند و همینطور خانوارهای آسیب پذیر همچنان ضروری است. 
در این صورت، کشورها چگونه می توانند در کوتاه مدت، کمک های موردنیاز 
را تأمی��ن کنند و در میان مدت هم فضای مالی خود را گس��ترش بدهند؟ 
اولویت بندی کردن هزینه ها برای حمایت از بهداشت، آموزش و بخش های 
آسیب پذیر در حالی که باید گالیه های پرداخت کنندگان مالیات را به سطوح 
پی��ش از بحران مد نظر داش��ت، کلید راه حل مش��کالت در آینده نزدیک 
اس��ت. در میان مدت، اقدامات هزین��ه ای و درآمدی که مبتنی بر انصاف و 
کارآمدی باشد به گسترش فضای مالی از قبیل نظام مالیاتی پیشرفته کمک 
خواهد کرد. دولت ها باید به تدریج بر روی کاهش یارانه س��وخت و کاهش 

هزینه های غیراولویتی کار کنند.
* برنامه ه��ای میان م��دت بودجه ای و بهب��ود حکمرانی ن��ه تنها به 
گس��ترش فضای مال��ی کمک خواهد ک��رد، بلکه ریس��ک های مالی را 
ه��م کاه��ش خواهد داد. یک برنام��ه میان مدت بودجه ای به کش��ورها 
کمک می کن��د تا هزینه کامل سیاست های ش��ان را حسابرس��ی کنند 
و قابلیت ه��ای اعتب��اری تعدیل های هزینه ای را ه��م تقویت کنند. این 
طرح ها بای��د از طرف قواعد مالی که محدودیت های عددی را بر احکام 
بودجه ای اعمال می کند و پایداری میان مدت مالی را تضمین می سازد، 
حمایت ش��ود. فقط یک س��وم از کش��ورهای منطقه چنی��ن قواعدی را 
دارند. در انتها، بهبود حکمرانی و مهار فس��اد در حالی که کشورها برای 
گس��ترش فضای مالی خود کار می کنند، مهم است و آنها را منعطف تر 
خواهد کرد. افزایش ش��فافیت می تواند ریسک های مالی را کاهش دهد. 
در حال��ی ک��ه کاهش فرار مالیات��ی و اجتن��اب از آن می تواند به رونق 

درآمدهای دولت کمک کند.

صندوق بین المللی پول برای اقتصادهای نفتی خاورمیانه تجویز کرد

7 راهکار تاب آوری در بحران کرونا

فرصت امروز: قیمت نفت با تش��دید ش��یوع کرون��ا در جهان و وضع 
محدودیت ه��ای تازه به رکورد جدیدی دس��ت یافت و بهای نفت برنت 
ب��ه ۳۷ دالر رس��ید. این پایین ترین قیمت این ش��اخص نفتی در طول 
۴ ماه گذش��ته اس��ت. در همین حال، کمتر از ۴ روز به زمان انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا باقی مانده و مطمئنا طالی سیاه تحت الشعاع 
نتیجه انتخابات س��وم نوامبر دس��تخوش تغییرات جدید قیمتی خواهد 
شد، چنانچه بلومبرگ از دردسر تازه اوپک در صورت پیروزی جو بایدن 
در انتخابات آمریکا گزارش داد و نوش��ت: »در ص��ورت پیروزی بایدن، 
اوپک باید برای افزایش تولید نفت ایران آماده ش��ود، چراکه با بازگشت 
احتمال��ی آمریکا به برج��ام، ایران نقش خود را در تج��ارت بین المللی 

بازخواهد یافت.«
شبکه خبری »بلومبرگ« با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
آمری��کا و تاثیر آن در بازارهای جهانی نف��ت ادامه داد: »برای بازارهای 
ش��کننده نفت، نتیجه انتخابات آمریکا یک خطر دیگر محسوب می شود 
و آن این است که احتمال دارد ایران نقش خود را در تجارت بین المللی 
بازیابد. جو بایدن که در اکثر نظرس��نجی های انتخاباتی پیش��ی گرفته، 
نش��ان داده اس��ت که به دنبال بازگرداندن آمریکا به توافق هس��ته ای 
س��ال ۲۰۱۵ اس��ت؛ توافقی که ایاالت متحده در زم��ان فعالیت وی به 
عنوان معاون رئیس جمهور به آن دس��ت یافته بود. این بدان معناس��ت 
ک��ه تحریم هایی که دونال��د ترامپ اعمال ک��رده و در هفته جاری نیز 
تشدید شده است، می تواند باالخره برداشته شود و راه بیش از ۲میلیون 
بش��که در روز صادرات نفت خام ایران باز ش��ود. این در حالی است که 
کش��ورهای عضو اوپک که ش��امل ایران نیز می ش��ود، با کاهش شدید 
تقاضا در پی ش��یوع کرون��ا، عرضه خود را به منظ��ور افزایش قیمت ها 

محدود کرده اند.«

به گفته »بلومبرگ«، »قیمت نفت برنت روز پنجشنبه حدود ۳ درصد 
کاهش یافت و به زیر ۳8 دالر برای هر بش��که رس��ید و به این ترتیب 
در سال جاری میالدی با افت بیش از ۴۰ درصد مواجه شد. در صورت 
پیروزی بایدن، بانک های وال استریت از جمله »گلدمن ساکس«، »جی 
پی مورگان« و »آر پی س��ی کپیتال« گفته اند س��ال آینده شاهد ورود 
یک میلیون بش��که در روز یا بیش��تر نفت خام ایران ب��ه بازار خواهیم 
بود. اطالعات جمع آوری شده بلومبرگ نیز نشان می دهد ایران ظرفیت 
تولید حدود ۳.8 میلیون بش��که نفت در روز را دارد. در حال حاضر این 
کشور تقریباً نیمی از این مقدار را تولید می کند و بیشتر نفت خام را نیز 
خود مصرف می کند. ایمان ناصری، مدیرعامل بخش خاورمیانه شرکت 
مش��اوره FGE مس��تقر در لندن، گفت: »طی چند ماه پس از انتخاب 
بای��دن، ما انتظ��ار داریم که مقداری نفت ایران به ب��ازار بیاید. این یک 

دردسر واقعی برای اوپک خواهد بود.«
این احتمال در شرایطی است که کشورهای عضو ائتالف اوپک پالس 
از جمله روس��یه در ماه آوریل توافق کردند که ۹.۷ میلیون بش��که در 
روز )ح��دود ۱۰ درصد از عرضه جهانی( را از بازار دریغ کنند. اوپک در 
ماه آگوس��ت این محدودیت ها را کاهش داد اما با توجه به تعطیلی های 
مج��دد ناش��ی از موج جدی��د کرونا در اروپا و س��ایر مناط��ق جهان و 
همچنین از سرگیری تولید نفت در لیبی در پی آتش بس در این کشور 
جن��گ زده، این ائتالف در حال ارزیاب��ی مجدد برنامه خود برای کاهش 

بیشتر نفت در ژانویه است.
در حال حاض��ر، قیمت نفت برنت به زیر ۳۷ دالر کاهش یافته و این 
ی��ک رکورد تازه برای س��قوط قیمت نفت اس��ت. قیمت نف��ت در بازار 
جهانی پس از ریزش س��نگینی که در چند روز گذش��ته داش��ت، روز 
جمع��ه اندکی افزایش یاف��ت اما تحت تاثیر نگرانی ها از آس��یب دیدن 

تقاضا تحت تاثیر موج جدید ش��یوع کووید-۱۹ در مس��یر ثبت دومین 
کاهش ماهانه قرار گرفت. بر این اس��اس، بهای معامالت نفت برنت که 
روز پنجشنبه به پایین ترین قیمت در پنج ماه اخیر سقوط کرده بود، در 
معامالت روز جمعه ۱۵ س��نت افزایش یافت و به ۳۷ دالر و 8۰ س��نت 
در هر بش��که رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز 
با ۱۰ س��نت افزایش به ۳۶ دالر و ۲۷ س��نت در هر بشکه رسید. هر دو 
ش��اخص روز چهارشنبه بیش از ۵درصد و روز پنجشنبه حدود ۴درصد 

سقوط کرده بودند.
جف��ری هال��ی، تحلیلگر ارش��د ب��ازار آسیا-اقیانوس��یه در ش��رکت 
OANDA در ای��ن باره گفت: »به نظر می رس��د که ب��ازار یک بهبود 
موقت��ی پیدا کرده اس��ت. با کندی تقاضا برای ان��رژی در اروپا، مصرف 
جهانی ضعیف تر ش��ده و بازگش��ت نفت لیبی به بازار باعث ش��ده است 
اوپ��ک پ��الس در تصمیمش برای افزایش ۲میلیون بش��که ای تولید در 
ژانویه بازبینی کند. نفت در چنین فضایی که اوپک پالس درباره تصمیم 
خود هیچ بیانیه رس��می منتشر نکرده، بعید است صعود پایداری داشته 

باشد.«
اوپک و متحدانش قرار است طبق توافق اولیه، محدودیت تولید فعلی 
را تس��هیل کرده و در ژانویه تولیدشان را حدود ۲میلیون بشکه در روز 
افزایش دهند. عربس��تان سعودی و روس��یه با توجه به تجدید قرنطینه 
در اروپا و ضعیف شدن دوباره تقاضا برای نفت، موافق حفظ محدودیت 
عرضه در سطح فعلی ۷.۷ میلیون بشکه در روز هستند. براساس گزارش 
رویترز، انتظار برای عادی ش��دن س��ریع روند تولید نفت منطقه خلیج 
مکزیکوی آمریکا پس از ضعیف ش��دن توفان گرمس��یری زتا و تشدید 
اش��باع عرضه، عامل دیگری بود که فش��ارهای نزول��ی روی قیمت ها را 

تشدید کرد.

گزارش »بلومبرگ« از دردسر جدید اوپک در صورت پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا

رکورد سقوط قیمت نفت شکست

نگاه

»پراجکت سیندیکیت« گزارش داد
برنده و بازنده اقتصادی کرونا

اس��تفان روچ، استاد دانش��گاه ییل آمریکا در مقاله ای در »پایگاه 
خبری پراجکت س��یندیکیت«، از موقعی��ت برتر چین در ریکاوری 
اقتصادی در عصر کرونا سخن گفت و عملکرد آمریکا در این زمینه 
را ناامیدکننده دانست. به اعتقاد او، دونالد ترامپ، ابتالیش به کرونا 
را به مثابه نش��انه ای از شجاعت خود نش��ان می دهد، در حالی که 
چنی��ن چیزی واقعیت ندارد و تبعات اقتصادی رویکرد او به بحران 
کرون��ا در ایاالت متحده، دقیقا در نقط��ه مقابل ریکاوری و بازیابی 

اقتصادی قدرتمندانه چین در عرصه جهانی است.
روچ در مقاله خود نوش��ت: »همانطور ک��ه چین در دوره پس از 
بحران مالی س��ال ۲۰۰8، پیشتاز دیگر کشور ها در زمینه ریکاوری 
و بازیابی اقتصادی بود، اکنون نیز پکن در حال اجرای یک نمایش 
مشابه اس��ت. وضعیت ریکاوری اقتصادی چین در میان کشور های 
توسعه یافته، تقریبا بی نظیر است. متاسفانه این مسئله یک حقیقت 
تلخ در آمریکاست یعنی همان کشوری که چین در آن به مثابه یک 

شیطان تصویر می شود.
بدون تردید، بحران های اقتصادی سال ۲۰۰8 جهان و همچنین 
پاندم��ی کرونا، ماهیتی کامال متفاوت دارند. وال اس��تریت آمریکا، 
مس��بب اصلی بحران اقتصادی سال ۲۰۰8 بود. این در حالی است 
که بحران ش��یوع کرونا از ش��هر ووهان چین آغاز شد. با این حال، 
در هر دو مورد، پاس��خ و واکنش چین به بحران ها به مراتب از نوِع 
واکنش آمریکا، تاثیرگذار تر و درس��ت تر بوده اس��ت. طی دوره پنج 
س��اله پس از بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰8، میانگین رشد 
واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا، 8.۶ درصد بوده اس��ت. اگرچه 
این رش��د در مقایسه با میزان رش��د اقتصادی دوره پنج ساله قبل 
از بح��ران، کمتر بوده، با این حال، به مراتب بیش��تر از )چهار برابر 
بیشتر( میانگین ضعیف رشد اقتصادی ساالنه آمریکا در دوره زمانی 

سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ )با رقم ۲.۱ درصد( بوده است.
پاسخ مناسب چین به بحران جهانی کرونا، حقایق اقتصادی قابل 
تأمل��ی را چه در مورد ش��رایط فعل��ی و چه در مورد آینده، افش��ا 
می کند. گزارش تولید ناخالص داخلی چین در س��ه ماه سوم سال 
۲۰۲۰ به این نکته اشاره دارد که اقتصاد چین با سرعت باال به دوره 
قبل از اپیدمی کرونا بازگش��ته اس��ت؛ امری که تبعات و نشانه های 

خاصی را برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.
مقایس��ه این مس��ئله با اقتصاد آمریکا کامال قابل توجه است. هر 
دو اقتص��اد )چی��ن و آمریکا( در جریان بح��ران کرونا، با مصائب و 
انقب��اض اقتصادی قابل توجهی مواجه ش��دند. انقب��اض اقتصادی 
۳۳.8 درص��دی اقتصاد چین در جریان س��ه ماهه نخس��ت س��ال 
۲۰۲۰، تقریبا مش��ابه انقباض ۳۱.۲ درصدی اقتصاد آمریکا در سه 
ماهه دوم سال مذکور بوده اس��ت. براساس داده های موثق ماهانه، 
رشد واقعی سه ماه س��وم تولید ناخالص داخلی آمریکا، حدودا ۳۵ 
درصد بوده اس��ت. این میزان اگرچه آمار خوبی برای آمریکا است، 
با این حال، در مقایس��ه با چین، به مراتب کمتر بوده است )حدودا 
۲۰درص��د کمتر(. از طرفی نباید فراموش ک��رد که آمار های تولید 
ناخال��ص داخلی اقتصاد آمریکا براس��اس آنچه عنوان ش��د، حدودا 

۳درصد کمتر از نقطه اوج آن در سال ۲۰۱۹ بوده است.
با این هم��ه، نرخ های ری��کاوری اقتص��ادی، بازگوکننده تمامی 
حقایق نیستند. نرخ های ریکاوری اقتصادی پس از یک دوره بحران 
س��نگین، حاکی از یک بازیابی ش��دید هس��تند و چندان نمی توان 
ب��ه آنها تکیه ک��رد. آنچه واقعا می توان به آن تکیه کرد این اس��ت 
که پس از گذش��ت مدتی ببینیم آیا روند رش��د اقتصادی ادامه دار 
اس��ت یا خیر. این دقیقا همان نقطه ای است که چین به نحو قابل 
توجهی، راه خود را از آمریکا جدا می کند و برتری خود را در عرصه 

بین المللی دیکته می کند.
نوِع واکنش چین به بحران کرونا تا حد زیادی وامدارِ واکنش آن به 
بحران مالی س��ال ۲۰۰8 بوده اس��ت. هدف در آن زمان برای چین از 
همان ابتدا کامال واضح و روشن بود: »اولویت اصلی باید مخاطب قرار 
دادِن منبع اصلی شوک و بحران باشد نه آسیب ها و تبعات جانبی آن.« 
بسته محرک مالی چین به ارزش ۵۹۶.۴ میلیارد دالر در آن زمان به 
این دلیل مفید بود که چین اقدامات محکم و قاطعی را جهت محافظت 
از بازار های مالی خود در برابر یک بیماری بس��یار خطرناک و گسترده 
اتخاذ کرده بود. واکنش و نوع عملکرد چین در دوره کنونی نیز کامال 
مشابه گذشته است: اول، چین اقدامات بسیار گسترده و سختگیرانه ای 
را جهت حمایت از ش��هروندان خود در برابر ش��یوع گسترده ویروس 
کرونا انجام داده و می دهد و سپس این کشور سیاست های مالی و پولی 
مناسبی را برای تقویت بنیه اقتصادی چین و پیشرفت آن در بحبوحه 
بحران به کار گرفته و می گیرد. این رویکرد کامال با نوِع رویکردی که 
آمری��کا جهت مقابله با ویروس کرونا و تبع��ات اقتصادی آن در پیش 
گرفته، تفاوت دارد. دولت آمریکا به جای اینکه بر توقف روند ش��یوع 
کرونا و تقویت بخش بهداشت و سالمت تاکید ورزد، بسته های محرک 
پول��ی و مالی زیادی را طراحی کرده و عمدتا معطوف به پیامد بوده تا 

علت بحران.
این مسئله به خوبی تفاوت در رویکرد دولت چین و دولت آمریکا 
به رهبری ترامپ را در مقابله با بحران ش��یوع ویروس کرونا نش��ان 
می ده��د. در چین برخالف آمریکا، هیچ گون��ه مخالفت و مقاومتی 
در برابر اس��تفاده از ماس��ک، رعایت فاصله اجتماعی و نمونه گیری 
گسترده و تبدیل آن به یک هنجار در جامعه، وجود نداشته و ندارد. 
تنها کافی اس��ت به این مس��ئله توجه کنیم که در اوایل پاییز سال 
جاری میالدی، دس��ت کم ۹ میلیون نف��ر در کینگدائو چین، هدف 
آزمایش ویروس کرون��ا قرار گرفتند. این اقدام در کمتر از پنج روز 
و پ��س از ابت��الی کمتر از ۲۰ نفر از اهالی ای��ن منطقه به ویروس 
کرونا انجام گرفت. در ع��وض، ترامپ ابتالی خود به ویروس کرونا 
را نشانه ای از شجاعتش اعالم می کند و هیچ اشاره ای به خطرات و 
تهدیداتی که جامعه آمریکا را هدف قرار داده و می دهند، نمی کند.

در این چارچوب، نتایج خیره کننده تولید ناخالص داخلی آمریکا 
در سه ماهه سوم سال جاری میالدی، در تضاد و تناقض آشکارتری 
ب��ا وضعیت مبهم و نامش��خص اقتصاد آمری��کا در عصر پس از لغو 
محدودیت ها در آمریکا اس��ت. آش��فتگی مداوم در بازار کار آمریکا 
)آمریکا شاهد بیشترین میزان ثبت نام جهت دریافت بیمه بیکاری 
در کل تاریخ خود است( در برهه کنونی، کامال چشمگیر است. این 
مس��ئله می تواند تا حد زیادی با آغاز موج جدیدی از بحران شیوع 
کرونا در این کشور )آمریکا( تشدید شود و ایاالت متحده را در یک 

بحران اقتصادی و اجتماعی بسیار عمیق غرق کند.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: براس��اس طرحی که مجلس تصویب کرده، دولت ملزم به 
پرداخت یارانه جدیدی به ۶۰ میلیون نفر شده و قرار است مبلغ ۱۲۰ هزار 
تومان برای افراد س��ه دهک اول و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای سایر دهک ها 
واریز شود. این چهارمین یارانه ای است که در صورت تایید شورای نگهبان 
از س��وی دولت به مردم پرداخت خواهد شد؛ طرحی که اقتصاددانان آن را 
نومیدانه و از مصائب اقتصاد یارانه ای قلمداد می کنند و معتقدند در شرایط 
تورمی حاضر کفاف هزینه های م��ردم را نخواهد داد. دولت در حال حاضر 
سه نوع یارانه را به صورت ماهانه پرداخت می کند؛ نخست یارانه نقدی ۴۵ 
هزار و ۵۰۰ تومانی است که حدود ۷8 میلیون ایرانی به طور ماهانه دریافت 
می کنند. س��پس یارانه بنزین که درس��ت یک سال پیش و بعد از افزایش 
قیمت بنزین در آبان ماه ۹8 برای جبران فش��ار تورمی احتمالی به اقش��ار 
ضعیف مردم به صورت ماهانه توزیع شد. سومین یارانه نیز یارانه کروناست 
که پس از ش��یوع بیماری کرونا از ۲۰۰ ت��ا ۶۰۰ هزار تومان بین حدودا ۳ 
میلیون نفر توزیع می ش��ود. حاال در صورت تایید ش��ورای نگهبان و قانون 
شدن طرح جدید مجلس، یارانه چهارمی نیز باید بین ۶۰ میلیون ایرانی به 
صورت ماهانه پرداخت شود، درحالی که پرداخت ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در 

ماه تأثیر چندانی در معیشت مردم در شرایط تورمی حاضر ندارد.
ابعاد طرح تامین کاالهای اساسی از نگاه کارشناسان

براس��اس طرح مجلس یازدهم، دولت مکلف اس��ت ب��ه منظور تامین 
بخش��ی از نیاز ه��ای معیش��تی خانوار های کش��ور به وی��ژه خانوار های 
کم برخوردار از ابتدای ش��ش ماهه دوم س��ال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه، 
نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی 
ش��ده در طرح معیش��ت خانوار )موضوع ردیف )۳۱( جدول تبصره ۱۴ 
قانون بودجه س��ال ۱۳۹۹ کل کشور( به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر، 
از طری��ق واریز اعتب��ار به کارت یارانه نقدی سرپرس��ت خانوار به مبلغ 
ی��ک میلیون و ۲۰۰ه��زار ریال برای هر یک از افراد س��ه دهک اول از 
جمله افراد تحت پوش��ش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، 
رزمندگان معس��ر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دس��تمزد و 
مبلغ ۶۰۰هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید. این 
اعتبار صرفا برای تامین کاالی اساس��ی و ضروری در نظر گرفته شده و 
وزارت صمت و جهاد کش��اورزی موظفند ام��کان تخفیف در خرید این 

کاال ها را برای مشموالن فراهم کند.
منابع موردنیاز برای اجرای این بند به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از 
محل فروش اموال، حق االمتیاز و واگذاری س��هام دولت و حقوق مالکانه 
ناش��ی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد تامین می شود. در 
ص��ورت عدم تکاف��وی منابع حاصله دولت مکلف اس��ت از منابع اعتبار 
موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کس��ری منابع را جبران کرده و با 

منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.
این ط��رح اما مخالفان��ی دارد ک��ه مهمترین آن دولتی ها هس��تند، 
چنانچه حس��ن روحانی سه ش��نبه گذشته در جلسه س��تاد هماهنگی 

اقتص��ادی دولت گف��ت: »ارائه برخی طرح ها که منابع آن دیده نش��ده 
اس��ت، نمی توان��د به رف��ع معضالت کم��ک کند و ممکن اس��ت باعث 
ایجاد مش��کالت تورمی و ی��ا دامن زدن به انتظ��ارات غیرواقعی گردد؛ 
ل��ذا مالحظه منابع و فراهم آوردن ش��رایط اجرایی آن، الزمه توفیق در 

خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.«
کارشناسان نیز معتقدند ۳۰ هزار میلیارد تومانی که در طرح مجلس 
برای تامین کاال های اساس��ی در نظر گرفته ش��ده به احتمال زیاد باید 
با اس��تقراض از بانک مرکزی تامین ش��ود که تورم را ۱۰درصد افزایش 
می دهد. محمدرض��ا عبداللهی در این باره به »مه��ر« گفت: »طراحان 
طرح تامین کاال های اساس��ی در مجلس معتقدند منابع طرح مذکور از 
دو محل تامین ش��ده و در مجموع به بودجه های جاری و عمرانی سال 
۹۹ و منابع و جداول آن، چیزی اضافه یا کم نش��ده اس��ت. محل اول، 
تبصره ۱۴ اس��ت که تمام بحث یارانه ه��ای بودجه ای در آن محل دیده 

می شود و محل دوم، بند »و« تبصره ۲ قانون بودجه است.«
او ادامه داد: »طبق اعالم س��ازمان برنام��ه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ 
قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم دچار کسری 
اس��ت و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده را هم نمی تواند پوشش 
ده��د بنابراین اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه ش��ود، 
تم��ام این ۱۵ هزار میلیارد تومان کس��ری بودج��ه خواهد بود و باید از 

طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شود که خود تورم زاست.«
بهترین راهکار برای حمایت از قشر ضعیف چیست؟

همچنین هادی حق ش��ناس درباره جوانب این طرح به »فرارو« گفت: 
»اوال طرح��ی ک��ه بار مالی داش��ته باش��د و دولت موافق نباش��د طبق 
اصل ۷۵ قانون اساس��ی ش��ورای نگهبان رد می کند بنابراین هر طرحی 
ک��ه مجلس تصویب کن��د و طرح مالی اش را با دول��ت هماهنگ نکند، 
نمی تواند تبدیل به قانون بشود؛ بنابراین هر طرحی که  در کل تصویب 
شود دولت موافق است یا همراهی می کند یعنی منابعش را تامین کرده 
است. دوم اینکه با توجه به تورم سال جاری که به دلیل تحریم و کرونا 
روندی افزایشی داشته، دهک های کم درآمد نیاز به کمک دارند بنابراین 
دولت باید در حمایت از این گروه کاری کند. بهترین راهکار این اس��ت 
کارت های ش��ارژ الکترونیکی طراحی شود که آن منابع صرف کاال های 
اساس��ی شود بنابراین اگر هدف این است به دهک های کم درآمدی کاال 

برسد این کارت ها بهترین راهکار ممکن است.«
به اعتقاد وی، »کارت های الکترونیکی وقتی ش��ارژ می شود فقط برای 
اس��تفاده خاص است. مثل کارت ش��ارژ تلفن که فقط برای تلفن زدن 
اس��ت و نمی ش��ود اس��تفاده دیگری از آن کرد. با کارت شارژ کاال فقط 
می ت��وان برنج و گوش��ت و مواد غذایی موردنظر دول��ت را خرید. چون 
هدف این اس��ت که حداقل کالری ها تامین شود. هدف تامین کاال های 
اساسی اس��ت بنابراین چون این کمک مش��خص است برای چه کاری 

است نمی توان از آن استفاده دیگر کرد و مثال کاالی لوکس خرید.«

ای��ن اقتصاددان ادام��ه داد: »نکته س��وم پیامد تورم��ی طرح تامین 
کاال های اساس��ی اس��ت. منابعی ک��ه در اختیار حمای��ت از دهک های 
کم درآمد قرار می گیرد بسیار قابل توجه نیست. بدهی هایی که دولت یا 
ش��رکت ها به بانک مرکزی دارند یا اضافه برداش��تی که بانک ها از بانک 
مرک��زی می کنند در قی��اس با کمک به دهک های کم درآمدی بس��یار 
قابل توجه اس��ت. کمک به دهک های کم درآمد نس��بت به این بدهی ها 
کمک های معناداری نیس��ت. به اضافه اینکه اینجا هدف این اس��ت که 
کاال تامین ش��ود این منابع به بورس بازی، س��فته بازی و خرید و فروش 

زمین نمی رود بنابراین آثار تورمی ناچیزی دارد.«
او در پاس��خ به انتقاداتی مبنی بر نداش��تن درآم��د ثابت دولت برای 
تامین منابع این هزین��ه دائمی گفت: »این طرح که طرحی مادام العمر 
نیس��ت. دولت برای چند ماه پایان س��ال از آن اس��تفاده می کند. سال 
دیگر ضرورتا اینطور نیس��ت که در بودجه این طرح را ادامه بدهد. این 
طرح مثل یارانه های ۴۵ هزار تومانی نیست که نشود قطع کرد. طرحی 

مسکنی برای این موقعیت خاص است و یقینا دائمی نیست.«
به گفته حق شناس، »چون این یارانه به تک تک افراد تعلق می گیرد، 
نمی تواند باعث فس��اد بشود، ولی هر نوع یارانه حتما روش غلطی است، 
ولی این روش غلط زمانی درس��ت تلقی می شود که راهی وجود ندارد. 
وقتی دهک های کم درآمد تحت فشار قرار دارند باید به آنها کمک کرد. 
راه های مختلفی در این باره وجود دارد یک راه این است که به حساب 
خانوار ها پول بریزیم، اما اینطوری نمی دانیم پدر یا مادر خانواده این پول 
را کجا خرج می کند. تضمینی در این باره وجود ندارد. یک راه این است 
که کارت شارژ الکترونیکی بدهیم که حتما باید این کاال را بخرید یعنی 

حمایت از این اقشار را هدفمند کنیم.«
کمک به اقشار ضعیف اجبار است و نه انتخاب

او ب��ا بی��ان اینکه »این کمک ها برای کل ملت ایران نیس��ت، بلکه برای 
دهک هایی است که هیچ گونه منبع درآمدی ندارند«، افزود: »مثال بخشی از 
گردشگری ایران پس از کرونا تعطیل شده کارکنان این بخش چه کار باید 
کنند یا بخشی از مکان های ورزشی تعطیل شدند کارکنان اینها چه کنند؟ 
دولت باید کمک کند اما چطور؟ یکی می گوید تسهیالت اجاره بهای مسکن 
می دهم یکی هم می گوید برای مواد غذایی کمک می کنم. می گویند دولت 
درآمد ندارد من هم قبول دارم، ولی باالخره دولت باید راهی را برای کمک 

به مردم پیدا کند. یک راه فروش اموال است.«
به باور او، »این روش حمایتی از اقش��ار ک��م درآمد نه اینکه عوارض 
نداش��ته باش��د که یکی از عوارضش تورم است، اما اگر دولت این کار را 
نکند دهک های کم درآمد به دلیل دسترس��ی نداش��تن به مواد غذایی 
بیمار می ش��وند آن وقت باید این هزینه را در بخش بهداش��ت و درمان 
بکن��د یا این اقش��ار خدای ناکرده به بزه��کاری روی می آورند باید این 
هزین��ه را جای دیگ��ر بدهد. پس ناچار به این کار هس��تیم. اینجا الزام 

است و بحث انتخاب نیست.«

آیا یارانه ۱۲۰هزار تومانی کفاف هزینه های مردم را می دهد؟

دردسرهای یارانه چهارم
دریچه

محکومیت مدیر آپارات چه تاثیری بر کسب و کارهای 
اینترنتی دارد؟

حلقه گمشده کسب وکارهای پلتفرمی
خبر محکومیت مدیر آپارات به دلیل انتشار ویدئویی غیرمجاز نشان می دهد 
که کس��ب وکارهای کاربرمحور همچنان در مسیر ناهمواری حرکت می کنند 
و برخ��ورد قضایی با پلتفرم ب��ه جای کاربر، زیان های اقتص��ادی زیادی برای 
کس��ب وکارهای پلتفرمی به  همراه دارد. در این بین، فعاالن عرصه کس��ب و 
کارهای دیجیتال معتقدند که تحت فش��ار قرار دادن کس��ب وکارهای داخلی 
در زمان تحریم، منطقی نیس��ت و بهتر است که دادسراهای تخصصی به این 

اتهامات رسیدگی کنند.
به گزارش ایرنا، یکی از پربحث ترین اخبار در هفته گذش��ته در ش��بکه های 
اجتماعی، خبر محکومیت ۱۰ س��اله جواد ش��کوری مقدم، مدیرعامل پلتفرم 
آپارات توسط یکی از شعب دادگستری کل استان تهران بود. این حکم در پی 
انتشار یک ویدئو در شبکه آپارات برای شکوری و چند نفر دیگر که در ساخت 
این ویدئو شریک بودند صادر شد. آپارات پس از اعالم این خبر در شبکه های 
مجازی در بیانیه  کوتاهی اعالم کرد: »تجدیدنظرخواهی از این دادنامه صورت  
پذیرفت��ه و در الیح��ه اعتراضی با اش��اره به ماده ۲۳ قان��ون جرایم رایانه ای و 
مصوبات حمایتی ش��ورای عالی فضای مجازی از پلتفرم ها که به  صورت رویه 
ثابت درآمده، استناد ش��ده و امیدواریم بر این مبادی، محکمه تخصصی رأی 

مناسب را صادر کند.«
پس از این خبر و واکنش  ش��بکه های خارجی نس��بت ب��ه این حکم، جواد 
ش��کوری مقدم در توئیتر خود نوشت: »بی بی سی و رسانه های دیگر دل شان 
برای آپارات و اکوسیس��تم استارت آپی ایران نمی سوزد و حتما رندانه می دانند 
این روش موج س��واری مغرضانه، س��ریع تر به آپارات و اکوسیستم استارت آپی 
کشور ضربه می زند.« او سپس گفت که این ویدئو ابدا با سفارش یا اعمال نظر 
ما ساخته نشده است. اینها مانند دیگر تولیدکننده های آپارات، گذشته مثبتی 
داش��تند و الگوریتم توزیع محتوای ما این ویدئو را مانند بقیه ویدئوها منتشر 
کرده بود. وزیر ارتباطات نیز در یک برنامه تلویزیونی خطاب به معاون س��ابق 
دادستان کل کش��ور گفت: »اگر یک نفر محتوای مجرمانه ای را در پیام رسان 
داخلی بارگذاری کرد، شما مالک پیام رسان را به زندان می اندازید. این حمایت 
از تولید داخل نیست.« پدرام سلطانی عضو و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی 
ای��ران در واکنش ب��ه محکومیت مدیر آپارات در توئیتر نوش��ت: »این خبر را 
کارآفرین��ان جوان، بچه های خالق و باهوش و امیدهای آینده توس��عه اقتصاد 
کشور می بینند و سپس به دوستان شان در آن سوی آب پیام می دهند: »فالنی 
سریع ترین راهی که بتونم بیام اون طرف چیه؟ دیگه امیدی ندارم به موندن.« 

این حکم، آگهی ختم اکوسیستم استارت آپی کشور است.«
با وجود حمایت های گس��ترده از مدیرعامل آپارات، برخی کاربران معتقدند 
یکی از عوامل رشد آپارات، فیلترینگ نمونه های موفق خارجی از جمله یوتیوب 
است. با این حال، حتی این فرضیه نیز نمی تواند مانع تفکیک مسئولیت کاربر 
و پلتفرم در موضوع انتشار محتوا باشد.  بسیاری از ما نخستین بار با محکومیت 
مدیر و مالک بالگفا در اواخر دهه ۱۳8۰ با مسئله تعارض بین کاربر و پلتفرم 
مواجه شدیم. علیرضا شیرازی، مالک بالگفا در این باره گفت: »اتفاقی که برای 
م��ن افتاد، مربوط به پی��ش از تصویب جرایم رایانه ای ب��ود و بنابراین در یک 
فضای بدون قانون بودیم.« او درباره علت بازداشت خود به عنوان مدیر و مالک 
سرویس بالگفا گفت: »افرادی منتصب به یکی از فدراسیون ها علیه یک وبالگ 
در بالگفا شکایت کرده بودند. این وبالگ پس از مدتی فعالیت، حذف شده بود. 
زمانی که پرونده در جریان دادگاه بود، این وبالگ وجود نداش��ت. با این حال، 
دادگاه به ص��ورت غیابی برای من حکم زندان ص��ادر کرد و من به عنوان تنها 
فرد و نویس��نده وبالگ شناخته ش��دم و حتی در دادگاه تجدیدنظر نیز همان 
حکم با تخفیف تأیید شد.« مدیر بالگفا با یادآوری تأثیر تصویب قانون جرایم 
رایانه ای گفت: »پس از گذش��ت چند سال از تصویب این قانون، سرویس های 
کاربرمحور و میزبانی به رسمیت شناخته شدند و از آنجایی که قانون مشخص 
کرده بود سرویس دهنده چه اطالعاتی را باید نگهداری کند و چه اطالعاتی را 
می تواند ارائه دهد، بس��یاری از چالش های پیش از این حل ش��د و در موادی 
سرویس دهنده به عنوان مطلع به دادگاه می رفت و اطالعات را ارائه می داد که 
همین رویه نیز سال هاس��ت تغییر کرده و پلیس فتا به صورت الکترونیکی این 

مسائل را پیگیری می کند.«
او درب��اره تحلیل خ��ود از مورد آپارات نیز گفت: »با توجه به انتش��ار بدون 
جزییات حکم و ابهام هایی که وجود دارد به نظر نمی رسد محکومیت مدیرعامل 
آپارات فقط مربوط به همان یک ویدئو باش��د و ش��اید موارد دیگری نیز مورد 
بررس��ی قرار گرفته اند. عالوه بر این به  نظر می رس��د قاضی دادگاه معتقد به 
تبلیغ این ویدئو توس��ط آپارات بوده و مس��ئله فقط میزبانی نیست زیرا روزانه 
ده ها محتوای حتی غیراخالقی در سرویس های مختلف به اشتراک گذاشته و با 
ارسال گزارش تخلف پیگیری می شود و در حقیقت برای مالک پلتفرم مسئله ای 
ایجاد نمی کند. با این حال ۱۰ سال زندان چه برای میزبانی و چه برای تبلیغ و 

نشر گسترده محتوا، طوالنی است.«
مدیر و مالک بالگفا در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چنین محکومیت هایی 
می توانند به لحاظ اقتصادی، کس��ب وکارهای کاربرمح��ور را تحت تأثیر قرار 
دهند، گفت: »این موضوع نمی تواند مدل درآمدی یا اقتصاد این کسب وکارها 
را متأثر کند اما آنها را در همکاری با ناش��ران، نشر گسترده محتوا و تبلیغات، 
محافظه کارتر می کند. همچنین باتوجه به م��ورد آپارات، نمی توان آنگونه که 
برخی تالش دارند موضوع را به گونه ای جلوه دهند که دادگاه هایی وجود دارد 

که سرویس های میزبانی را نمی پذیرند، به مسئله نگاه کرد.«
با وجود اینکه مدیر و مالک یکی از قدیمی ترین سرویس های وبالگ نویسی 
فارسی معتقد است چنین احکامی تأثیر بر اقتصاد کسب وکارهای کاربرمحور 
ندارد، اما مهدی عبادی، دبیر انجمن فین تک ایران معتقد اس��ت این موضوع 
به طور کامل به جنس کس��ب وکار وابستگی دارد. عبادی در این رابطه گفت: 
»فرض کنیم فردی از خدمات ارائه دهندگان درگاه پرداخت واس��ط برای یک 
فعالیت غیرقانونی اس��تفاده می کند. در ای��ن زمان پلیس یا بازپرس ها چگونه 
رفتار می کنند؟ در اینجا فارغ از محتوای منتشرشده، تراکنش هایی که بر پایه 
آن محتوا انجام شده را از طریق بانک پیگیری می کنند. پیگیری تراکنش های 
بانکی نیز در نهایت یک حس��اب بانکی را نشان می دهد که همه مبالغ به آن 

واریز شده اند و آن حساب، متعلق به پلتفرم است.«
عبادی ادامه داد: »پس از شناسایی حساب بانکی، دستور مسدودسازی آن 
صادر می ش��ود و این اتفاق در یک سال گذشته و همچنین پیش از آن، بسیار 
برای فعاالن این حوزه رخ داده و حساب های آنها گاهی به صورت کوتاه مدت و 
گاهی به صورت بلندمدت مسدود شده است. حساب مسدودشده در واقع یک 
حساب واسط است که پول های هزاران نفر به آن واریز می شود و مسدود شدن 
آن، کس��ب وکارها را به شدت دچار مشکل می کند. مسدود شدن حساب برای 
ی��ک تراکنش ۱۰ هزار تومانی موجب می ش��ود جمعیت قابل توجهی به طور 
مثال ۵۰۰ هزار نفر، نتوانند پول خود را در آن روز دریافت کنند. در واقع این 
موضع عالوه بر آس��یب مستقیم اقتصادی، زیان های غیرمستقیمی را به همراه 
دارد. نارضایتی کاربر موجب مهاجرت وی شده و همه هزینه های بازاریابی آن 

پلتفرم از بین می رود.«
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به اعتقاد برخی کارشناس��ان، س��مت و س��وی بازار مس��کن با وجود 
نوس��انات قیمتی، متناسب با توان اقش��ار متوسط و پایین شکل گرفته 
اس��ت؛ به طوری ک��ه ۵8 درصد معامالت را واحدهای ب��ا نرخ کمتر از 
متوس��ط قیمت ش��هر تهران به خ��ود اختصاص می ده��د؛ در این بین 
خانه ه��ای ب��ا قیمت متری ۱۰ تا ۲۰ میلیون توم��ان ۳۵درصد خرید و 

فروش ها را دربر گرفته است.
به گزارش ایسنا، وزن خانه های با قیمت کمتر از میانگین شهر تهران 
بر کل معامالت سنگینی می کند. با وجود آنکه متوسط قیمت مسکن در 
تهران ۲۶.۷ میلیون تومان اعالم شده، خانه های دارای قیمت متری ۱۰ 
ت��ا ۲۰ میلیون تومان ۳۵درصد معام��الت را به خود اختصاص می دهد. 
از س��وی دیگ��ر ۵8 درصد واحدها ب��ا قیمتی کمتر از متوس��ط قیمت 
شهر معامله شده اند. مهرماه ۱۳۹۹ توزیع فراوانی معامالت مسکن شهر 
تهران برحس��ب قیمت یک متر مربع حاکی از آن اس��ت که بیش��ترین 
س��هم به میزان 8.۲ درصد به واحدهای دارای ارزش ۱۶ تا ۱8 میلیون 
توم��ان در هر متر مربع تعلق دارد و خانه های با قیمت متری ۱۴ تا ۱۶ 
میلیون و ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان به ترتیب با س��هم ۷.۹ و ۷.۶ درصد 
در رتبه های بعدی ق��رار دارند. به طور کلی ۴۰ درصد معامالت مربوط 

به خانه های کمتر از متری ۲۰ میلیون تومان بوده است.
از ط��رف دیگ��ر آمارهای مهرم��اه نش��ان می دهد س��هم واحدهای 
گران قیمت با ارزش بیش از متری ۵۰ میلیون تومان از معامالت مسکن 

شهر تهران چندان باال نیست، چنانچه تنها ۹.۵ درصد معامالت مسکن 
ش��هر تهران به واحدهای مس��کونی با ارزش بیش از ۵۰ میلیون تومان 
در هر متر مربع تعلق داشت که البته ۶.۵ درصد آن به خانه های دارای 

قیمت بیش از متری ۵۶ میلیون تومان اختصاص یافت.
س��هم واحدهای با قیمت بیش از متری ۳۰ میلیون تومان هم از کل 
معامالت مسکن شهر تهران ۳۵ درصد بوده که در این محدوده قیمتی 
نیز س��هم غالب به می��زان ۱۷ درصد به خانه ه��ای دارای ارزش ۳۰ تا 
۴۰ میلیون تومان تعلق دارد. این آمارها نش��ان می دهد خرید و فروش 
در هر دو س��طح مصرفی و س��رمایه ای متناسب با توان اقشار متوسط و 
پایین است؛ هرچند بنا به گفته کارشناسان ۷۷ درصد معامالت در بازار 

مسکن را خرید و فروش های سوداگرانه تشکیل می دهد.
از طرف دیگر س��هم واحدهای کمتر از پنج سال در معامالت مسکن 
ش��هر تهران به کمترین میزان خود دس��ت کم از س��ال ۱۳۹۳ تاکنون 
رس��یده است. بین سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با توجه به رشد درآمدهای 
دولتی، افزایش س��اخت و سازها متأثر از پروژه مسکن مهر، حجم تولید 
مس��کن در پایتخت رونق گرفته بود. تولید مس��کن شهر تهران در سال 
۱۳۹۲ بالغ بر ۱۷۷ هزار و ۶8۰ واحد مس��کونی بوده که در س��ال های 
پس از آن روند کاهشی به خود گرفته است؛ تا جایی که در نیمه نخست 
س��ال جاری تعداد واحدهای مس��کونی پیش بینی شده از طریق صدور 
پروانه های ساختمانی شهر تهران به ۲۶ هزار و ۶۴8 واحد رسیده است.

مطاب��ق آمار، تعداد واحدهای در حال س��اخت ش��هر تهران در نیمه 
نخست س��ال ۱۳۹۹ کاهش ۱۴درصدی نسبت به ش��ش ماهه ابتدای 
س��ال ۱۳۹8 و افت ۷۶ درصدی نس��بت به نیمه نخس��ت سال ۱۳۹۲ 
را نشان می دهد. بررسی ها نش��ان می دهد کاهش قدرت خرید، کمبود 
زمین ناش��ی از کاهش تعداد و افزایش ش��دید قیمت خانه های کلنگی، 
محدودیت های اعمال ش��ده از سوی مدیریت شهری در فروش تراکم و 
نبود چشم انداز روشن از بازدهی سرمایه در حوزه ساخت و ساز از جمله 

دالیل اصلی کاهش تولید مسکن جدید در پایتخت است.
نوس��انات اقتصاد کالن که به ش��کل کاهش محس��وس ت��وان خرید 
مس��کن بروز کرده، متقاضیان را به تدریج از واحدهای مس��کونی نوساز 
به س��مت واحدهای قدیمی سوق داده اس��ت. آمار بانک مرکزی نشان 
می دهد در س��ال حدود ۱۳۹۳ معموال ۵8 درصد معامالت مسکن شهر 
ته��ران را واحدهای کمتر از پنج س��ال به خود اختص��اص می داد. این 
می��زان در مهرم��اه ۱۳۹۴ به ۵۵ درصد، مهرم��اه ۱۳۹۵ به ۵۱ درصد، 
مهرماه ۱۳۹۶ به ۴۶ درصد، مهرماه ۱۳۹۷ به ۴۴ درصد، مهرماه ۱۳۹8 
ب��ه ۴۲ درص��د و مهرماه ۱۳۹۹ به ۳۷ درصد رس��یده اس��ت. افت ۶۳ 
درصدی خرید و فروش واحدهای نوس��از در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال 
۱۳۹۳ در شرایطی رخ داده که سهم معامالت خانه های باالی ۲۰ سال 
از ۱۲درصد در س��ال ۱۳۹۳ به ۳۲درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش نشان 

می دهد.

خرید و فروش واحدهای نوساز در 7 سال گذشته بیش از 6۰درصد کاهش یافت

سمت و سوی پاییزی بازار مسکن
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در هفته ای که گذشت
قیمت سکه و طال چگونه ارزان شد؟

ب��ه گفته نایب رئیس دوم اتحادیه طال و جواهر تهران، در طول 
یک هفته اخیر بازار س��که و طالی داخلی، نس��بت به هفته های 
گذش��ته آرام گرفته و باتوجه به کاهش قیمت اونس جهانی طال، 
کاه��ش نرخ ارز در داخل و همچنین کاهش تقاضاهای کاذب که 
به دنبال ورود نیروهای انتظامی به معامالت کاغذی و دستگیری 

متخلفان رخ داد؛ قیمت  سکه و طال سیر نزولی گرفت.
محمد کشتی آرای در تش��ریح آنچه طی هفته گذشته در بازار 
س��که و طال گذشت به ایس��نا، گفت: قیمت جهانی طال در طول 
هفته اخیر کاهش��ی بوده و تا پایان وقت اداری پنجشنبه گذشته 
به طور متوس��ط ۲۴ دالر کاهش یافته اس��ت. این کاهش قیمت 
اون��س جهانی به انضمام کاهش قیمت نرخ ارز که در طول هفته  
اتفاق افتاد و از س��وی دیگر کاه��ش تقاضاهای کاذب و معامالت 
س��فته بازها، به عنوان سه عامل اصلی تاثیرگذار در قیمت سکه و 
طال، س��بب نزولی شدن قیمت سکه و طال در طول  هفته ای که 

گذشت، بود.
او عل��ت کاهش نرخ ارز و کاهش تقاضاه��ای کاذب را اقدامات 
نی��روی انتظام��ی در جهت برخ��ورد با معام��الت کاغذی طال و 
ارز و دس��تگیری تع��دادی از فعاالن آنها دانس��ت و ادامه داد: به 
نوع��ی می توان گفت که با توق��ف این معامالت، تقاضاها و به ویژه 
تقاضاهای کاذب کاهش یافته است که خود در معامالت فیزیکی 
طال اثرگذار بوده و س��بب ش��ده تا عرضه افزای��ش یابد. به نوعی 
این افزایش عرضه س��بب ش��د که بسیاری از ترس کاهش بیشتر 
قیمت ه��ا طال و ارز و متضرر شدن ش��ان و بس��یاری هم از ترس 
برخورد نی��روی انتظامی با آنها، اقدام ب��ه فعالیت فروش کردند؛ 

اینگونه بود که تعداد فروشنده ها از خریداران پیشی گرفت.
ب��ه اعتق��اد وی، همه این اتفاقات در مجموع باعث ش��د که در 
طول هفته کاهش قیمت سکه و طال را شاهد باشیم؛ بدین ترتیب 
که در آخرین معامالت روز پنجش��نبه نسبت به ابتدای هفته، هر 
قطعه س��که تمام بهار طرح قدیم با کاه��ش یک میلیون تومانی 
به ۱۳ میلیون تومان و هر قطعه س��که تم��ام بهار طرح جدید با 
کاهش ی��ک میلیون و ۲۲۰ هزار تومانی ب��ه ۱۳ میلیون و ۶8۰ 
هزار تومان رسیده اند. همچنین هر قطعه نیم سکه با کاهش ۳۵۰ 
هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته، ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
قیمت دارد. ضمن اینکه ربع س��که با کاه��ش ۲۵۰ هزار تومانی 
و س��که های یک گرمی ب��ا کاهش ۳۰ هزار تومان��ی به ترتیب ۵ 
میلیون تومان و ۲میلی��ون و ۶۷۰ هزار تومان در پایان هفته داد 

و ستد شده اند.
این مقام صنفی افزود: هر مثقال طالی آب ش��ده نیز با کاهش 
 ۲۹۰ ه��زار تومان��ی در طول هفته اخی��ر، ۵ میلیون و ۴۱۰ هزار 
تومان رس��یده و هر گرم طالی ۱8 عیار یک میلیون و ۲۴۹ هزار 
تومان قیمت دارد که نسبت به ابتدای هفته ۶۷ هزار تومان کاهش 
قیمت را تجربه کرده اس��ت. به همین ترتیب سایر عیارهای طال 
نیز با کاهش قیمت روبه رو ش��ده اند؛ به طور مثال هر گرم طالی 
۲۴ عیار که در ماه گذشته تا ۲میلیون تومان نیز پیش رفته بود، 

در حال حاضر یک میلیون و ۶۶۵ هزار تومان قیمت دارد.
نای��ب رئیس اتحادیه طال و جواهر ته��ران تصریح کرد: کاهش 
تقاضا و کاهش قیمت  س��که و طال منجر به کاهش حباب قطعات 
س��که  نیز شده اس��ت. در حال حاضر حباب هر قطعه سکه تمام 
طرح جدید در پایان معامالت روز پنجش��نبه حدود یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان بوده اس��ت که نس��بت ب��ه ابتدای هفته ۶۰۰ 
ه��زار توم��ان کاهش یافته اس��ت. البت��ه الزم به ذکر اس��ت که 
همچنان س��ایر قطعات س��که دارای حباب بی��ش از یک میلیون 
تومان هس��تند. البته که با ادامه رون��د عرضه و تقاضای متعادل، 
پیش بینی می ش��ود که حباب سکه به سمت کاهش بیشتر، پیش 
رود. همچنی��ن با ادامه اقدامات نیروی انتظامی در جهت برخورد 
با معامالت کاغذی و سفته بازی ها می تواند تاثیر مثبتی در کاهش 

قیمت ها داشته باشد.

روند کاهشی بورس تهران ادامه دارد
کف سقوط بورس کجاست؟

دامنه کاهش های پی در پی ش��اخص بورس کماکان ادامه دارد و 
بازار س��رمایه در آخرین روز کاری هفته گذش��ته بعد از مدت ها به 
کان��ال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد؛ اتفاقی که برای 
بسیاری از تحلیلگران قابل پیش بینی نبود و بسیاری از کارشناسان 
ه��م در مورد اینکه این کاهش تا کج��ا ادامه پیدا خواهد کرد هیچ 

تحلیلی ندارند.
به گزارش ایس��نا، با وجود همه تصمیمات س��ازمان بورس برای 
برگردان��دن تعادل به بازار س��رمایه، حمایت های مجلس و اقدامات 
دولت، قیمت دالر و گزارش های ش��ش ماهه چش��مگیر شرکت ها، 
بازار سرمایه همچنان بر مدار نزول در حرکت است؛ حرکتی که در 

هفته جاری شیبی تند و چشمگیر داشت.
شاخص کل بورس در روز شنبه با ۳8 هزار و ۳۰۵ واحد کاهش، 
رق��م یک میلی��ون و ۲۷۴ هزار واحد را ثبت کرد. در روز دوش��نبه 
ش��اخص کل ۳۷ ه��زار و ۴۷۰ واح��د کاهش یاف��ت و در رقم یک 
میلیون و ۳۳۶ هزار واحد ایس��تاد. روز سه ش��نبه و چهارشنبه نیز 
ب��ه ترتیب با ۳۴ هزار و 8۴8 واحد کاهش و ۱۳ هزار و 8۳۵ واحد 
کاه��ش، در رقم های یک میلیون و ۳۰۱ هزار و یک میلیون و ۲88 
هزار واحد ایستاد. کارشناسان دالیل مختلفی را برای سقوط بورس 
برش��مردند؛ از جمله تاثیر ش��ایعات افزایش نرخ سپرده های بانکی، 
قیمت گ��ذاری دس��توری در ب��ورس کاال، انتخابات آمری��کا، رفتار 
هیجان��ی تازه واردها، از بین رفتن اعتم��اد مردم و ... البته درحالی 
که برخی هیچ پیش بینی ای در مورد اینکه کف سقوط شاخص کجا 
است ندارند، برخی دیگر بر این باورند که بورس دوباره محلی برای 
جمع آوری س��رمایه های سرگردان می ش��ود. به طور کلی وضعیت 
بازارهای موازی، قیمت دالر، سودآوری شرکت ها و... شرایط را برای 
صعود بازار س��رمایه فراهم کرده اس��ت اما به نظر می رسد آنچه که 
در این بازار از میان رفته، اعتماد مردم به این بازار اس��ت که وقتی 
هیج��ان جدیدالورودها در کنار آن قرار می گیرد، به س��قوط هرچه 

بیشتر بورس دامن می زند.

بازارهایمالی

فرص��ت ام��روز: رئی��س کل بانک مرک��زی در جدیدترین یادداش��ت 
اینس��تاگرامی خود از تس��هیل روند برگش��ت ارز صادرات��ی به چرخه 
اقتصادی و همچنین کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی سخن گفت 
و از بس��ته جدی��د ارزی خبر داد که جزیی��ات آن در ادامه هفته اعالم 
می ش��ود. به گفته همتی، در بس��ته جدید در کنار توسعه روش واردات 
درمقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص، بر تقویت سامانه نیما 

به عنوان محور مبادالت مربوط به حواله ارزی تأکید شده است.
عبدالناصر همتی روز گذش��ته )جمعه( در ابتدای یادداش��ت مجازی 
خود به مقررات جدید تس��هیل روند برگش��ت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادی اشاره کرد و نوشت: »برمبنای تقاضای فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی و برای تسهیل برگشت هرچه بهتر ارز ناشی از صادرات 
ب��ه چرخ��ه اقتصاد و به طور ویژه، تامین مواد اولی��ه و نیازهای وارداتی 
واحدهای تولیدی کش��ور، مقررات موردنظ��ر در این خصوص به تأیید 
ستاد اقتصادی دولت رسید که جزییات آن هفته آینده اعالم می شود.«
او با بیان اینکه »همانگونه که قبال اعالم و پیش بینی می ش��د، عرضه 
ارز در س��امانه نیما به س��رعت افزایش یافته و روند معامالت حواله های 
ارزی رش��د خوب و قابل توجهی پیدا کرده است«، ادامه داد: »در بسته 
جدید در کنار توسعه روش واردات در مقابل صادرات و واردات در مقابل 
ارز اش��خاص، بر تقویت س��امانه نیما به عنوان محور مبادالت مربوط به 

حواله ارزی تأکید شده است.«
همتی س��پس با اشاره به نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی افزود: »نرخ 
رشد پایه پولی و نقدینگی علی رغم فشارهای وارده به بانک مرکزی به 
خاطر ش��رایط خاص کشور و نیز نیازهای مرتبط با کرونا، تا حد ممکن 
مدیریت و کنترل ش��ده است. در پایان هفته سوم مهرماه ۹۹ رشد پایه 
پولی و نقدینگی، نس��بت به پایان سال قبل به ترتیب ۹.۵ درصد و ۱8 
درصد ثبت ش��ده اس��ت که رقم های نهایی آن در پایان مهرماه توسط 

بانک اطالع رسانی خواهد شد.«
رئی��س کل بانک مرکزی در پای��ان تاکید ک��رد: »همانگونه که قبال 
گفتم، ب��ا هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیش��تر نقدینگی، نرخ 
س��پرده قانونی از اول مهرماه به وضعیت ابتدای سال ۹۹ برگردانده شد 
و اقدامات الزم احتیاطی برای ایجاد محدودیت در رشد ترازنامه بانک ها 
در دس��تور کار قرار دارد که در تعدیل روند نرخ رشد نقدینگی در نیمه 

دوم سال مؤثر خواهند بود.«
واکنش بانک مرکزی به ماجرای برنج های رسوبی در گمرک

بان��ک مرکزی همچنین به دنبال انتش��ار اخباری درخصوص احتمال 
فاسدش��دن ۲۰۰ ه��زار تن برن��ج وارداتی در گمرک ها و بنادر کش��ور، 
اطالعیه ای منتش��ر ک��رد و علت اصلی رس��وب برنج ه��ای وارداتی در 
گمرک ها و بنادر را ترخیص درصدی کاال توس��ط گمرک بدون داشتن 

تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت  س��فارش مرتبط با آنها دانس��ت. 
به گفته بانک مرکزی، »س��تاد اقتصادی دولت کاالی برنج را در س��ال 
جاری از س��بد کاالهای مش��مول ارز با نرخ ترجیح��ی خارج کرد و در 
گروه کاالهای اساس��ی با نرخ نیمایی قرار داد. برهمین اساس، در حال 
حاضر تمام کاالهای برنج موج��ود در گمرک ها که واردکننده متقاضی 
ارز با »نرخ نیمایی« باشد، براساس فهرست اعالمی وزارت صمت، دارای 
تخصیص ارز از بانک مرکزی هس��تند؛ لذا از ابتدای سال جاری تاکنون 
ح��دود ۵۰۰ میلی��ون دالر بابت واردات برنج به ن��رخ نیمایی تأمین ارز 

شده است.
با این وجود، برنج های رس��وبی موضوع گزارش ه��ای چند روز اخیر، 
مربوط به مواردی اس��ت ک��ه واردکننده متقاضی ارز ب��ا نرخ ترجیحی 
)۴۲۰۰ تومانی( اس��ت. همان گونه که در ابتدا نیز اش��اره شد، در سال 
جاری هیچ محلی به منظور تأمین ارز برنج با نرخ یادشده از سوی دولت 

به بانک مرکزی اعالم نشده است.
ی��ادآور می ش��ود، در س��فر اخی��ر مع��اون اول رئیس جمه��وری به 
بندرعباس، با در نظر گرفتن تمهیداتی خاص، مجوز تخصیص ارز با نرخ 
ترجیح��ی برای این گروه از کاالها طی ش��رایطی ویژه به وزارت صمت 
و متعاقباً بانک مرکزی داده ش��د. از این رو، نیاز اس��ت وزارت صمت با 
توجه به شرایط در نظر گرفته شده از یک سو و از سوی دیگر متناسب با 
مقدار و محل منابع اعالمی بانک مرکزی برای واردات کاالهای اساس��ی 
ب��ا نرخ ترجیحی در ماه جاری، پ��س از رایزنی با واردکنندگان مربوطه، 
فهرست ثبت  سفارش های یادشده منطبق با منابع اعالمی مذکور را در 
اختی��ار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین ای��ن بانک به محض دریافت 
فهرس��ت منطبق با منابع اعالمی، برای تخصی��ص و تأمین ارز از محل 
منابع در دسترس و متعاقباً نسبت به صدور کد رهگیری مدنظر گمرک، 

اقدام خواهد کرد.«
ب��ه اعتق��اد بانک مرکزی، »علت اصلی مش��کل به وج��ود آمده برای 
بازرگانان، ترخیص درصدی کاال توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص 
ارز و کد رهگیری برای ثبت س��فارش مرتبط با آنها بوده اس��ت. بدیهی 
اس��ت، در صورتی که هنگام خروج کاالهای یادشده از گمرک، »وجود 
تخصی��ص ارز« و »کد رهگیری بانک مرکزی« توس��ط گمرک کنترل 
می ش��د و بازرگانان نیز به درس��تی راهنمایی می ش��دند، برابر ضوابط، 
تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و ماندگاری کاال در گمرک و 

اتفاقات کنونی رخ نمی داد.
پاسخ مستند گمرک به بانک مرکزی: سند ارائه کنید

اما گمرک به فاصله ای کوتاه به موضع گیری بانک مرکزی پاسخ داد و 
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران از بانک مرکزی خواست 
تا مدرک ارائه کند. او در این باره گفت: از ابتدای سال جاری تا ۴ آبان 

امسال، ۵8۰ هزار تن برنج به ارزش ۵۳۳ میلیون دالر از گمرکات کشور 
ترخیص ش��ده اس��ت که این میزان ترخیص در مقایسه با مدت مشابه 
)۹8۶ ه��زار تن به ارزش یک میلیارد دالر( از نظر وزنی ۴۱ درصد و از 

نظر ارزشی ۴۹ درصد کاهش را نشان می دهد.
معاون فن��ی گمرک ادامه داد: بانک مرکزی در اطالعیه خود اش��اره 
کرده »در حال حاضر تمام کاالهای برنج موجود در گمرکات کشور که 
واردکننده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باش��د، براس��اس فهرست اعالمی 
وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هس��تند« اما اش��اره 
نکرده اس��ت که ب��ا »تخصیص ارز«، کاالیی قاب��ل ترخیص از گمرکات 
نیس��ت و این ارائه کد رهگیری بانک اس��ت که اج��ازه ترخیص کاال به 
گم��رک می دهد. اگ��ر بانک مرکزی اطالعاتی مبنی ب��ر اینکه برنجی با 
داش��تن »تخصیص ارز« از گمرکات کش��ور ترخیص شده است را دارد 
فهرس��ت این صاحبان کاال را منتشر کند تا شائبه  ای برای افکار عمومی 

ایجاد نشود!
به گفته ارونقی در بخش دیگری از اطالعیه بانک مرکزی آمده است: 
»برنج های رسوبی موضوع گزارش های چند روز اخیر، مربوط به مواردی 
اس��ت که واردکنن��ده متقاضی ارز با ن��رخ ترجیح��ی )۴۲۰۰ تومانی( 
است...« در حالی که اصاًل چنین نیست. بانک مرکزی به خوبی اطالعات 
این برنج ها را در اختیار دارد و به خوبی می داند میزان برنج های رسوبی 
ک��ه صاحبان کاال، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هس��تند 
۱۹.۷۱۳ ت��ن متعلق به ۱۰ ش��رکت اس��ت بنابراین گ��ره زدن موضوع 
رس��وب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کش��ور به 
۱۹ هزار تن کاال صحیح نیست و الزم است درخصوص این موضوع هم 

شفاف سازی شود.
معاون فنی گمرک ایران خاطرنشان کرد: اما بانک مرکزی در قسمت 
مه��م بیانیه خود اعالم کرده »بانک مرکزی در جلس��ات متعدد، توجه 
گمرک و وزارت صمت را به این موضوع جلب و بر رعایت کامل مصوبات 
مربوط به ترخیص درصدی کاالها با نرخ ترجیحی تأکید کرده اس��ت و 
در این باره هشدار الزم، مبنی بر متضرر شدن بازرگان در صورت تغییر 
مقررات توس��ط س��تاد اقتصادی دولت داده است که متأسفانه برخالف 
مصوبات مربوطه و بدون توجه به نظرات و انجام استعالم های مرتبط از 
بانک مرکزی و »سامانه جامع تجارت« توسط گمرک، کاالها به صورت 
درصدی توس��ط گمرک ترخیص ش��ده و شرایط فعلی را برای کاالهای 
باقیمان��ده و واردکنندگان رقم زده اس��ت.« که باید گف��ت اتفاقاً چون 
گم��رک ایران ب��ه انتظار صدور کد رهگیری بانک ننشس��ته و با اجرای 
دقیق مصوبات ابالغی نس��بت ب��ه ترخیص درصدی کاالها تا حد امکان 
اقدام نموده، به جای رسوب و فساد ۵۰۰ هزار تن برنج ، این رسوب به 

۲۰۰ هزار تن رسیده است.

بان��ک مرک��زی در اطالعیه ای اعالم کرد »در هفت روز نخس��ت آبان 
م��اه امس��ال، به طور روزانه و متوس��ط ۷۰ میلی��ون دالر ارز به صورت 
اس��کناس در »بازار متش��کل معامالت ارزی« در نرخ های حاشیه بازار 

عرضه شده است.«
به گزارش بانک مرکزی، »به رغم عرضه ۷۰ میلیون دالر ارز و امکان 
خری��د هر صرافی به میزان  ۵۰۰ هزار دالر در بازار متش��کل معامالت 
ارزی، از تاری��خ اول تا هفتم آبان م��اه ۱۳۹۹، در مجموع فقط ۷درصد 
)حدود ۵میلیون دالر( توس��ط صرافی ها خریداری ش��ده است که این 
امر حاکی از فقدان تقاضای موثر در بازار برای ارز به صورت اس��کناس 
اس��ت. همچنین گزارش های دریافتی از سامانه نیما حاکی از این است 
که در مدت مش��ابه حدود ۶۷۰ میلیون دالر ارز به صورت حواله توسط 

صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه شده است.
روز چهارشنبه )۷ آبان( صرافی های بانکی هر دالر را ۲۷ هزار و  ۹۰۰ 
تومان فروختند، اما صرافی ملی قیمت خرید دالر و یورو )اس��کناس( را 
از صفح��ه خود حذف و  نرخ فروش را اعالم کرد. قیمت فروش یورو در 
صرافی های بانکی ۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان درج شد. همچنین در سامانه 
س��نا نیز هر یورو ب��ا قیمت میانگین ۳۳ ه��زار و ۳۵۷ تومان به فروش 
رس��ید و هر دالر با قیمت میانگین ۲۷ هزار و ۹۱8 تومان فروخته شد. 
عالوه بر این در سامانه نیما طی همین روز کاری، حواله یورو با میانگین 
قیم��ت ۳۳ ه��زار و ۲۷ تومان به فروش رس��ید و حواله دالر نیز قیمت 

میانگین ۲۶ هزار و 8۷۳ تومان را ثبت کرد.  نرخ خرید و فروش دالر و 
یورو در صرافی های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با 
نوس��ان بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می کند. هفته های گذشته 
با تش��دید نوس��ان ارزی و مدیریت عرضه و تقاضا توسط بانک مرکزی، 
قیم��ت ارز تا حدودی روند نزولی در پی��ش گرفت و اکنون نرخ فروش 
دالر در صرافی ها با کاهش نس��بت به قیمت های پایانی دیروز ۲۷ هزار 
و ۹۰۰ تومان و قیمت فروش یورو نیز با کاهش معادل ۳۲ هزار و ۹۰۰ 

تومان اعالم شد.«
در همین حال، قیمت دالر در هفته اخیر کاهش��ی نزدیک به ۱۶۰۰ 
توم��ان را تجرب��ه کرد با این حال صرافان از ادامه نوس��ان در بازار دالر 
خبر می دهند. به گزارش خبرآنالین، در اولین روز هفته گذش��ته قیمت 
دالر در صرافی های بانکی برابر با ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان بود اما فعالیت 
ب��ازار ارز در حالی در روز پنجش��نبه به پایان رس��ید که قیمت دالر به 
۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان رس��یده بود. کاهش ۱۶۰۰ تومانی قیمت ارز در 
بازار البته در س��ایر بازارها نیز تاثیری شگرف را به جا گذاشت. صرافان 
در پاس��خ به این سوال که قیمت ها در بازار آیا همچنان کاهشی خواهد 
بود، می گویند: ممکن اس��ت نوس��انات افزایش��ی در اولین روز هفته به 
صورت محدود وجود داش��ته باشند چراکه بازار در برابر ریزش قیمت ها 
مقاومت باالیی دارد. برخی معتقدند بازار ارز ایران با پدیده چس��بندگی 
قیمت ها روبه روس��ت و واکنش این ب��ازار به عوامل تاثیرگذار در کاهش 

قیمت بس��یار طوالنی تر و کمت��ر از عوامل تاثیرگذار بر روند افزایش��ی 
قیمت هاس��ت.  همتی، رئیس کل بانک مرکزی پیش تر تاکید کرده بود 
ورود به بازار ارز ریسک دارد اما مردم می توانند در مورد سرمایه های شان 
تصمی��م بگیرند. وی پیش از آغاز دور دوم ریزش ها تاکید کرده بود که 
ممک��ن اس��ت هر لحظه اتفاق��ی در بازار ارز رخ دهد، ام��ا دلیل ریزش 
قیمت ها در بازار ارز چیس��ت؟ هرچند تنها ماجرای سفر همتی به عراق 
و توافق برای آزادس��ازی منابع ایران در عراق رسانه ای شده است، اما با 
این حال علی ربیعی اعالم کرده است برخی کشورها منابع ایران را آزاد 
کرده اند. حس��ین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی پیش تر میزان 
منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشورها را برابر با ۴۰ میلیارد دالر 
اعالم کرده بود، اما علی ربیعی بدون اش��اره به کشور خاصی گفته است 
که برخی کشورها منابع ایران را آزاد کرده اند.  به نظر می رسد این اتفاق 
یکی از مهمترین اتفاقات رخ داده در روزهای اخیر باشد که تاثیر آن بر 
بازار ارز آش��کار شده اس��ت. بانک مرکزی پیش تر نیز با انتشار گزارشی 
تاکید کرده است از ابتدای آبان ماه روزانه ۷۰ میلیون دالر در نرخ های 

حاشیه نرخ های بازار در بازار متشکل ارزی عرضه کرده است.
از س��وی دیگ��ر فعاالن ب��ازار می گویند، واکنش بازار ای��ران به اخبار 
انتخابات آمریکا نیز در این ریزش بی تاثیر نیست. این اتفاق سبب شده 
اس��ت برخی تاکید کنند نتیجه انتخابات آمریکا در بازار ایران پیشخور 

شده است. ریزش قیمت ها نشان از این اتفاق دارد.

کاهش ۱6۰۰ تومانی قیمت دالر در هفته گذشته

دالر باز هم می ریزد

رئیس کل بانک مرکزی از تصمیمات جدید برای بازگشت ارز صادراتی خبر داد

سیگنال جدید همتی به بازار ارز

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
تعادل در قیمت سهام با حذف دامنه نوسان

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به نقش دامنه نوسان در 
اصالح ش��اخص بورس و تاثیر منفی بر بازار س��رمایه، گفت یکی از 
نکات مثبت حذف دامنه نوس��ان و به تبع آن حذف صف های خرید 

و فروش، تعادل در قیمت ها و شروع روند صعودی بازار است.
هوم��ن عمیدی به روند معامالت بورس در هفته ای که گذش��ت 
اش��اره کرد و به ایرنا گفت: بازار سرمایه طی هفته گذشته با وجود 
توقف رش��د نرخ ارز روند نزولی س��نگینی را تجرب��ه کرد و اصالح 
قیمتی سهام در حالی رخ داد که گزارش شرکت ها مناسب و باالتر 
از س��طح انتظارات بود. در طول فعالیت بورس، بارها کارشناس��ان 
به ضرورت حذف صف های خرید و فروش در سیس��تم معامالتی و 
روان ش��دن معامالت اش��اره کرده بودند که هر دفعه بنا بر دالیلی 
متعدد با این امر مخالفت ش��د و ش��وک حاصل از آن را س��نگین 

ارزیابی کرده بودند.
عمی��دی با بی��ان اینکه اص��الح دو ماهه بورس با دامنه نوس��ان 
محدود به مراتب ش��وک های بیش��تری را به روند کلی بازار وارد و 
اعتماد عمومی به بازار س��رمایه را تحت تاثیر قرار داده است، افزود: 
یکی از نکات مثبت حذف دامنه نوسان و به تبع آن حذف صف های 
خرید و فروش، تعادل در قیمت ها و شروع روند صعودی بازار است 
اما این امر وابسته به نظر شورای عالی بورس و نظارت بر بازار است 

و در حیطه تصمیمات این نهاد قرار دارد.
او ب��ا بیان اینک��ه در زمینه دامنه نوس��ان بورس پیش��نهادهای 
خوبی از مثبت پنج به مثبت هش��ت و منفی دو توسط کارشناسان 
بازار مطرح شده اس��ت، گفت: چنانچه اصرار بر حفظ دامنه نوسان  
۱۰درص��دی در بازار وجود داش��ته باش��د با حرکت دامنه نوس��ان 
به س��مت مثبت، از فرس��ایش بیش��تر روندهای نزولی که ریشه و 
منش��أ در ترس و خروج س��رمایه دارد جلوگیری خواهد ش��د، این 
موضوع نیز متاسفانه توسط این نهادها به تصویب نرسید و همچنان 
ش��اهد منفی بودن روند معامالت بازار هس��تیم. استدالل حاکم در 
بازار بدین گونه اس��ت ک��ه در صورت فروش هرچه زودتر س��هام، 
سهامداران می  توانند طی روزهای آینده با فرض منفی بودن بازار با 

قیمتی پایین تر اقدام به خرید کنند.
عمیدی افزود: مشخص نیست که به چه دلیل تالش ها در جهت 
بازگش��ت بازار س��رمایه به روند صعودی یک یا دو روز بیشتر عمر 
مفی��د ندارد، فقط به جمع آوری صف های فروش در آن روز خالصه 
می شود و از فردای همان روز سهام به حال خود رها شده و باز روند 

منفی جدید در بازار آغاز می شود.
به گفته وی، در وضعیت فعلی هدف خریدار سهم، خروج عده ای 
از بازار و کاهش فشار فروش سهام است و تالشی برای کف سازی در 
آن منطقه وجود ندارد. تا زمانی که با نرخ کنونی دالر و روند مثبت 
سودس��ازی شرکت ها، شیطنت ها در بازار در زمینه فروش سهام به 
منظور کاهش و دس��تکاری قیمت ها رخ دهد و نهادهای نظارتی و 
تصمیمگیر در مورد  بازار با سیاس��تهای اش��تباه فعالیت هایی را به 
نفع حقوقی ه��ا انجام دهند وضعیت فعلی حاک��م در بازار می تواند 
ادامه دار باش��د. امیدواریم با وضع برخی از قوانین جدید مانند عدم 
حذف س��فارش فروش در صف فروش و عدم حذف سفارش خرید 
در صف های خرید ش��اهد جهت دهی مثب��ت و منفی های کاذب به 
بازار نباش��یم، از طرف دیگر به نظر می رسد مسدودکردن کد افراد 
خطاکار با زمان بندی باال یعنی حداقل ۶ ماه، بتواند گره گشا بوده و 

کمکی در روند صعودی بازار باشد.
عمیدی با بیان اینکه اس��تفاده از قوانین مناس��ب، پرهیز از وضع 
قوانین و مقررات یک ش��به مانند ممنوعیت لغو نوسان گیری روزانه 
و سپس لغو آن نشان دهنده ناکارآمدی در وضع قوانین است، افزود: 
در چنین شرایطی تسهیل قوانین بازارگردانی شرکت ها و نیز قوانین 
آن ضروری است، بازارگردانی در روند منفی بازار و خرید صف های 
ف��روش و فروش بازارگ��ردان در صف های خری��د کمکی به تعادل 
رساندن بازار فعلی نخواهد داشت و این موضوع شبیه به نوسانگیری 
حقوقی روی سهام شناور در بازار عمل خواهد کرد، به نظر می رسد 
که باید برای نقطه ورود و خرید بازارگردان، قوانین متناس��بی وضع 
ش��ود. او با اش��اره به اینکه توجه به این موضوع ضروری است که تا 
اطالع ثانوی فروش سهام توسط بدنه دولت و تامین مالی و نقدینگی 
تا بازگش��ت مجدد بازار به روند صعودی متوقف شود، گفت: از همه 
مهمتر برای شرکت هایی که بازارگردانی و خرید سهام خزانه را آغاز 
می کنند مش��وق های بزرگ تری تصویب ش��ود تا انگیزه سهامداران 

عمده و مدیران شرکت در این امر بازارگردانی افزایش یابد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: نخس��تین هفته آبان ماه برای بورس تهران خوش یمن 
نبود و با کاهش 8.8 درصدی شاخص کل بورس به پایان رسید. در این 
هفته سهامداران خرد بازار بیشتر از آنکه خریدار باشند، فروشنده بودند. 
همچنین حقوقی ه��ا در این هفته همچنان ب��ه خریدها و حمایت های 
خ��ود از بازار ادامه دادن��د و در نهایت خالص خری��د ۴.۴ هزار میلیارد 

تومانی را در کارنامه خود ثبت کردند.
روند جابه جایی ها در هفته ای که گذش��ت نشان می دهد که سهامداران 
عم��ده در تمامی روزهای هفته در نقش خریدار ظاهر ش��ده و در مجموع 
بیش از ۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان نقدینگی از سبد سهام بازیگران خرد 
به پرتفوی خود منتقل کردند. بازیگران بورسی در نخستین روز معامالتی 
هفته به خرید و فروش سهام پرداختند و در نهایت این حقوقی ها بودند که 
خریدهای بیشتری را ثبت کردند و ۷۴۰ میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی 
خود منتقل کردند. پس از تعطیلی روز یکشنبه، در حالی بازار روز دوشنبه 
با کاهش بیش از ۳۷ هزار واحدی شاخص کل بورس به پایان رسید که در 
این روز بیشترین میزان خرید حقوقی ها در مقیاس هفتگی به ثبت رسید، 
به طوری که سهامداران عمده در مجموع بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان نقدینگی به پرتفوی خود افزودند.
جابه جایی ها در روز سه ش��نبه نیز همچنان در زمین حقوقی ها بود و در 
این روز بی��ش از یک هزار میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی این گروه از 
معامله گران منتقل ش��د. در نهایت نیز آخری��ن روز کاری هفته با خالص 
خرید ۱.۱ هزار میلیارد تومانی حقوقی ها پایان یافت. به این ترتیب برآیند 
جابه جای��ی ها در طول هفته، انتقال بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی را به دنبال داشت.

رصد خریدهای حقوقی ها و حقیقی ها در هفته گذشته
به گزارش س��نا، رصد صنایع مورد توجه بازیگران بازار س��هام نشان 
می دهد که در هفته گذش��ته گروه فلزات اساس��ی، بیشترین توجه را از 
س��وی معامله گران حقوقی کس��ب کرد، به طوری که در مجموع حدود 
ی��ک ه��زار و  ۳۰۰ میلیارد توم��ان نقدینگی بابت خرید س��هام مزبور، 
ب��ه پرتفوی س��هامداران عمده منتقل ش��د. در صدر ای��ن خریدها نیز 
جمع آوری س��هام دو شرکت فوالد مبارکه و ملی مس ایران قرار داشت، 
چنانک��ه خالص خرید حقوقی ها در نماد »فوالد« به ۶۳۰ میلیارد تومان 
و در نم��اد »فمل��ی« نیز ب��ه ۵۱۰ میلیارد تومان رس��ید. البته دو نماد 
مزبور هفته گذش��ته را با نوس��ان منفی قیمتی سر کردند. این در حالی 
اس��ت که در گروه مزبور »فجر« در کانون توجه س��هامداران خرد قرار 
داش��ت و حدود ۶ میلیارد تومان از سهام مزبور به سبد سهام حقیقی ها 

منتقل شد.
در ادامه این روند خرید س��هام گروه بانکی قرار داشت، به طوری که 
خالص خرید س��هامداران عم��ده در این گروه ب��ه ۹۶۰ میلیارد تومان 

رس��ید که دو نماد بانک ملت و بانک صادرات بیش��ترین حمایت را در 
این گروه به خود اختصاص دادند و حدود ۳8۰ میلیارد تومان نقدینگی 
بابت خرید س��هام »وبملت« به پرتفوی سهامداران عمده افزوده شد. در 
همین راس��تا خالص خرید حقوقی های »وبص��ادر« نیز به ۳۶۰ میلیارد 

تومان رسید.
در میان نمادهای پاالیشی نیز بیشترین خرید معامله گران حقوقی در 
نم��اد پاالیش نفت بندرعباس بود، به نحوی که حقوقی های »ش��بندر« 
بی��ش از ۲۶۰ میلیارد تومان نقدینگی را به پرتفوی خود منتقل کردند. 
»ش��پنا« نیز با ثبت خالص خرید ۱۰۷ میلیارد تومانی از دیگر نمادهای 
م��ورد توج��ه حقوقی ها در این گروه بود. س��هامداران عم��ده در میان 
نماده��ای خودرویی نیز خریدهای قابل توجه��ی در نماد ایران خودرو 
داش��تند، چنانک��ه در نهای��ت ۱۶۰ میلیارد تومان نقدینگی در مس��یر 

پرتفوی معامله گران حقیقی به حقوقی »خودرو« جابه جا شد.
بررسی خریدهای سهامداران خرد نیز نشان می دهد که گروه کاشی و 
سرامیک با محوریت نماد کاشی حافظ در کانون توجه این معامله گران 
ب��ود، به طوری که از خال��ص خرید ۵.۶ میلی��ارد تومانی حقیقی ها در 
این گروه، تمامی معامالت به »کحافظ« تعلق داش��ت. در همین راس��تا 
بیش��ترین خرید س��هامداران خرد در نماد رادیاتور ای��ران بود، چنانکه 
»خت��ور« با انتقال ح��دود یک هزار میلیارد تومان نقدینگی در مس��یر 
پرتفوی س��هامداران حقوقی به حقیقی روبه رو ش��د. خوراک دام پارس 
نیز ب��ا خالص خرید ۷.۵ میلیارد تومانی از دیگ��ر نمادهای مورد توجه 

بازیگران خرد در این هفته بود.
حقوقی ها هنوز وارد خرید جدی در کف قیمتی نشدند

بورس ب��ازان حرفه ای معتقدند حرکت افتان  و خیزان بورس به زودی 
تمام شده و صعود دوباره شاخص بورس از سر گرفته می شود، اما اینکه 
زمان این صعود دوباره کی خواهد بود، س��والی اس��ت که کارشناس��ان 

پاسخ مشخصی درباره آن ندارند.
در این باره علی ش��هیدی، کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه با 
توجه به کلیت روند صعودی بازار سهام از اواخر سال ۹8 تا مرداد ۹۹ و 
افزایش چند برابری و رس��یدن شاخص به حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار 
واحدی، چنین برگش��تی در ش��اخص طبیعی بود، به خبرآنالین گفت: 
»تس��لط روند افت ش��اخص بر بازار س��هام، کامال قابل پیش بینی بود؛ 
چراکه وقتی ش��اخص با توجه به هیجانات میان مردم، حرکت صعودی 
را در پیش می گیرد، با همان ش��دت نیز برمی گردد و ریزش دارد، اما با 
توجه به اینکه بازارهای مختلف دارایی در ایران، در بلندمدت متناس��ب 
با رش��د نقدینگی رش��د می کنند، زمانی که رشد تولید ناخالص داخلی 
تقریباً صفر اس��ت، بازار س��رمایه به نوعی در حکم دارایی غیرمولد رشد 

خواهد کرد.«

به گفته وی، »وقتی که در درازمدت، رش��د نقدینگی کش��ور از سال 
۹۲ تا ۹8 حدود ۷ برابر ش��ده اس��ت، قاعدتاً دارایی های دیگر نیز باید 
۷ تا 8 برابر ش��وند؛ پس رش��د ۲۰ برابری بازار سرمایه منطقی نیست و 
ش��اخص بعد از گذش��ت مدتی، از این مس��یر برمی گردد. در این میان 
ب��ا توجه به ویژگی های بازار س��رمایه و اینکه نوس��انات آن پررنگ تر از 
س��ایر بازارها است، می توان گفت مهمترین دلیل چنین افتی، ذات بازار 
سرمایه است؛ ضمن اینکه افرادی که به تازگی وارد بورس شده اند نیز با 
چند مسئله روبه رو هستند؛ آنها کاماًل ناآشنا با بازار سرمایه هستند و به 
همین دلیل، با تمام پس انداز خود وارد بورس شده و حتی در مواردی، 
دارایی ه��ای ض��روری خود مثل ملک را فروخته و مناب��ع آن را به بازار 
آورده اند و به صورت مس��تقیم هم وارد بازار شده اند بنابراین اکنون که 
بازار با افت مواجه بوده، هیجانی از بازار خارج می ش��وند. این مهمترین 
مخاطره ای است که بازار را هیجانی کرده و اکنون نیز روند غالب بر بازار 

نیز شاخص را به سمت افت پیش می برد.«
ای��ن تحلیلگر بازار س��رمایه درخصوص رفتار حقوقی ه��ا در بازار نیز 
گفت: »از زمانی که ش��اخص ش��روع به افت کرده تا به حال، حقوقی ها 
و س��هامداران بزرگ، دائماً خرید و فروش می کنند و اس��تراتژی که در 
پیش گرفته اند، نوسان گیری است؛ یعنی در قیمت کف می خرند و وقتی 
نرخ س��هام خریداری شده، کمی باالتر می رود، سهم را می فروشند و به 
این امید نمی آیند که کاماًل نگاه پرس��ود و بلندمدت به سهام خریداری 

شده داشته باشند.«
او ادام��ه داد: »اینکه ب��زرگان بازار در کدام نقطه می خواهند س��هام 
را بخرن��د که ن��گاه دارند و نفروش��ند، طی ایام آتی مش��خص خواهد 
ش��د؛ همانطور که بعد از عبور ش��اخص از عدد ۲ میلیون واحد به باال، 
حقوقی ه��ا در یک حرکت س��نگین، س��هام خود را فروختن��د بنابراین 
اکن��ون و در کف قیمتی نی��ز تا زمانی که خریده��ای جدی و پررنگی 
به صورت دس��ته جمعی وجود نداش��ته باشند، کف سازی اتفاق نخواهد 
افتاد؛ ضمن اینکه بعد از انتخابات آمریکا نیز مش��خص خواهد ش��د که 
کف، چه قیمتی اس��ت و حقوقی ها و س��هامداران بزرگ در چه سطحی 

وارد می شوند.«
به اعتقاد ش��هیدی، »البته مسائل حاشیه ای نیز مهم است؛ به نحوی 
که اگر سیس��تم اقتصادی کش��ور به س��مت دریافت جدی مالیات های 
تنظیم از خودرو و مس��کن هدایت ش��ود و پس از آن روی دالر و طال و 
س��که مالیات را اخذ کنیم، این امر موجب خواهد ش��د که نقدینگی به 
س��مت بازار س��رمایه برود و بازار برگردد؛ ولی باز هم همه چیز بستگی 
ب��ه این دارد که آیا مجلس این الیحه را تصویب کند یا اصاًل دولت اجرا 
کند یا نه؛ ضمن اینکه نرخ بهره بازار بین بانکی و به تبع آن رفتار خود 

بانک ها نیز در این وضعیت اثرگذار است.«

هفته نخست آبان با کاهش 8.8 درصدی شاخص بورس به پایان رسید

جابه جایی 4.4 هزار میلیاردی در زمین حقوقی ها
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یک نماینده مجلس خبر داد
ورود کمیسیون اصل 9۰ به قضیه کارت های 

بازرگانی یک بار مصرف
 یک نماینده مجلس از ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع صدور کارت های 
بازرگانی یک بار مصرف و داستان ۷۰ کارتن خواب دارای کارت بازرگانی خبر 

داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهش��کده پول��ی و بانکی، الهام آزاد، 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسالمی درباره پشت 
پ��رده کارت های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره ای گفت: گزارش ثبت کارت 
بازرگانی برای کارتن خواب ها بس��یار جای تعجب دارد. در این خصوص سوال 
پیش می آید که این امکان از چه طریقی به وجود آمده و چگونه ممکن است 

بدون احراز صالحیت، کارت بازرگانی صادر شود؟
وی در ادامه تاکید کرد: براساس عدم احراز صالحیت و چنین اهمال کاری هایی 
۲۷ میلیارد دالر ارز )به گفته دولت؛ که البته دولت به قوه قضائیه ۷ میلیارد دالر 

گزارش کرده(، به کشور برنگشته و این بسیار نگران کننده خواهد بود.
این نماینده مجلس در این خصوص اظهار داش��ت: کارتن خواب بودن این 
افراد یا افرادی که فعالیت تجاری ندارند، ولی از کارت بازرگانی برخوردار هستند 
به قدری تعجب برانگیز اس��ت که بررسی پشت پرده آن حتماً باید مورد توجه 
قرار گی��رد زیرا در صورت صحت، با توجه به اینکه دریافت کارت بازرگانی در 
یک پروسه طوالنی به نتیجه می رسد، بدون شک افرادی که این کار را به جلو 

بردند از توان خاصی بهره مند بودند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه بیان کرد: کمیسیون 
اصل ۹۰ در هفته اخیر نسبت به مسئله کارت بازرگانی ورود پیدا کرده است. 
با توجه به اینکه در وضعیت اقتصادی س��ختی به س��ر می بریم، بدون ش��ک 
شفاف سازی در این زمینه کمک بزرگی می کند، زیرا برگشت ارزهای صادراتی 
در این شرایط اقتصادی یاری دهنده است، بنابراین همانطور که اشاره کردم باید 

همه قسمت های این مسئله مشخص و روشن شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
فاصله زیاد خصوصی سازی در ایران با 

استانداردهای جهانی
 عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید، آنچه که در ایران تحت 
عنوان خصوصی سازی اجرایی شده، فاصله ای قابل توجه با اهداف و برنامه ها و 

استانداردهای جهانی دارد.
عب��اس آرگون در گف��ت و گو با ایس��نا، اظهار ک��رد: ارزیابی ها از وضعیت 
خصوصی سازی و فعال کردن بخش غیردولتی در اقتصاد ایران نشان می دهد 
که ما در سطح جهان رتبه ۱۳۰ را داریم که این مسئله به خوبی نشان می دهد 
عملکرد ما در این حوزه چگونه بوده است. این در حالی است که در ایران قوانین 
مهمی از خصوصی سازی حمایت می کنند و در سال های گذشته بارها از لزوم 

سرعت گرفتن این فرآیند سخن گفته شده است.
به گفته وی، با وجود تمام شعارها، امروز همچنان بخش عمده ای از اقتصاد 
ایران در اختیار دولت اس��ت و با عملکرد ضعیف و عجیب در خصوصی سازی، 
بس��یاری از نهادهای دولتی عمال در اختیار ش��به دولت��ی یا خصولتی ها قرار 
گرفته اند و به این ترتیب صرف خصوصی سازی اشتباه، خود به مشکالت موجود 

در اقتصاد ایران اضافه کرده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هر جا دولت از کار کنار رفته اقتصاد 
شرایط بهتری پیدا کرده است، اضافه کرد: نگاهی به عملکرد اقتصادی ایران در 
سال های گذشته نیز به خوبی این مسئله را نشان می دهد که عدم شفافیت، از 
بین رفتن منابع و دست نیافتن به اهداف، بخشی از نتایجی بوده که در زمان 
حضور دولت در طرح ها دیده شده است. این در حالی است که بخش خصوصی 
واقعی هر جا میدانی پیدا کرده، توانسته خود را ثابت کند و در راستای اجرای 

اهداف کشور به کمک اقتصاد بیاید.
آرگون خاطرنشان کرد: با توجه به تجارب منفی گذشته باید در نظر داشت 
صرف شعار دادن در مسیر خصوصی سازی نمی تواند گره گشا باشد، زیرا در کنار 
آنکه خصوصی سازی غیرشفاف به قدرت گرفتن شبه دولتی ها کمک می کند، 
منتقل نشدن مدیریت نهادها از دولت به بخش خصوصی نیز صرفا به پیچیده تر 

شدن وضعیت اقتصادی ایران منجر خواهد شد.
ب��ه گزارش ایس��نا، با وجود تاکی��دات قوانین باالدس��تی از جمله اصل ۴۴ 
قانون اساس��ی، همچنان بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و 

شرکت های دولتی قرار دارد.
دولت روحانی اعالم کرده در س��ال جاری به منظور مدیریت کسری بودجه 
و انتقال تصدیگری اقتصادی به بخش خصوصی، فروش اموال و سهام دولت از 

شرکت ها را با قدرت ادامه خواهد داد.

راه اندازی 3۰ مرکز فوریت های بررسی 
مشکالت تولیدی ها

 قائم مقام رئیس س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید کشور گفت تاکنون 
۳۰ مرک��ز فوریت های بررس��ی مش��کالت واحدهای تولی��دی و طرح های 
س��رمایه گذاری در ۳۰ اس��تان کشور راه اندازی شده اس��ت و برای آخرین 
اس��تان هم، ش��نبه، افتتاح می شود. به گزارش ایس��نا، بابک دین پرست با 
حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: نمایندگان دستگاه های متولی از 
ساعت 8 تا ۲۰ در این مراکز حضور دارند و پاسخگوی مشکالت واحدهای 
تولیدی هس��تند. وی درباره تملک زمین ه��ا و امالک واحدهای تولیدی ها 
توسط بانک ها هم گفت: در دو سال گذشته، چند دستور از رئیس جمهور 
و مع��اون اول گرفتیم تا این واحدهای تولیدی ب��ه چرخه تولید برگردد و 
در جلس��ه هفته گذشته ستاد اصلی تسهیل و رفع موانع تولید، نمایندگان 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حضور داش��تند. دین پرست 
ادامه داد: براس��اس آخرین آمارها ۱۷۱8 واحد تولیدی تحت تملک داریم 
که مقرر شد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مدت یک هفته، آخرین وضع 
این واحدها را به س��تاد اعالم کنند و س��از و کار ویژه ای برای برگشتن این 

واحدها به چرخه تولید پیش بینی شود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به دستور 
رئی��س قوه قضائیه مبنی بر اینک��ه نباید تملک واحدهای تولیدی منجر به 
تعطیلی آنها ش��ود، گفت: در آن جلسه مصوب کردیم بخشنامه ای از طرف 
وی داش��ته باش��یم تا هر بانکی که از این دس��تور، تخلف کرد پیگیری و 
معرفی شود. دین پرست افزود: تا چند روز دیگر مرکز ویژه ای هم در شهر 
تهران راه اندازی می ش��ود تا بر عملکرد مراکز فوریت های بررسی مشکالت 
واحدهای تولیدی در سراس��ر کش��ور نظارت کند. وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت، نرم افزار و س��امانه ای را پیش بینی کرده اس��ت که قابلیت رصد و 

پیگیری اقدامات این مراکز را دارد.

اخبـــار

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت به ارائه جزییاتی از نحوه اجرای 
مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تهاتر کاال پرداخت.

ب��ه گزارش ایس��نا، چند روز قبل در جریان برگزاری جلس��ه س��تاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، سرانجام با یکی از خواسته های صادرکنندگان 
در برقرار ش��دن امکان تهاتر کاال به کاال موافقت ش��د. پیش از این در 
س��ال ۱۳۹8، بانک مرکزی به صادرکنن��دگان اجازه داده بود که حدود 
۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به شکل واردات کاال به کشور 

بازگردانند و ما بقی را از طریق نیما یا اسکناس به کشور برسانند.
این دستورالعمل در سال جاری متوقف شد و بانک مرکزی اعالم کرد 
که دیگر واردات در ازای صادرات را به رس��میت نمی شناسد. موضوعی 
ک��ه ب��ا انتقاد جدی صادرکنندگان مواجه ش��د و آنها اع��الم کردند در 
ش��رایط تحریم و ش��یوع کرونا، واردات کاال یکی از تنها راه های ممکن 

برای آنها در ایفای تعهدات ارزی اس��ت. ب��ه دنبال این انتقادات و البته 
دش��واری ها در تامی��ن ارز برای واردات برخی کاالها، س��رانجام س��تاد 
هماهنگ��ی اقتصادی دولت به جمع بندی جدیدی رس��ید و اعالم کرد: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافت که براساس اولویت بندی 
کاالیی نس��بت ب��ه مدیریت ثبت س��فارش اقدام کند. بر این اس��اس، 
واردکنندگان می توانند عالوه بر اس��تفاده از س��امانه نیما، ارز موردنیاز 
خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین 
کنن��د. چند روز پس از نهایی ش��دن این برنامه، ح��اال حمید زادبوم- 
رئیس سازمان توسعه تجارت به ارائه جزییاتی از نحوه اجرای این مصوبه 

تهاتری پرداخته است.
او ب��ا بیان اینک��ه پیگیری های الزم برای اجرای تهات��ر کاال با کاال با 
۱۰ کش��ور منتخب از سوی این سازمان انجام می شود، اظهار کرد: باید 

به دنبال بازنگری و اصالح بس��ته سیاس��تی بانک مرکزی باش��یم تا از 
تمام��ی ظرفیت های صادرات برای کش��ور و در جه��ت تامین نیازهای 
ارزی استفاده ش��ود. الزم است دستگاه های اجرایی درخصوص موضوع 
تهاتر کاال - کاال و تبادل فهرست کاالها قبل از هرگونه اقدامی با وزارت 

صنعت، معدن و تجارت هماهنگی کنند.
زادب��وم این را نیز گفته که  با هدف فراوانی کاال در داخل کش��ور در 
س��امانه جامع تجارت حداکثر تس��هیل برای انجام عملیات واردات در 

مقابل صادرات در حال انجام است.
ب��ه این ترتیب به نظر می رس��د با موافقت دول��ت و همکاری وزارت 
صم��ت، واردات در ازای ص��ادرات ب��ا قدرت بیش��تری و در قالب تهاتر 
مس��تقیم اجرایی خواهد شد و سازمان توسعه تجارت به زودی فهرست 

۱۰ کشوری که امکان تهاتر با آنها وجود دارد را منتشر خواهد کرد.

تهاتر کاال به کاال چگونه کلید می خورد؟

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت تامین کاالی اساس��ی مهمترین 
اولویت این وزارت صمت محس��وب می شود، به همین دلیل مردم نباید 
نگ��ران نیازهای کاالیی خود باش��ند. به گزارش ایرن��ا از وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت، »علیرضا رزم حس��ینی« در دیداری با اعضای انجمن 
صنای��ع فرآورده  های لبن��ی ایران با تاکید بر اینکه م��ردم نگران تامین 
کااله��ای موردنیاز خود نباش��ند، اظهار داش��ت: تولیدکنندگانی که در 
ش��رایط سخت کنونی، به امر مقدس تولید مبادرت می ورزند، مجاهدان 

اقتصادی هس��تند که باید مورد حمایت قرار گیرن��د. وی با بیان اینکه 
ایجاد شغل و توانمندسازی اقتصادی، مقدس ترین کار در کشور به ویژه 
در ش��رایط س��خت کنونی اس��ت، تصریح کرد: در این موقعیت انتظار 
می رود رس��انه ها در جهت ایجاد آرامش ب��ازار گام بردارند، ضمن اینکه 
م��ردم هم نباید دغدغ��ه و نگرانی بابت تامین کااله��ای موردنیاز خود 
داش��ته باش��ند. وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس 
تکالی��ف قانونی مص��رح در قانون بهبود فضای کس��ب وکار، برای صدور 

بخش��نامه ها، نظر مش��ورتی انجمن ها، تش��کل ها و بخش خصوصی را 
دریاف��ت خواهد کرد. تولیدکنندگان و فعاالن صنعت فرآورده های لبنی 
کش��ور هم در این جلسه نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را برای عبور 
از ش��رایط موجود و رفع مش��کالت بیان کردن��د و در عین حال تاکید 

داشتند که نیاز بازار بدون هیچ دغدغه و نگرانی تامین می شود.
به گفته اعضای انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران، ظرفیت خوبی 

در حوزه تولید فرآورده های لبنی در کشور وجود دارد.

مع��اون ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، از عزم این 
وزارتخانه برای جایگزینی واردات و داخلی سازی ۲۱۰ محصول وارداتی 

به ارزش 8 میلیارد دالر، خبر داد.
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، س��عید زرندی از 
عزم این وزارتخانه برای جایگزینی واردات و داخلی سازی ۲۱۰ محصول 
واردات��ی ب��ه ارزش 8 میلی��ارد دالر، خب��ر داد و افزود: ب��ه این منظور 
در س��امانه بهین یاب، بخش��ی را به عنوان فرصت های س��رمایه گذاری 
راه ان��دازی کردیم که در این بخ��ش موضوعات جایگزینی واردات اعالم 
می ش��ود حتی اع��الم کردیم چند واحد و با چ��ه ظرفیتی در آن حوزه 
مش��غول به کار هستند یعنی اگر سرمایه گذاران می خواهند در این باره 
ورود کنن��د توصیه ما این اس��ت موضوعاتی را که ب��ه کاهش واردات و 

کاهش ارزبری منجر می شود در اولویت خود قرار دهند.
وی گف��ت: حتی طرح های نیمه تمام کش��ور با درصد پیش��رفت هر 

طرح در س��امانه بهین  یاب مشخص شده تا سرمایه گذاران بدانند در چه 
بخش هایی نیاز به سرمایه گذاری داریم.

زرن��دی افزود: همچنین در س��امانه بهین  ی��اب محصوالتی که در آن 
ظرفیت صادراتی داریم مشخص کردیم تا سرمایه گذاران با نگاه زنجیره 
ارزش به آن حوزه وارد ش��وند ضمن اینکه صنایع اش��باع ش��ده را نیز 
اطالع رسانی کردیم تا س��رمایه گذاران با آگاهی اقدام به سرمایه گذاری 

کنند.
وی اضافه کرد: در مجموع س��رمایه گذاری که وارد س��ایت بهین یاب 
می شود هم می تواند واحدهای تعطیل را ببیند و هم می تواند طرح های 
نیمه تمام را که مالکان آن به واگذاری یا مش��ارکت عالقه مند شده اند، 

ببیند.
مع��اون ط��رح و برنامه وزارت صم��ت با بیان اینکه ب��رای راه اندازی 
۲ ه��زار و ۲۰۰ واح��د تعطیل هدف گذاری کرده ای��م، گفت: تاکنون از 

این میزان ۷۶۰ واحد دوباره احیا ش��دند ضم��ن اینکه برای واحدهایی 
ک��ه زیر ظرفی��ت فعالیت می کنند س��عی کردیم ه��م در تأمین منابع 
ارزی و ریال��ی آنه��ا کمک کنیم و ه��م اجازه دادی��م در فضای اضافی 
خود کارخانه جدیدی مس��تقر کنند یعنی ب��دون اینکه هزینه ای برای 
س��ایت و سوله سازی پرداخت شود از امکانات و زیربناهای موجود برای 

سرمایه گذاری جدید استفاده می شود.
زرندی با بیان اینکه باید تولید فناورانه را به عنوان جهت گیری اصلی 
کشور قرار دهیم، افزود: تولید همچنان که از نظر کمی افزایش می یابد 
از لحاظ ارزش آفرینی هم باید ارتقا یابد که در این باره رس��وخ فناوری 
ش��رکت های دانش  بنی��ان در حوزه صنعت را مدنظر ق��رار دادیم ضمن 
اینکه به ۱۳8 ش��رکت دانش بنیانی که توانس��ته اند قرارداد همکاری با 
صنع��ت امضا کنند، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده ایم که در 
قالب حمایت سازمان های توسعه ای ما از این شرکت ها اعطا شده است.

مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی امی��د از هدف گذاری ب��رای اجرای 
مدل های توس��عه روس��تایی خبر داد و گفت با اجرای الگوهای توسعه 
کس��ب و کار، ضمن ایجاد فرصت های اش��تغال، زمینه افزایش صادرات 

محصوالت و ارزآوری برای کشور فراهم می شود.
اصغر نوراله زاده در گفت و گو با ایس��نا، با تاکید بر توس��عه اشتغال و 
حمایت از کس��ب و کارهای روس��تایی اظهار کرد: مهمترین اولویت ما 
در س��ال جاری ایجاد مدل تامین مالی هر روستا یک محصول و توسعه 
مبنای نظری آن بوده تا از این طریق بتوانیم محصوالت بیش��تری را در 

مناطق روستایی با کمک مردم تولید کنیم.
وی ادامه داد: طی سال های اخیر صندوق کارآفرینی امید با پرداخت 

تس��هیالت حمایتی، بستر رونق کسب و کارهای محلی و حفظ اشتغال 
در روستاها را فراهم کرده و با اجرای طرح های اشتغال موجب ماندگاری 

ساکنین و کمک به درآمدزایی خانوارهای روستایی شده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به پتانسیل باالی اشتغال 
در برخی از مناطق کشور، از اجرای مدل های توسعه روستایی خبر داد 
و گفت: در صدد هس��تیم الگوهای توسعه روس��تایی را گسترش دهیم 
چرا که یکی از راه های افزایش درآمد در محیط روس��تایی و جلوگیری 
از مهاجرت به ش��هرها، اجرای الگوهای توس��عه روستایی بوده است. در 
حال حاضر هر کدام از روس��تاهای کش��ور از ظرفیت منحصر به فردی 
در تولید محصوالت برخوردار اس��ت که می توان با توانمندس��ازی افراد 

بوم��ی و محلی و ارائ��ه آموزش های الزم از این ظرفی��ت به نفع اهالی 
روس��تا بهره برداری کرد. نورال��ه زاده با تاکید بر تهی��ه مدل های تامین 
مالی طرح های روس��تایی، افزود: با توجه ب��ه انگیزه باال و رقابت پذیری 
و الگوپذیری روس��تاییان، اجرای الگوهای توس��عه کسب و کار عالوه بر 
ایجاد بستر فرصت های اشتغال، به رونق بازار محصوالت روستایی منجر 
شده است. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به توان صادراتی 
تولیدات روس��تایی گفت: امروز با ش��کل گیری مدل های کسب وکار و 
رواج آن، صادرات گس��ترده محصوالت تولیدی به کش��ورهای همسایه 
را شاهد هس��تیم که نشان می دهد جریان کارآفرینی به راه افتاده و به 

منبع درآمد و ارزآوری برای کشور تبدیل شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

مردم برای تامین کاالهای موردنیاز نگران نباشند

معاون وزیر صمت:

8 میلیارد دالر کاالی وارداتی، داخلی سازی می  شود

در گفت و گو با ایسنا مطرح شد

افزایش صادرات با اجرای مدل های کسب و کار

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

پراید آماده بازگشت به نرخ کمتر از 
۱۰۰میلیون تومان

در حال��ی که کاهش نرخ ارز بازاره��ای موازی نظیر خودرو 
را تحت تاثیر ق��رار داده و زمینه را برای کاهش قیمت فراهم 
کرده اس��ت برخی خریداران با اعالم اینکه منتظر بازگش��ت 
پراید به کمتر از ۱۰۰میلیون تومان هس��تند خرید خود را به 

تعویق انداخته اند.
به گ��زارش خبرگزاری خبرآنالین، هرچن��د تولید پراید در 
ایران متوقف ش��ده اس��ت اما این خ��ودرو همچنان خودروی 

شاخص بازار برای قیمت گذاری است.
قیمت پراید امس��ال افزایش��ی نزدیک به ۷۰ میلیون تومان 
را تجرب��ه ک��رده و از محدوده ۶۰ میلی��ون تومان به محدوده 
۱۳۰ میلی��ون تومان ورود کرده اس��ت. افزایش نرخ در حالی 
رخ داده که این رقم در ماه گذش��ته بس��یار باالتر بود حاال اما 
ریزش قیمت دالر و پیش بینی کاهش نرخ ها تا کف کانال ۲۰ 
هزار تومان از س��وی برخی کارشناسان، این شائبه را در بازار 
خودرو تقویت کرده اس��ت که قیمت ها در آس��تانه شکستن و 

ریزش هستند.
س��عید موتمنی، رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو نیز در 
گفت وگوهای رس��انه ای  خود بر این نکته صحه گذاشته است 
ک��ه ریزش قیمت ارز تاثیری مس��تقیم بر ریزش بهای خودرو 

دارد.
آنچه فعاالن مورد اش��اره قرار می دهند این نکته اس��ت که 
ریزش قیمت ه��ا در بازار خودرو تا زمان رس��یدن بازار ارز به 

ثبات ادامه خواهد داشت.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران درباره قیمت های جدید، پس 
از ری��زش نرخ ارز گفته اس��ت: در دوران اوج افزایش نرخ ارز 
شاهد افزایش شدید قیمت خودرو بوده ایم که با کاهش قیمت 
دالر نرخ خودرو نی��ز روند نزولی را در پیش گرفت، به عنوان 
مثال خودرو س��ایپا ۱۳۱ که قیم��ت آن ۱۲8 میلیون تومان 
بود در حال حاضر به نرخ ۱۰۵ میلیون تومان رس��یده اس��ت، 
همچنین س��ایپا ۱۵۱ که قیمت آن ۱۴۵ میلیون تومان بود با 

کاهش نرخ ارز به ۱۱۵ میلیون تومان کاهش یافت.
کدام خودروها 3۰میلیون ارزان شدند؟

ب��ه گفت��ه فعاالن ای��ن صن��ف در اتحادیه نمایش��گاه داران 
خودروی کوییک از ۱۹۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان 
رس��ید که حدود ۳۰ میلیون تومان نرخ آن کاهش یافته است 
البت��ه  پژو ۲۰۶ تیپ ۲  نیز با کاه��ش ۳۰ میلیون تومانی از 
قیمت ۲۵۰ میلیون تومان به نرخ ۲۲۰ میلیون تومان رس��ید. 
خودرو سمند ال ایکس هم اکنون به  نرخ ۲۱۰ میلیون تومان 
رس��یده اس��ت که در زمان اوج  افزایش قیمت ۲۴۰ میلیون 

تومان بوده است.
معامله گران درباره آینده بازار چه می گویند؟ 

هرچند قیمت ها کاهش یافته و ش��مار فروشندگان افزایش 
محسوسی را تجربه کرده است اما همچنان خریداری در بازار 
نیس��ت و خریداران واقعی به اس��تناد اینکه قیمت ها کاهش 
بیش��تر خواهد یاف��ت، خرید خ��ود را به تعوی��ق می اندازند. 
بس��یاری معتقدند حت��ی نرخ هایی در مح��دوده ۳۰ میلیون 
تومان پایین تر از هفته های گذشته نیز نرخ های واقعی نیستند 

و قیمت ها کمتر از این میزان است.
موتمنی، رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران می گوید: به طور 
کل��ی بازار خودرو در رکود کامل  به س��ر می برد و با ادامه دار 
بودن ریزش نرخ ارز، قیمت خودرو روند نزولی خواهد داش��ت 
و ام��کان دارد اگر نرخ دالر ب��ه کانال ۲۷ هزار تومانی و کمتر 

برسد قیمت پراید به زیر ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یابد.

تعداد ثبت نام کنندگان طرح پیش فروش 
سایپا  از مرز ۲۲۰ هزار نفر گذشت

خری��د خ��ودرو از ط��رح پیش ف��روش محص��والت گ��روه 
خودروس��ازی سایپا پس از ۲۴ س��اعت اول از مرز ۲۲۰ هزار 

نفر گذشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از ابالغ قیمت های جدید 
خودرو توس��ط شورای رقابت که متناسب با تورم بخشی برای 
س��ه ماهه سوم سال انجام شد، س��ایپا طی بخشنامه ای طرح 
پیش ف��روش ۹ مدل از محصوالت خود با قیمت های جدید را 

اجرا کرد که با استقبال گسترده مشتریان مواجه شده است.
ط��رح پیش فروش ۹ مدل از محصوالت گروه خودروس��ازی 
س��ایپا با قیمت های جدید اعالم ش��ده از سوی شورای رقابت 
و زمان تحویل در نیمه نخس��ت سال ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ روز 
سه ش��نبه، شش��م آبان ماه آغاز ش��ده که با استقبال گسترده 

متقاضیان خرید خودرو رو به رو شده است.
براساس اعالم سازمان فروش و بازاریابی گروه خودروسازی 
س��ایپا، تع��داد متقاضی��ان خرید خ��ودرو ک��ه در این طرح 
پیش فروش با قیمت های جدید اجرا ش��ده، در ۲۴ ساعت اول 

از مرز ۲۲۰ هزار نفر گذشته است.
اس��تقبال گس��ترده از طرح پیش فروش محصوالت س��ایپا 
در حالی انجام ش��ده که تم��ام محدودیت های مصوب کمیته 
خ��ودرو اعم از محدودیت کد مل��ی، گواهینامه، پالک فعال و 
... در ای��ن طرح لحاظ ش��ده و ثبت نام کس��انی در این طرح 

پذیرفته خواهد شد که مشمول این شرایط باشند.
ای��ن طرح عرضه خ��ودرو به مدت ۷۲ س��اعت کاری ادامه 
خواهد داشت و شامگاه روز شنبه ۱۰ آبان ماه به پایان خواهد 
رس��ید. متقاضیان خرید محصوالت سایپا می توانند با ورود به 
س��ایت اینترنتی محصوالت گروه خودروس��ازی سایپا نسبت 
ب��ه ثبت نام اق��دام کنند. این طرح فروش در راس��تای ایجاد 
فرص��ت برابر ثبت ن��ام برای همه متقاضی��ان خرید خودرو و 
سازوکار شناس��ایی و عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی 
اج��را ش��ده و متقاضیان خری��د خودرو می توانن��د به صورت 
ش��بانه روزی برای ثبت نام خودروهای موردنظر خود به سایت 
https://saipa. فروش اینترنتی محصوالت س��ایپا به آدرس

iranecar.com/ مراجعه کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از توافق کمیسیون متبوعش 
و وزارت صمت برای قیمت گذاری خودرو خبر داد و گفت قیمت گذاری 
خودرو براساس دستورالعمل هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با اتکا به هزینه های تولیدی 

حسابرسی شده خودروسازان تعیین می شود.
به گ��زارش خانه مل��ت، روح اهلل ایزدخواه عضو کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن مجلس درباره قیمت گذاری خ��ودرو، گفت: پیرو طرحی که در 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست تکمیل داریم، قیمت گذاری 
خودرو براساس دستورالعمل هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با اتکا به هزینه های تولیدی 

حسابرس��ی شده خودروسازان تعیین می ش��ود؛ این پیشنهاد میان ما و 
وزارت صمت به توافق رسیده است.

بی��ش از نیمی از خودروهای صفر خریداری ش��ده، ترددی در خیابان 
ندارند

نماین��ده م��ردم ته��ران، ری، ش��میرانات، اسالمش��هر و پردیس در 
مجلس ش��ورای اس��المی افزود: در حال حاضر قیمت گذاری دستوری 
نه هزینه های تمام ش��ده خودروسازان را پوشش می دهد و نه به کاهش 
قیمت در ب��ازار آزاد کمکی کرده اس��ت؛ مصرف کنن��دگان نیز متضرر 

شده اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: ش��کاف بس��یار میان 

قیمت دس��توری و نرخ بازار آزاد، س��وداگری در ب��ازار خودرو را به اوج 
رسانده به گونه ای که بیش از نیمی از خودروهای صفر خریداری شده، 
ترددی در خیابان نداشته اند. یعنی در پارکینگ ها دپو شدند تا در موقع 
مناس��ب به فروش رس��ند! در واقع خودرو که کاالیی مصرفی اس��ت به 

کاالی سرمایه ای تبدیل شده است.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ناش��ی از شکاف قیمتی خودرو در بازار 

و کارخانه
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در س��ال جاری 
تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ناش��ی از شکاف قیمت به وجود 

آمده که نه به نفع خودروسازان بوده و نه مردم و مصرف کنندگان.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد

توافق کمیسیون صنایع و وزارت صمت برای قیمت گذاری خودرو

علیرض��ا رزم حس��ینی گفت باب��ت خودرو های بی کیفی��ت از مردم 
عذرخواهی می کنم و ش��رمنده ایم که نتوانس��تیم برای مردم خودروی 

باکیفیت تولید کنیم.
علیرضا رزم حس��ینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، گفت: قیمت گذاری خودرو توس��ط شورای رقابت تعیین می شود 

و تغییر نخواهد کرد.
رزم حسینی گفت: نشست خوبی در وزارت صمت با معاون اول رئیس 
جمهور برگزار شد. بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان با وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت هم��کاری دارد. با توجه به ۴۰ درص��د تولید ناخالص 
داخل��ی در ای��ن وزارتخانه و ۳8 درصد اش��تغال پایدار نش��ان می دهد 
ظرفیت بس��یار خوبی در ش��رکت های دانش بنیان وج��ود دارد و حتما 

همکاری خوبی با این شرکت ها خواهیم داشت.
وی گف��ت: متاس��فانه در حوزه صنعت خ��ودرو عقب افتادگی داریم و 
آنط��ور که باید در س��اخت داخ��ل پیش نرفته ایم که ای��ن رویه نتیجه 
تحریم هاست که نش��ان داد صنعت خودرو چقدر وابستگی به ارز دارد. 
بابت خودرو های بی کیفیت از مردم عذرخواهی می کنم و شرمنده ایم که 

نتوانستیم برای مردم خودروی باکیفیت تولید کنیم.
وزیر صمت ادامه داد: امیدواریم در جهت س��اخت داخل بهتر حرکت 
کنی��م و  در زمینه خ��ودرو تصمیمات خوبی می گیریم و ش��رکت های 

دولتی را باید ایجاد کنیم.

امسال تولید 58درصد افزایش یافت
رزم حس��ینی تاکید ک��رد: فکر می کنم با این همکاری مش��ترک در 
جهت تعمیق بتوانیم نهضت س��اخت داخل را پیش ببریم. امس��ال ۵8 
درص��د تولید افزایش یافت، ش��رکت هایی خارجی ک��ه در ایران بودند 

رفتند و  این فرصت خوبی برای شرکت های داخلی شد.
خبر خوشی که رئیس جمهور در روزهای آینده ابالغ خواهد کرد

او بی��ان ک��رد: البته باید وزارت صنعت، معدن و تجارت بوروکراس��ی 
نح��س اداری را تغیی��ر دهد. این حرکت را س��عی می کنیم با تش��کل 
کارگ��روه بخش خصوصی و دول��ت همراه کنیم. ی��ک خبر خوش هم 
بدهی��م که آقای رئیس جمه��ور در چند روز آینده اب��الغ خواهد کرد 

سیاست جدیدی مربوط به صادرات در برابر واردات خواهیم داشت.
رزم حس��ینی تش��ریح کرد: اگر از امروز به بعد کس��ی قصد صادرات 
دارد، می تواند به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کند و براساس 
اولویت بندی انجام داده ش��ده، مواد اولیه را وارد کند. این فرصت خوبی 
اس��ت و فکر می کنم در ۶ ماه دوم س��ال واردات مواد اولیه کارخانجات 

بتواند با افزایش خوبی رو به رو شود.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه بازار این روز ها دچار 
نوس��انات زیادی ش��ده اس��ت، گفت: سیاس��ت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در جهت عرضه کاالست، باید کاری انجام دهیم که کاال در بازار 
فراوان شود، اگر عرضه کاال افزایش پیدا کند، قیمت ها کاهش می  یابد.

او بیان کرد: درخصوص کاال هایی که مش��مول قیمت گذاری هستند، 

تش��دید مراقبت بیش��تر از بنکداران، انبارداران را در دستور کار داریم. 
البته بگویم دنبال مقابله با گران فروشی هستیم، با شرایطی که در کشور 
وجود دارد و افزایش نرخ ارز، نوس��انات قیمتی داریم، اما سعی می کنیم 

با ابزار هایی که داریم بتوانیم در این حوزه اقداماتی انجام دهیم.
 وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: یکی از مهم ترین کارها، مربوط 

به فوالد است که تمام محصوالت دیگر در بورس عرضه خواهد شد.
او درخص��وص وضعی��ت روغن نباتی، تش��ریح کرد: تولی��د کاال های 
اس��تراتژی خوب است، نزدیک به ۹ هزار تن در چند روز گذشته روغن 
نباتی توزیع کردیم، وقفه ای که ش��د مربوط به یک ش��رکت خاص بود 
که دیروز جلس��ه ای با آنها داشتیم، خود شرکت موظف است موجودی 
انبار را بداند و متوجه باشد که چه زمانی محصول تمام می شود، نگرانی 

درخصوص روغن نداریم. بحث تغییر قیمت هم مطرح است.
رزم حس��ینی درخصوص افزایش قیمت مرغ، گفت: واقعیت این است 
ک��ه ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ تومان��ی در اختیار وزارت جهاد و ش��بکه های 
توزیع قرار می گیرد. در جلس��ه ستاد تنظیم بازار، براساس شاخص های 
وزارت جهاد که اعالم می کند قیمت نهایی را تعیین می کنیم که اکنون 

قیمت گذاری شده است.
این مقام مسئول درخصوص قیمت گذاری خودرو، گفت: قیمت گذاری 
خودرو توس��ط شورای رقابت تعیین می ش��ود و تغییر نخواهد کرد. در 
حال مذاکره هس��تیم که نه مصرف کننده و نه خودروس��از زیان نبینند. 

فرمول قیمت گذاری تغییر نخواهد کرد.

ستاری گفت برای داخلی سازی قطعات خودرو و طراحی خودروهای 
جدید، مراکز نوآوری در شرکت های خودروساز ی تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، سورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
در حاشیه مراسم نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشکر از 
همکاری رزم حسینی وزیر صمت در حوزه فناوری های نوین گفت: یکی 
از پایه ه��ای تعهدی حوزه دانش بنی��ان، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اس��ت، ما در کنار این وزارتخانه هس��تیم تا بتوانیم این بخش را توسعه 

دهیم.
او بی��ان کرد: ما با هم��کاری وزارت صمت، از هر امکاناتی اس��تفاده 

می کنیم تا ش��رکت های صنعتی، توسعه پیدا کنند. همکاری در  بحث 
امنیت غذایی یا توس��عه دارو هم پیگیری می شود و تفاهمات خوبی در 

این زمینه ها داشته ایم.
ستاری گفت: بحث س��ازمان گسترش، زمین شناسی و صادرات اقالم 
دانش بنیان هم مطرح اس��ت، امیدواریم مانند قب��ل اتفاقات خوبی رخ 

دهد.
این مقام مس��ئول در پاسخ به س��وال خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه 
خبرن��گاران جوان درخص��وص همکاری ش��رکت های دانش بنیان برای 
تولی��د قطعه خودرو، گفت: بحث خودروس��ازی ۲ بخ��ش دارد که یک 
بح��ث به تامین قطعه و ارزبری ش��دیدی که برخ��ی از خودرو ها دارند 

برمی گردد. نمایش��گاه های متعددی راه اندازی شد و بسیاری از قطعات 
مانند ECU داخلی سازی شده است.

س��تاری ادام��ه داد: بح��ث بع��دی به چگونگ��ی تحول ای��ن صنعت 
برمی گردد، اینکه باید بتوانیم سالیانه خودرو های جدید طراحی و تولید 
کنی��م. ضمن اینکه بحث خودرو های الکترونیکی و برقی مطرح اس��ت؛ 
موضوعی که بیش از یک س��ال است روی آن کار می کنیم و مربوط به 

وزارت صنعت، معدن و تجارت می شود.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری تش��ریح کرد: مراکز نوآوری 
در ش��رکت های خودروساز ی تشکیل شده و ان شاءاهلل اتفاقات خوبی در 

این زمینه رخ خواهد داد.

وزیر صمت: بابت کیفیت پایین خودرو ها از مردم عذرخواهی می کنم

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبر داد

داخلی سازی قطعات خودرو با کمک شرکت های دانش بنیان
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ش��رکت های دانش بنیان و صنایع خالق و نرم در بس��یاری مواقع از 
اس��تارت آپ ها و تیم های ساده ای شروع به فعالیت کرده اند. با توجه به 
اینکه بسیاری از مدیران در زمینه منابع انسانی از همان ابتدا تجربه ای 

نداش��ته ا ند، ممکن اس��ت به مرور زمان در 
این زمینه دچار چالش شوند. بر این اساس 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
ب��رای حمایت از این ش��رکت ها ۷۰ درصد 
از هزینه ه��ای مربوط به آسیب شناس��ی و 

ارتقای منابع انسانی را پرداخت می کند.
 ش��رکت های دانش بنیان و صنایع خالق 
و ن��رم ب��ه منظ��ور رقاب��ت و بقا بایس��تی 
فعالیت های وس��یعی را برای س��ازگاری با 
تحوالت محیطی آغاز کنند. بهبود سازمان 
ب��ا مرحل��ه آسیب شناس��ی آغاز می ش��ود؛ 
آس��یب هایی که اگر به موقع و به  درس��تی 
شناسایی، تحلیل و ارائه نشود،  ممکن است 

که ش��رکت دانش بنی��ان و صنایع خالق و نرم را ب��ه نابودی زودرس 
دچار کند.

در همی��ن راس��تا، مناب��ع انس��انی در نقش عامل اساس��ی تغییر و 

تحوالت ش��رکت، خود در معرض بیش��ترین تغییرات قرار داشته که 
در صورت عدم توجه، زمینه ساز تحدید بهبود و توسعه شرکت است.

یکی از مهمترین اقدامات شرکت های پیشرو و موفق، آسیب شناسی 
به موقع و صحیح آنها از فرآیندها، عملکرد 
و منابع انس��انی خود اس��ت که این منجر 
به بهبود و ارتقای اثربخش��ی آنها می شود، 
چراک��ه ای��ن فرآین��د مهم این ام��کان را 
برای مدیران جهت آگاه ش��دن از مسائل 
س��ازمانی و جلوگی��ری از حاد ش��دن آن 

فراهم می سازد.
فرآین��د  در  مه��م  اص��ول  و  معیاره��ا 
آسیب شناس��ی منابع انسانی باید براساس 
اص��ول علم��ی تعیین ش��وند تا ش��رکت 
دانش بنیان و صنای��ع نرم و خالق بتوانند 
در ادامه مس��یر با قدرت بیشتری راه خود 

را ادامه دهند.
برنامه آسیب شناسی باید برمبنای مدل ها یا تئوری  مناسب پیگیری 
ش��ود و اطالعات آسیب شناس��ی بای��د به  صورتی موش��کافانه قادر به 

تفکیک بخش های مهم از فرآیندهای سازمانی باشد.

رویداد »۱۰۰ استارت آپ« برنامه پیوسته سرمایه گذاری و شتابدهی 
غیرمتمرکز اس��ت که هر س��ال روی ۱۰۰ استارت آپ مرحله  بذری تا 
۲۰ میلیارد تومان س��رمایه گذاری می کند. این نهاد با حمایت س��تاد 

فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه 
صنایع نرم و خالق و همکاری ش��بکه ای 
زیس��ت بوم  نقش آفرین��ان  و  فع��االن  از 
کارآفرین��ی، فرآین��د ش��تاب گیری ای��ن 
استارت آپ ها را پیگیری و تسهیل می کند.

کاروان  از  هفت��ه   ۴ گذش��ت  ب��ا   
س��رمایه گذاری اس��تانی این مجموعه، از 
مجم��وع ۲۶۷ طرح ثبت نام��ی، ۳۲ تیم 
به داوری نهای��ی راه یافتند که در نهایت 
8 تیم برای سرمایه گذاری برگزیده شدند 
که تاکنون ۴ تیم موفق به جذب س��رمایه 
قطع��ی ب��ه ارزش ی��ک میلی��ارد و ۶۵۰ 
میلیون تومان ش��ده اند و مابقی در مرحله 

بررس��ی موش��کافانه قرار دارند. مجموعه ۱۰۰اس��تارت آپ، به عنوان 
پلتفرم س��رمایه گذاری مرحله بذری و پیش بذری، به دلیل شیوع موج 
سوم بیماری کرونا و در راس��تای مسئولیت اجتماعی خود تصمیم به 

راه اندازی کاروان سرمایه گذاری استانی به صورت مجازی گرفته است، 
این مجموعه هر هفته در قالب کاروان س��رمایه گذاری استانی به یکی 
از اس��تان ها س��فر می کند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
موسس��ه صن��دوق پژوه��ش و فناوری 
پرش��ین داروی الب��رز، صندوق پژوهش 
و فناوری اس��تان ی��زد، صندوق نوآوری 
و شکوفایی، موسسه دانش بنیان برکت، 
صن��دوق پژوهش و فن��اوری غیردولتی 
اس��تان خراس��ان رضوی، بنی��اد برکت، 
شناس��ا، صن��دوق پژوه��ش و فن��اوری 
غیردولت��ی گیالن و نهاده��ای مربوطه 
اس��تان ها، همراهان ۱۰۰استارت آپ در 
برگزاری کاروان اس��تانی سرمایه گذاری 
هستند. همچنین این رویداد با همکاری 
همراهانش در سایر استان های کشور نیز 

به زودی برگزار خواهد شد.
کاروان »۱۰۰ اس��تارت آپ« تالش می کند عالوه بر کمک به تازگی 
و پویای��ی زیس��ت بوم کارآفرین��ی نوآورانه، فرصت ه��ای بهتری برای 

استارت آپ هایی با راه حل های فناورانه و محصول محور فراهم کند.

۱.6 میلیارد تومان سرمایه گذاری روی استارت آپ های برگزیدهآسیب شناسی منابع انسانی دانش بنیان؛ 7۰درصد هزینه ها پرداخت می شود

شبکه فن بازار معاونت علمی برای تسریع در روند تجاری سازی فناوری و جذب 
س��رمایه، به بروکرها )کارگ��زاران تبادل فناوری( تکی��ه دارد. این بروکرها که در 
استان های سراسر کشور مستقر هستند برای ششمین نشست سراسری خود در 

باغ نوآوری ورامین گردهم  آمدند.
 شش��مین نشست بروکرهای ش��بکه فن بازار معاونت علمی، روز پنجشنبه 8 
آبان ماه ۱۳۹۹ به میزبانی شهر ورامین و باغ نوآوری مستقر در این شهر در رأس 

ساعت ۱۰ صبح برگزار شد.
با توجه به اینکه تسهیل در تجاری سازی فناوری یکی از محورهای اصلی فعالیت 
بروکرها به شمار می رود، یکی از اصلی ترین موضوعات این نشست نیز مسئله عرضه 

و تقاضای فناوری بود.
حاضران در این رویداد، آخرین چالش ها و مش��کالت پیش روی عرضه مناسب 
فناوری را مورد کاوش قرار  دادند و همچنین در زمینه نیازهای فناورانه شرکت ها، 

موسسات و صنایع بزرگ، بحث و گفت وگو کردند.
یکی از موضعاتی که تعداد قابل توجهی شرکت دانش بنیان، صنایع خالق و نرم، 
شرکت فناور و استارت آپ در رابطه با آن مشغول فعالیت هستند، موضوع پسماند 
و مدیریت پسماند است. با توجه به اینکه بیشتر توجه ها معطوف به پسماندهای 
شهری بوده است، در این نشست مسئله پسماند شهرهای صنعتی به عنوان یکی 

از محورهای رویداد در نظر گرفته شد.
صاحبان صنایع و مدیران شهرک های صنعتی با چالش های متعددی در ارتباط 
با مدیریت پسماند صنعتی مواجه هس��تند و در این ارتباط دست یاری به سوی 

شرکت های دانش بنیان و فناور و صنایع خالق و نرم، دراز کرده اند.
همچنین به دلیل اعمال تحریم های دش��منان، واردات بسیاری از کاتالیست ها 
با مش��کل مواجه ش��ده است، در سال های اخیر بس��یاری از کاتالیست ها، توسط 
ش��رکت های دانش بنیان بومی سازی شده اس��ت. برای ایجاد ارتباط بیشتر میان 
این ش��رکت ها و صنایع بزرگ در موضع کاتالیست ها، میان بروکرهای مستقر در 

استان های مختلف، بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
فناوری پالس��ما نیز یکی از فناوری های رو به رشد در کشور محسوب می شود. 
این فناوری می تواند کاربردهای تجاری متعددی مانند، آلودگی زدایی، دفع زباله، 
برش دادن و اصالح عملکردی س��طوح م��واد مختلف به منظور افزایش خاصیت 
چس��بندگی جوهر های ساده و چندالیه داشته باشد و در بسیاری موارد دیگر نیز 

مورد استفاده قرار گیرد.
شناسایی نیاز صنایع مختلف کشور به این فناوری و بحث در مورد شرکت های 
فناور توانمند در این رش��ته، از جمله دیگر سرفصل های مورد اشاره در ششمین 
نشست بروکرهای سراسر کشور بود؛ مسائلی مانند معدن، اصالح ژنتیک دام سبک 

و کشاورزی نیز در این نشست مورد بحث قرار  گرفت.
ش��بکه فن بازار معاونت علمی وظیفه تبادل و تجارت فناوری را برعهده گرفته 
است. ایجاد ارتباط میان فناوران و سرمایه گذار و صنایع بزرگ، یکی از محورهای 
فعالیت این ش��بکه محسوب می شود. در حال حاضر در شهرهای مختلف کشور، 
۲۳ شبکه فن بازار استانی تاسیس شده است. ۳ فن بازار تخصصی نیز در رشته های 

مختلف فعالیت دارند.

با توجه به زیان های انس��انی و مالی س��نگینی که چالش آلودگی هوا به کشور 
و کالنش��هر تهران تحمیل می کن��د، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
برای توس��عه زیس��ت بوم تخصصی این حوزه تالش کرده اس��ت تا ش��رکت ها و 

استارت آپ های بیشتری فعالیت های خود را در آن متمرکز کنند.
 آلودگی هوا مهمترین دلیل به خطر افتادن سالمت انسانی پس از اضافه وزن، 
فشار خون و بیماری های قلبی است. در ایران، قوانین مختلفی برای رفع این چالش 

تصویب شده است.
قانون هوای پاک، برنامه ششم توسعه و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، از 
این جمله هستند. با توجه به اینکه برای رفع این مشکل حتماً باید بخش خصوصی 
وارد میدان شود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تالش کرده است تا با 
اختصاص بسته های حمایتی، استارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان، صنایع خالق 

و نرم را نسبت به فعالیت در این حوزه تشویق کند.
آلودگی هوا عالوه بر افزایش میزان مرگ و میر، خسارت مالی سنگینی را نیز بر 
کشور تحمیل می کند، براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی، آلودگی هوا زیانی 

برابر با ۲.۴8 درصد از تولید ناخالص ملی را به کشور وارد می کند.
زیست بوم توسعه یافته توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه 
آلودگ��ی ه��وا، از عناصر و بخش های مختلفی برخوردار اس��ت. چند پارک علم و 
فناوری، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، شتاب دهنده هایی مانند شتاب دهنده کسب 

وکار فردوس و ستاک، از جمله این بازیگران هستند.
براس��اس راهبرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از راه حل های 
موثر رفع این مشکل، ورود شرکت های دانش بنیان، صنایع خالق و نرم به این حوزه 
اس��ت. این شرکت ها، محصوالت فناورانه ای مانند کاتالیست ها، پایشگرهای نانو و 

بایو را می سازند تا این آلودگی را تا سطح قابل قبولی مهار کنند.
اس��تارت آپ های فعال در این حوزه، در زمینه های مختلفی مانند پایش سطح 

آلودگی هوا در محیط های باز و بسته فعالیت می کنند.
همچنین صنایع خالق و نرم در زمینه اصالح فرهنگ مصرف و فرهنگ سازی در 
حوزه آلودگی هوا فعال هستند، این استارت آپ ها در صورت کسب حمایت بیشتر 

می توانند نقش پررنگ تری را برعهده گیرند.
در این زمینه زیست بوم نوآوری هوا، در کشور راه حل های مختلفی را پیشنهاد 
کرده است. ایجاد اپلیکیشن هایی برای اجاره صندلی های خودروهای تک سرنشین 
برای افراد هم مسیر و تسهیل در استفاده از وسائل نقلیه پاک و الکترونیکی از جمله 

این پیشنهادات است.
همچنین ایجاد نقاط و جزایر پاک در سطح شهر ها و استفاده بیشتر از فناوری 
مانند سنس��ورهای تحلیل آلودگی هوا از دیگر راهکارهای فناورانه در این عرصه 
است. توسعه س��امانه های اشتراک س��فر برای خودرو نیز می تواند در این زمینه 

راهگشا باشد.
با توجه به فرس��ودگی بخش قابل توجهی از وس��ایل نقلیه به ویژه خودروهای 
حمل و نقل عمومی، شرکت های دانش بنیان و صنایع خالق و نرم، تالش می کنند 
تا با عرضه محصوالت نوآورانه، آالینده های خروجی از این خودروها را جذب کنند 

و آنها را به مواد پاک و کم ضرر یا بی ضرر تبدیل کنند.
فرونشاندن آلودگی هوا با اسپری مداوم قطرات آب نیز یکی دیگر از راهکارهایی 
است که در حال حاضر برخی شرکت های فناور بر روی آن تحقیق می کنند تا به 

صورت مقرون به صرفه ای امکان اجرا داشته باشد.
 سامانه های کاهش مصرف و بازیافت انرژی ساختمان ها نیز نقشی قابل توجه در 
کاهش آلودگی هوای ناشی از دودکش ساختمان ها را ایفا می کند. بر این اساس، 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ایجاد چند ساختمان پایلوت با همکاری 
برنامه عمران سازمان ملل، قصد دارد تا در این زمینه فرهنگ سازی کند و الگوی 

ساختمان های پاک را به تمام کشور تسری دهد.

بـه قلـم: ماریال مون  / خبرنگار - مترجـم: امیر آل علی: برای طرفـداران برند اپل، جان آیو 
چهره ای کامال شناخته شده محسوب می شود. وی برای بیش از ۲۰ سال، طراح ارشد این شرکت 
بوده و سال گذشته برای تاسیس برند شخصی خود، از این شرکت جدا شد. با این حال در بیانیه 
رسمی برند Airbnb به عنوان بزرگترین وب سایت کرایه اقامتگاه، اعالم شده است که با این 
شخصیت مهم و جهانی، قرارداد چند ساله به امضا رسیده و قرار است که او مدیر بخش طراحی 

و آموزش دهنده تیم شـرکت باشـد، با این حال در رابطه با جزییـات این طرح هنوز اطالعات 
دقیقی منتشر نشده است. این امر در حالی است که جان آیو، همچنان مدیریت برند شخصی 
خود با نام الوفرام را ادامه خواهد داد. تحت این شرایط سمت الکس شیفر به عنوان مدیر ارشد 
طراحی برند Airbnb، تنزل پیدا خواهد کرد. براساس شایعات به نظر می رسد که آقای شیفر، 
طی چند روز آینده اقدام به قطع همکاری خواهد کرد. حال باید دید که این استخدام جدید، 

کارگزاران تبادل فناوری کشور گردهم می آیند

سربازان مقابله با آلودگی هوا؛ زیست بوم گسترش می یابد

جان آیو به Airbnb پیوست 

دریچــه

اقتص��اد دیجیتال در دنیا جای��گاه پرقدرتی در بازار پیدا کرده و مفاهیم آن 
مع��ادالت اقتص��ادی جهانی را دگرگون کرده اس��ت. این اقتص��اد در ایران با 
همکاری نهادهای مرتبط و با کمک ۱۶ ش��تاب دهنده در مس��یر توسعه قرار 

گرفته است.
دنیای اقتصاد دیجیتال به حدی با اقتصاد سنتی درآمیخته که تمایز آنها از 
هم س��خت و گاهی غیرممکن است. این اصطالح، نخستین بار توسط یکی از 
پژوهشگران ژاپنی در سال۱۹۹۰ مطرح شد. البته که این اقتصاد را متعلق به 
همه کشورها می دانند اما هنوز شکاف بزرگی میان کشورها وجود دارد و اصل 
توسعه یافته این مفهوم اقتصادی را برای کشورهای توسعه یافته و کشورهای 

در حال توسعه آسیای شرقی می دانند.

با ۱6 شتاب دهنده؛ توسعه اقتصاد 
دیجیتال سرعت گرفت
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معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری و صن��دوق نوآوری و 
شکوفایی، یک برنامه بزرگ ملی را برای حمایت سراسری از محصوالت 
جدید فناورانه ای که موفق به جذب بهره بردار ش��ده اند، آغاز کرده اند. 

این برنام��ه برای حمایت از تجاری س��ازی 
تعداد قابل توجهی از محصوالتی که توسط 
ش��رکت های دانش بنیانی، به تازگی در لبه 
تجاری س��ازی قرار گرفته اند تنظیم ش��ده 
است.  براساس مفاد این برنامه، در صورتی 
ک��ه یک ش��رکت دانش بنیان ق��راردادی با 
یک کارفرما منعقد کرده باش��د تا محصول 
فناوران��ه با قابلیت دانش بنیان ش��دن را به 
تولی��د برس��انند، معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری محصول جدید را از نظر 

فنی ارزیابی می کند.
در صورت دارابودن ش��رایط، این قرارداد 
برای دریافت تس��هیالت به صندوق نوآوری 

و شکوفایی معرفی می شود. در این برنامه اولویت با تسهیالت سفارش 
ساخت است که نرخ سود آن ۹ درصد است.

براس��اس برنامه تدوین شده، فرآیند اعطای تسهیالت در این حوزه، 

دو مرحله ای است، در مرحله اول ارزیابی دانش بنیانی محصول جدید 
توس��ط معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری انجام می شود و در 
مرحله دوم، ارزیابی تس��هیالت و تامین مالی توسط صندوق نوآوری و 

شکوفایی انجام می گیرد.
یک��ی از پیش نیازه��ای برخ��ورداری از  
تس��هیالت و حمایت های ای��ن طرح، این 
است که ش��رکت متقاضی برخورداری از 
تس��هیالت، در مرحله درخواس��ت وام، به 
عنوان ش��رکت دانش بنیان شناخته شده 
باش��د. همچنی��ن محص��ول جدی��د باید 
به لحاظ فن��اوری، با یک��ی از محصوالت 
تاییدشده قبلی شرکت، مشابهت داشته و 
یا ارتقایافته آن باش��د. این مسئله از سوی 
مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
ارزیاب��ی می¬ش��ود.  براس��اس توافقات 
صورت گرفته، تس��هیالت س��فارش ساخت تا س��قف 8۰درصد مبلغ 
قرارداد به شرکت دانش بنیان تخصیص می یابد. باقیمانده مبلغ قرارداد 

که ۲۰درصد است نیز باید توسط بهره بردار و کارفرما تامین شود.

نی��روی انس��انی کارآزموده و ماه��ر، بخش قابل توجه��ی از اقتصاد 
کش��ورهایی مانند آمریکا را ش��کل می دهد. بخش قابل توجهی از این 
نیروی کار از مهاجران هس��تند و س��هم قابل توجه��ی در اقتصاد این 

کش��ور دارند، ام��ا دولت آمری��کا در برنامه 
جدید خود ب��رای محدودکردن اعطای ویزا 
به نیروی کار ماهری خبر داد که از خارج از 
کشور می آیند. واشنگتن اعالم کرد که این 
کار با هدف اولوی��ت دادن به افرادی انجام 
می ش��ود که در داخل این کش��ور به دلیل 
ش��یوع ویروس کرونا، شغل خود را از دست 

داده اند.
وزارتخانه های کار و امنیت داخلی آمریکا 
اعالم کردند به زودی جزییات قوانین جدید 
در ای��ن باره که چ��ه کس��ی می تواند ویزا 
دریافت کند را منتشر خواهند کرد و به این 
ترتیب امکان اس��تفاده از ویزای کار توسط 

ش��رکت ها محدود خواهد ش��د. تخمین های اولیه حاکی از آن اس��ت 
که با اجرایی ش��دن مقررات جدید، حدود یک سوم از درخواست های 

متقاضیان کار در آمریکا رد شود.

 پیش از ای��ن در ماه ژوئیه دونالد ترام��پ، رئیس جمهوری آمریکا 
دس��تورالعملی را صادر کرده بود تا صدور ویزای ۱B-H به طور موقت 

تا پایان سال به حالت تعلیق درآید.
پاتری��ک پیزال، معاون وزی��ر کار آمریکا 
نی��ز ضم��ن حمای��ت از مق��ررات جدید 
 ۱B-H اعالم ک��رد که تاکن��ون از برنامه
سوءاستفاده های زیادی می شده؛ از جمله 
اینکه به ش��رکت ها اجازه داده شده بود تا 
به جای نیروی کار آمریکایی از نیروی کار 

ارزان خارجی استفاده کنند.
از  آمریکای��ی  کار  »نی��روی  گف��ت:  او 
پس��ت های رده های میانی با درآمد خوب 
اخراج می شوند و نیروی کار غیرآمریکایی 
جایگزین آنها می شوند. این کار باعث شده 
تا سطح دس��تمزدها در ایاالت متحده نیز 

پایین باقی بماند که اشتباه است.«
برنام��ه ۱B-H که در دوران ریاس��ت جمهوری ج��ورج دبلیو بوش 
راه ان��دازی ش��د، به بس��یاری از ش��رکت ها کمک کرد ت��ا نیروی کار 

موردنیاز خود برای پست های تخصصی را پیدا کنند.

آمریکا ورود نیروی کار را محدود می کندبرنامه ملی اعطای تسهیالت به محصوالت جدید فناورانه آغاز شد

محمد شهبا / دانشیار دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر: اندرسون 
کتابش را با این پرسش آغاز می کند که »چرا فیلم ها اینقدر واقعی به 
نظر می رسند« پاسخ او این است که چون توهم اند. اندرسون، همچون 
دیگر نظریه پردازان ش��ناختی به کلیات مشخصی که در تماشای فیلم 
دخالت دارند تأکید می ورزد. برداش��ت وی که موافق توهم اس��ت، بر 
توضی��ح اینکه چگونه مح��رک ها)تصاویر، کنش ه��ا، صداها، نورها( با 

برنامه هایی که »اجرا می شوند« موجب 
واکنش در ذهن تماشاگر می شود، تأکید 
دارد. دیدگاه وی آشکارا  بر الگوی »بوم 
ش��ناختی« ادراک بصری اس��توار است 
که توسط گیبسون روانشناس مفهومی 

بسط داده شده است.
اندرس��ون به صراحت و آشکارا درباره 
فیل��م می گوی��د که تصوی��ر متحرک را 
می ت��وان به عنوان ی��ک برنامه رایانه ای 
در نظر گرفت. تماش��اگر را نیز می توان 
پردازش��گر معی��ار صوت��ی و تصویری 
دانست و فیلم س��ازان را می توان برنامه 
نویس��انی ش��مرد که برنامه ه��ا را برای 
اج��را در رایانه آماده می کنند. با مطالعه 
س��خت افزار مغز، یعنی ذهن و اعصاب و 
به طور کلی دستگاه عصبی، می توان پی 

برد که فیلم سازان چگونه این برنامه ها را اجرا می کنند.
 اندرس��ون همچنین مواردی همچون ماهیت استمرار در فیلم های 
رای��ج هالیوودی را تحلیل می کند. وی ضمن بررس��ی برش های چند 
صحنه اصلی در فیلم کازابالنکا توضیح می دهد که چگونه فیلم س��ازان 
در کارب��رد ابزارهای��ی مانند برش های پرش��ی  و برش ه��ای نامرئی و 
بازنمایی کلی در فضای س��ه بعدی، ب��ه قوانین معیار در ادراک بصری 

وفادار می مانند.
تخی��ل و خیال همواره یکی از تاریک ترین قوای ذهنی انس��ان بوده 
اس��ت. پژوهش هایی که تاکن��ون در علوم ش��ناختی در زمینه خیال 
ص��ورت گرفته هنوز نتوانس��ته از تمامی اس��رار و رم��وز این قوه پرده 
ب��ردارد، ولی رویکرده��ای ش��ناختی می توانند ویژگ��ی اصلی خیال 
)همانندی چش��مگیر میان تخیل و باور(  را روشن تر کنند. از این رو، 
کن��دوکاو در ماهی��ت تخیل در هنر و 
رسانه، از حیطه های پژوهشی مناسب 
برای عالقه من��دان و دانش آموختگان 
و متخصصان علوم ش��ناختی و هنر و 
رس��انه اس��ت. یکی از این حیطه ها، 
پژوهش درب��اره خالقیت اس��ت. زیرا 
خالقیت به طور کلی به تخیل و خیال 
ربط پیدا می کند و در پیوند با تعقل و 

تفکر قرار می گیرد.
 خالقی��ت از مفاهیم و اصطالحاتی 
است که بر سر تعریف دقیق آن توافق 
وجود ندارد. بخشی از این گستردگی 
تعاری��ف را می توان ناش��ی از ماهیت 
پیچی��ده خالقیت و حیطه های متنوع 
آن دانس��ت. برای نمون��ه، اختراع برق 
توسط ادیس��ون و اختراع تلفن توسط 
گراه��ام بل )یعنی اخت��راع دو محصول تازه( ج��زو مصادیق خالقیت 
اس��ت. از سوی دیگر، پیشرفت ها و دس��تاوردهای پزشکی، آثار هنری 
ش��امل نقاشی و موسیقی و نمایش و فیلم و دیگر هنرها و حتی اصول 
و قوانین علمی نیز در زمره تولیدات خالق قرار می گیرند. همین تنوع 
و گس��تردگی در عرصه ها و نمونه های خالقیت موجب شده تا تعاریف 

متعددی از آن ارائه شود.

س��تاری در شهر کاش��ان و در جمع خبرنگاران این استان، با اشاره 
به راه اندازی خانه خالق در این ش��هر، گف��ت تمرکز معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در شهر کاشان، حمایت از صنایع فرهنگی 
وخالق و تولید ماش��ین آالت و تجهیزات فرش ماش��ینی ایران ساخت 
در کشور است؛ تجهیزاتی که با قیمت های باال به کشور وارد می شود.

س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در سفر یک 
روزه خود با ش��هر کاش��ان در جمع خبرنگاران این شهر با بیان اینکه 
قطعات و تجهیزات تولید فرش ماشینی با قیمت های باالیی خریداری 
می ش��ود، بیان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تولید 
داخلی این تجهیزات حمایت می کند. برخی ش��رکت های دانش بنیان، 
صنایع نرم و خالق مس��تقر در کاشان، ظرفیت های خوبی برای تولید 
ای��ن قطعات و تجهیزات دارند. به گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان، باید 
روی قیمت های باالی خرید این تجهیزات از دیگر کش��ورها حس��اس 
باش��یم و ب��ا حمایت از تولی��د داخل، نیازهای این ش��هر به قطعات و 

تجهیزات تولید فرش ماشینی را تامین کنیم.
ستاری ادامه داد: در سفر امروز شاهد پیشرفت خوبی در شکل گیری 
مراکز ن��وآوری و ش��رکت های دانش بنیان، صنایع نرم و خالق ش��هر 

کاشان هستیم. بیشتر این پیشرفت ها در حوزه صنایع خالق این شهر 
اتفاق افتاده است؛ صنایع خالقی که ظرفیت باالیی در این شهر دارد.

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین بیان کرد: باید بر 
روی تولید گل محمدی و اس��انس های مختلف در شهر کاشان، تمرکز 
کنیم. این استان ش��رایط مساعدی برای توسعه صنایع خالق مختص 

منطقه خود دارد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه تاکید کرد: تولید دس��تگاه ژاکارد 
الکترونیک در این شهر هم یکی دیگر از اتفاقات خوب فناورانه در این 
شهر است؛ دستگاهی که برای نخستین بار در کشور تولید شده و باید 
ادام��ه یابد. ما باید ت��الش کنیم نیاز ۲ هزار تا ۲۵۰۰ ش��انه موردنیاز 
ش��هر که تا امروز از دیگر کش��ورها وارد می ش��د توس��ط شرکت های 

دانش بنیان، صنایع نرم و خالق خودمان تامین شود.     
س��تاری در پاسخ به س��والی مبنی بر شرایط دانش بنیان ها در تولید 
واکسن کرونا، گفت: تالش ها در این حوزه با ورود ۶ شرکت ادامه دارد، 
اتفاق��ات خوبی ه��م در این زمینه داریم اما قرار اس��ت همه اطالعات 
در زمینه تولید واکس��ن کرونا تنها از کانال وزارت بهداش��ت، درمان و 

آموزش پزشکی ارائه شود.

خانه خالق در کاشان راه اندازی می شود

و آموزش دهنده تیم شـرکت باشـد، با این حال در رابطه با جزییـات این طرح هنوز اطالعات 
دقیقی منتشر نشده است. این امر در حالی است که جان آیو، همچنان مدیریت برند شخصی 
خود با نام الوفرام را ادامه خواهد داد. تحت این شرایط سمت الکس شیفر به عنوان مدیر ارشد 
طراحی برند Airbnb، تنزل پیدا خواهد کرد. براساس شایعات به نظر می رسد که آقای شیفر، 
طی چند روز آینده اقدام به قطع همکاری خواهد کرد. حال باید دید که این استخدام جدید، 

تـا چه حد نتیجه بخش خواهد بود. درواقـع این قرارداد در حالی رخ داده که این برند به خاطر 
شـیوع ویروس کرونا، درسـت به مانند سایر برندهای فعال حوزه صنعت گردشگری، با کاهش 
شدید سودآوری خود مواجه شده است، با این حال به نظر می رسد که برایان چسکی، به دنبال 

بهبود شرایط در دوران پساکرونا است.
engadget.com :منبع

تاریک ترین قوای ذهنی انسان

جان آیو به Airbnb پیوست 

یادداشـت

با توجه به اهمیت ارتقای امنیت غذایی کشور، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری با همکاری وزارت جهاد کش��اورزی اقدام به انتشار فراخوانی 
برای جلب طرح های فناورانه کرده اس��ت.  همه ش��رکت های دانش بنیان، فناور و خالق 
دعوتند تا در این چالش شرکت کنند و طرح ها و ایده های خالقانه خود برای ارتقای امنیت 
غذایی کش��ور که یکی از مهم ترین چالش های آینده همه کشورها است، ارسال کنند. در 
این فراخوان طرح هایی در حوزه »کس��ب دانش فنی سالم سازی و تولید هسته های اولیه 
ارق��ام بومی و ارقام و پایه ه��ای تجاری جدید«، »ایجاد باغ های الگوی��ی از نهال های پایه  
رویش��ی و نهال های گواهی ش��ده از ارقام تجاری«، »تولید انبوه نهال های پیوندی گواهی 
شده پایه بذری مرکبات«، »تولید انبوه نهال های گواهی شده از ارقام تجاری باغی«، »ایجاد 
ش��رکت های توانمند برای مدیریت زنجیره تولید، توزیع و مص��رف« و »تولید کیت های 

تشخیصی برای تسهیل ارزیابی اصالت و سالمت نهال« مورد بررسی قرار می گیرد.

در ارتقای امنیت غذایی سهیم شوید



بازاریابی و تبلیغات در دنیای کنونی کار دشواری محسوب می شود. تغییر 
مداوم و س��ریع س��لیقه مخاطب هدف مشکالت بس��یار زیادی پیش روی 
برندها و طراح های تبلیغات قرار داده است. بدون تردید هر بازاریاب و طراح 
تبلیغاتی از برخی اصول اولیه مانند ضرورت وضوح پیام تبلیغاتی، سادگی و 
تاثیرگذاری محتوا آگاهی دارد. همچنین اغلب بازاریاب ها نسبت به ضرورت 
جذاب س��اختن محت��وای بازاریابی برای مخاطب هدف نی��ز آگاهی دارند. 
ش��اید این نکات برای بازاریابی و تبلیغات تاثیرگذار کافی باشد، اما در عمل 
المان های پرتعداد دیگری نیز باید مدنظر قرار گیرد. اشتباه برخی از برندها و 
بازاریاب ها اکتفا به چند نکته پایه ای برای بازاریابی و تبلیغات است. اگر نکات 
موردنظر تاثیرگذاری کافی داش��تند، تمام کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی 
باید بازخورد مناسبی از سوی مخاطب هدف دریافت می کرد. واقعیت کنونی 
عرصه تبلیغاتی خالف این باور غلط در میان کسب و کارها را نشان می دهد 

بنابراین باید به دنبال نکات مهم و اساسی تر در این زمینه باشیم. 
س��اختار تبلیغات جذاب همیشه تفاوت معناداری با تبلیغات معمولی 
دارد. چنی��ن تبلیغاتی توجه مخاطب هدف را به بهترین ش��کل ممکن 
جلب می کند. نکته جالب در این میان تکرار برخی از المان ها از س��وی 
بازاریاب ها و طراح های تبلیغاتی موفق در کمپین های شان است بنابراین 
اص��ول طراحی تبلیغات جذاب و تاثیرگذار به نوعی ثابت اس��ت. آگاهی 
از ای��ن اصول برای هر بازاریاب و ط��راح تبلیغاتی ضرورت دارد. در این 

زمینه به نکات ذیل توجه نمایید:
• در نخس��تین گام باید ب��ه مخاطب هدف توجه ک��رد. اگر محتوای 
تبلیغاتی ش��ما در قالب متن ارائه می ش��ود، باید داس��تان مش��خص و 

واضح��ی برای مخاطب هدف بی��ان نماید. اگر یک محت��وای بازاریابی 
پرسش��ی در مورد چرایی مطالعه در میان مخاطب هدف ایجاد کند، به 
احتمال زیاد در زمینه تاثیرگذاری مطلوب بر روی آنها ناکام بوده است. 
• هر بخش از محتوای تبلیغاتی باید به طور منحصر به فردی ارزیابی 
ش��ود. ایراد برخی از کمپین های تبلیغات��ی عدم توازن میان بخش های 
مختلف محتوای بازاریابی ش��ان اس��ت. این امر موجب ناامیدی س��ریع 
مخاطب ه��دف از تعامل با برن��د موردنظر خواهد ش��د. هرچه ترکیب 
محتوای تبلیغاتی منسجم و یکدست تر باشد، تاثیرگذاری نهایی بهتری 

بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
• تمرک��ز ب��ر روی جلب نظر مخاطب هدف با محت��وای جذاب و تازه 
ضرورت دارد. امروزه محتوای تازه بیش از هر عامل دیگری نظر مخاطب 
هدف را جلب می کند. بس��یاری از برندها در این میان اقدام به طراحی 
کمپین های تازه براس��اس ایده های دریافتی در قالب بازخورد مخاطب 
هدف می کنند. چنین کمپین هایی به طور معمول دارای تاثیرگذاری به 

مراتب بیشتری از سایر الگوهای مشابه خواهد بود. 
• کس��ب اعتبار از طری��ق تبلیغ��ات رواج باالیی می��ان برندها دارد. 
بسیاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف و بهبود وضعیت شان در 
ب��ازار اقدام به تولید محتوای تبلیغاتی می کنند. نکته مهم در این میان 
وقت شناس��ی برای انتشار محتواست. اگر بهترین محتوای ممکن نیز در 
زمان نامناسب منتشر شود، تاثیرگذاری الزم بر روی مخاطب هدف را به 
بار نخواهد آورد بنابراین شناسایی زمان مناسب برای بارگذاری محتوای 

بازاریابی دارای اهمیت بسیار زیادی خواهد بود. 
• برنده��ای معتبر در زمینه بازاریابی و تبلیغ��ات انتظارات باالیی در 
مخاط��ب هدف ایجاد می کنند. این امر موجب واکنش منفی کاربران به 
کمپین های بازاریابی بی کیفیت آنها می شود. حتی اگر در این میان فقط 

یک محتوای بازاریابی بی کیفیت نیز از برند موردنظر منتشر شود، حجم 
واکنش های منفی از سوی کاربران بسیار باال خواهد بود. 

• هم��کاری با دیگر برنده��ا و بازاریاب های حرف��ه ای برای طراحی و 
عرضه محتوای تبلیغاتی همیش��ه ایده جذابی اس��ت. بسیاری از برندها 
در این مس��یر هزینه های گزافی صرف می کنند. اگر ش��ما در این میان 
به دنبال جلب نظر مخاطب هدف تان هستید، باید برنامه ای دقیق برای 
تاثیرگذاری بر روی آنها داش��ته باشید. همکاری با برندهایی که زنجیره 
مشتریان مشترک با شما دارند، بهترین ایده خواهد بود. این امر موجب 

پدید آمدن زنجیره ای از فروش خواهد شد. 
• پ��س از ارزیاب��ی همه ن��کات در زمین��ه بازاریابی و تهی��ه محتوای 
تبلیغاتی باید یک نکته پایانی را پیش از بارگذاری محتوا مدنظر داشت. 
ارزیابی دوباره محتوا پیش از انتش��ار رس��می بس��یاری از اش��تباهات 
احتمالی را نش��ان می دهد. این امر نقش مهمی در کاهش واکنش های 
منفی کاربران به اش��تباهات موجود در محتوای بازاریابی خواهد داشت. 
امروزه هیچ برندی به دنبال اس��تفاده از محتوای بی کیفیت برای تعامل 
با مخاطب هدف نیس��ت. ماهیت فعالیت بازاریاب��ی و تبلیغات همراه با 
اش��تباه است بنابراین ارزیابی دوباره محتوای بازاریابی و تبلیغاتی دارای 

اهمیت بسیار زیادی خواهد بود. 
بدون تردید محتوای تبلیغاتی جذاب دارای ویژگی های بسیار زیادی 
اس��ت. در این مقاله برخ��ی از مهمترین ن��کات و ویژگی های محتوای 
تبلیغات��ی جذاب مورد بررس��ی ق��رار گرفت. مهمترین مس��ئله در این 
می��ان ارزیابی نکات موردنظر به عنوان ش��روع فرآین��د تبلیغات جذاب 
و ادامه مس��یر جس��ت وجو برای ویژگی ها و المان های تاثیرگذار است. 
فق��ط در این ص��ورت امکان تاثیرگذاری مداوم ب��ر روی مخاطب هدف 

تامین خواهد شد. 

برگرکینگ برای هالووین امس��ال برنامه های بازاریابی بس��یار زیادی 
دارد. کمپین اصلی این برند محبوب در دنیای فست فود شامل ترغیب 
مخاط��ب هدف برای بازدید از برخی اماکن متروکه اس��ت. نکته جالب 
در ای��ن میان ه��دف برگرکینک برای ضربه به اعتب��ار رقبای اصلی اش 
در کمپین موردنظر اس��ت. بازاریاب های برگرکینگ از مش��تریان برای 
بازدید از ش��عبه های تعطیل شده رستوران های مک دونالد، وندیز، جک 
و س��ونیک دعوت به عمل آورده است. ش��اید در نگاه نخست دعوت از 
مشتریان یک برند فست فود برای بازدید از شعبه های رقبا امری عجیب 
باشد. نکته مهم در این میان وضعیت تعطیلی شعبه های موردنظر است 
بنابراین مش��تریان در عمل با بقایایی از ش��عبه های قبلی رقبای اصلی 
برگرکینگ مواجه خواهند ش��د. این ام��ر نقش مهمی در کاهش اعتبار 
چنین برندهایی در ذهن مشتریان خواهد داشت بنابراین برگرکینگ با 
یک کمپین دارای تم مناس��ب ب��رای هالووین به خوبی به برتری اش بر 

رقبا را نشان داده است. 
کمپین هالووین امسال نخس��تین تالش برگرکینگ برای استفاده از 
ش��عبه های متروکه رقبایش در فرآیند تعامل با مخاطب هدف نیست. ۲ 
س��ال پیش نیز برگرکینگ با استفاده از فناوری مکان یابی آنالین اقدام 
به راهنمایی مش��تریانش به شعبه های تعطیل شده مک دونالد می کرد. 
این امر تاثیر بس��یار زیادی بر روی افزایش ف��روش برگرکینگ در بازه 
زمانی موردنظر داش��ت. اکنون نیز همان تجربه موفق بار دیگر از سوی 

بازاریاب های شرکت مورد تاکید قرار گرفته است. 

کمپین بازاریابی برگرکینگ در هالووین امس��ال نش��انه دیگری برای 
بازاریاب ه��ا مبنی بر ضرورت تغییر الگوی تبلیغاتی اس��ت. اس��تفاده از 
فناوری های نوین برای تاثیرگ��ذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف 
در طول س��ال های اخیر ب��ه طور جدی مدنظ��ر بازاریاب ها قرار گرفته 
اس��ت. برگرکینگ در ای��ن زمینه نوآوری های قابل مالحظه ای داش��ته 
اس��ت. اس��تفاده از فناوری واقعیت افزوده از سوی برگرکینگ نخستین 
ب��ار در اوای��ل دهه گذش��ته روی داد. این امر در رقابت فش��رده با مک 
دونالد موجب استفاده بازاریاب های برگرکینگ از فناوری واقعیت افزوده 
برای نمایش میزان برتری ش��ان بر رقیب اصلی شان شد. برگرکینگ در 
طول س��ال  های اخیر بس��یاری از کمپین های بازاریاب��ی اش را با هدف 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف و همچنین رقاب��ت با مک دونالد 

طراحی کرده است. 
کاربران و مشتریان برگرکینگ در صورت بازدید از شعبه های مندرج 
در اپ رس��می شرکت امکان کس��ب برخی از امتیازات مهم را خواهند 
داشت. به این ترتیب با جمع آوری مقدار مشخصی از امتیازات موردنظر 
ان��واع غذاهای جدید و محب��وب منوی برگرکینگ به ط��ور رایگان در 
اختیار کارب��ران قرار خواهد گرفت. همین امر انگیزه بس��یار زیادی در 
می��ان طرفدارهای برگرکینگ برای ش��رکت در کمپین موردنظر ایجاد 

کرده است. 
نکت��ه مهم درخص��وص کمپین ه��ای بازاریابی برگرکین��گ در طول 
ماه های اخیر واکنش مناس��ب این برند به شیوع ویروس کروناست. این 
برند در نخس��تین ماه های ش��یوع ویروس کرونا در تالش برای ترغیب 
مشتریان و مخاطب هدفش به ماندن در خانه بود. بر این اساس بسیاری 
از خدمات و فرآیندهای ثبت س��فارش را به صورت آنالین انجام می داد. 

همچنین در تمام کمپین های بازاریابی اش نیز رعایت نکات بهداش��تی 
را توصیه می کرد. با این حس��اب مشاهده کمپین تازه این برند و دعوت 
از مخاطب هدف برای بازدید از برخی از اماکن عجیب به نظر می رس��د. 
کلید فهم این تغییر در الگوی بازاریابی برگرکینگ تغییر شرایط موجود 
اس��ت. اکنون اغلب مردم از خانه های ش��ان خارج می شوند. این امر در 
ارتباط با نیاز مردم برای فعالیت کاری و بازگشایی اغلب کسب و کارها 
تعریف می ش��د بنابراین برگرکینگ در کمپین تازه ای به طور مشخص 
از یک هدف درست پشتیبانی کرده است. این هدف دعوت از مشتریان 

برای بازگشت دوباره به جامعه است. 
بدون تردید بازگشایی ش��عبه های برگرکینگ در ایاالت متحده برای 
بس��یاری از طرفدارهای این برند خبر خوشی محسوب می شود. مدیران 
ارش��د برگرکینگ برای رعایت نکات بهداش��تی در شعبه های فعال شان 
س��رمایه گذاری بس��یار زیادی کرده اند. این امر شامل ضدعفونی کردن 
مداوم ش��عبه ها و همچنین ممنوعیت حضور بیش از اندازه مش��تریان 
در سالن هاست. نتیجه این امر کاهش امکان ابتال به ویروس کروناست. 
کمپین تازه برگرکینگ دارای اهداف متنوعی است. بدون تردید یکی 
از اهداف اصلی کمپین هالووین برگرکینگ تشدید رقابت با مک دونالد 
است. این امر باید واکنش مناسبی از سوی مک دونالد به همراه داشته 
باش��د. در غیر این صورت برگرکینگ برنده بازاریابی هالووین در صنعت 
فست فود خواهد بود. هدف بعدی این کمپین تقویت انگیزه مشتریانش 
برای خروج از خانه های ش��ان اس��ت. این امر هماهنگی بسیار زیادی با 
ش��رایط جاری در اغلب کشورهای جهان دارد. هدف نهایی کمپین نیز 

بازنمایی حال و هوای عادی هالووین در شرایط کرونایی است. 
mobilemarketer.com :منبع

کمپین بازاریابی برگرکینگ برای هالووین

تویوتا ارزشمندترین برند خودروسازی جهان 
در سال ۲۰۲۰

اگرچه شیوع ویروس کرونا صنعت خودروسازی را نیز با مشکالت 
جدی مواجه س��اخته اس��ت، با این حال حتی این شرایط نیز باعث 
نش��ده تا تویوتا درست به مانند چند س��ال گذشته، عنوان نخست 
ارزشمندترین برند خودروسازی را به دست نیاورد. این امر در حالی 
است که برخی از سایت ها، تسال را در چند هفته گذشته در جایگاه 
نخس��ت قرار دادند. با این حال نکته ای که باید به آن توجه داش��ته 
باش��ید این اس��ت که معیار قابل اعتماد صرفا میزان رشد یک برند 
نبوده و موارد دیگری نظیر عملکرد مالی و ارزش برند در بازار سهام 
نیز تاثیرگذار هس��تند. به همین خاطر آمار اینتر برند، به این خاطر 
که از معیارهای مختلفی استفاده می کند، قابل اعتمادتر از سایرین 
محسوب می شود. در بیست و یکمین گزارش این موسسه، به ترتیب 
برندهای تویوتا با ۵۱.۵۹ میلیارد دالر ارزش برند، مرس��دس بنز با 
۴۹.۲۶، بی¬ ام و با ۳۹.۷۵، هوندا با ۲۱.۶۹، هیوندای با ۱۴.۲۹ و 
تسال با ۱۲.۷8 میلیارد دالر به ترتیب عنوان های یک تا شش را به 
دست آورده اند. نکته جالب توجه این است که تمامی این برندها به 
غیر از تسال و هیوندای، رشد منفی را تجربه کرده اند. درواقع سرعت 
رشد فوق العاده تسال، باعث شده است تا بسیاری از تحلیلگران رتبه 
چهارم سال بعد را به برند ایالن ماسک نسبت دهند. حال باید دید 
ک��ه این آمار ت��ا آن زمان چه تغییراتی را پی��دا می کند. نکته قابل 
توجه دیگر این اس��ت که آمار ف��وق، در بخش های مختلف بوده و 
تنها به صنعت خودروس��ازی محدود نشده است. در این رابطه سه 
برند اپل، آمازون و مایکروس��افت نیز عنوان ارزشمندترین برندهای 

جهان را به دست آوردند. 
com.motor۱ :منبع

کودکان بازار هدف جدید برند هیوندای

بدون ش��ک متفاوت ترین طرح بازاریابی حال حاضر توس��ط برند 
ک��ره ای هیوندای در حال اجرا اس��ت. درواقع آنه��ا این بار کودکان 
را مورد ه��دف خود قرار داده اند که تاکنون در این صنعت س��ابقه 
نداش��ته و بس��یاری از آن به عنوان یک اق��دام خالقانه و موفق یاد 
کرده اند. درواقع مس��ئله محیط زیس��ت و کاهش آالیندگی ها طی 
چند س��ال اخیر، به ترند اصلی اکثر برنده��ا در حوزه های مختلف 
تبدیل شده است. این امر در حالی است که برای آماده سازی ذهنی 
کودکان، طرحی ایجاد نش��ده و اکنون هیوندای در حال تبدیل آنها 
به مشتریان حال و آینده است. در این راستا خودروی جدید کامال 
مش��ابه با ط��رح مفهومی جدید این برند بوده ک��ه نام ۴۵ برای آن 
انتخاب شده است. این خودرو نیز برقی بوده و دارای امکانات جالبی 
اس��ت که بدون ش��ک هر کودکی را به وجد می آورد. در کنار این 
موضوع موتور آن نیز بس��یار قدرتمند بوده و این امر باعث می شود 
تا با وس��یله ای کامال سریع مواجه باشیم. با این حال هنوز مشخص 
نیس��ت که با هر بار ش��ارژ، این خودرو چه مسافتی را می تواند طی 
کن��د. حال باید دید ک��ه این طرح متفاوت، تا چ��ه اندازه می تواند 
موفقیت آمیز باشد. درواقع در صورت کسب نتایج الزم، ممکن است 

این طرح به ترندی برای سایر برندها نیز تبدیل شود.
com.motor۱ :منبع

بررسی برخی از ویژگی های تبلیغات جذابBRANDکارگاهبرندینگ

ساختار آگهی تبلیغاتی جذاب چگونه است؟
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وقتی مردم در مورد محبوب ترین ش��بکه های اجتماعی دنیا صحبت 
می کنند، گزینه های بس��یار زیادی مطرح می ش��ود. امروزه ش��بکه های 
اجتماعی دامنه بس��یار وس��یعی از پلتفرم ها را ش��امل می شود. این امر 
تا یک دهه پیش به طور برعکس صدق داش��ت. ش��بکه های اجتماعی 
نظی��ر فیس بوک و توییت��ر برای مدت زمانی طوالن��ی دنیای ارتباطات 
آنالین را به خود اختصاص داده بودند. نخس��تین کمپین های بازاریابی 
نیز در همین پلتفرم ها راه اندازی ش��د. با این حساب فیس بوک و توییتر 
س��ابقه بس��یار طوالنی در زمینه همکاری با برندها در مس��یر بازاریابی 
دارند. ام��روزه پلتفرم هایی نظیر یوتیوب با ارائه خدماتی متفاوت بخش 
قاب��ل توجه��ی از مخاطب جهانی را به خود جل��ب کرده اند. یوتیوب به 
عنوان اصلی ترین پلتفرم اختصاصی برای به اشتراک گذاری ویدئو دامنه 

وسیعی از کاربران را نزد خود گرد آورده است. 
فعالی��ت گوگل به عنوان صاحب امتیاز یوتی��وب اعتبار این پلتفرم را 
به شدت افزایش داده است. امروزه بسیاری از کاربران نسبت به شرایط 
امنیتی ش��بکه های اجتماعی نگرانی های بس��یار زیادی ابراز می کنند. 
گوگل ب��ا تامین امنیت کاربران به بهترین ش��کل ممک��ن تاثیرگذاری 
قاب��ل مالحظه ای ب��ر روی کاربران به دس��ت آورده اس��ت. این امر به 
بازاریاب ه��ای گوگل امکان جلب هم��کاری برندهای بزرگ و کوچک را 

داده اس��ت. امروزه مش��اهده ویدئ��و در یوتیوب همراه با 
تجربه مشاهده محتوای تبلیغاتی است. این امر به صورت 
کامال هوش��مندانه طراحی شده اس��ت. بنابراین ماهیت 

آزاردهنده ای برای کاربران ندارد. 
بازاریابی در یوتیوب علی رغم تمام امکانات جانبی کار 
ساده ای نیس��ت. بسیاری از برندها ساالنه میلیون ها دالر 
در زمینه بازاریابی در یوتیوب ضرر می کنند. این رقم در 
صورت بی توجهی برندها بیش��تر نیز خواهد ش��د. امروزه 
برخ��ی از برندها برای بازاریابی بهتر در یوتیوب به دنبال 
توصیه ها و تکنیک های تازه هس��تند. هدف مقاله کنونی 
بررس��ی برخ��ی از تازه ترین تکنیک ه��ای بهبود فعالیت 
بازاریاب��ی در یوتیوب اس��ت. بدون تردید در این مس��یر 
توج��ه به میزان تاثیرگذاری و تجربه موفق کاربس��ت هر 
ش��یوه اهمیت ویژه داشته است بنابراین امکان اعتماد به 
شیوه های مورد بحث در سطحی باال وجود خواهد داشت. 

تبدیل آسان ویدئوها به گیف
بدون تردید گیف یک��ی از فرمت های ویدئویی جذاب 
در عرصه بازاریابی محس��وب می شود. بسیاری از برندها 
برای ترغیب مخاطب هدف به منظور مش��اهده محتوای 
ویدئویی ش��ان ابتدا ی��ک نمونه کوت��اه در قالب گیف در 
اختی��ار آنها قرار می دهند. این اقدام تاثیرگذاری بس��یار 

زیادی بر روی مخاطب هدف در پی دارد. 
بدون ش��ک صحبت از تاثیرگذاری گیف و تالش برای 
تبدیل ویدئو به گیف دو امر کامال متفاوت است. بسیاری 
از برنده��ا در مس��یر تبدی��ل ویدئو به گیف ه��ای کوتاه 
دشواری زیادی را تجربه می کنند. نکته کاربردی در این 
میان ام��کان تبدیل ویدئو به گی��ف از طریق ابزار درون 
برنامه ای یوتیوب اس��ت. ابتدا باید آدرس URL ویدئوی 
موردنظ��ر در یوتیوب را پیدا کنیم. س��پس با مراجعه به 
س��ایت جانب��ی Gifyyoutube.com ام��کان تبدیل 
ویدئوی موردنظر به گیف در هر کیفیت و اندازه ای وجود 

خواهد داشت. 
امروزه کاربران در زمینه مش��اهده ویدئوهای بازاریابی 
به پی��ش نمایش ش��ان توجه وی��ژه ای نش��ان می دهند 
بنابراین تهیه نس��خه ای کوت��اه در قالب گیف از ویدئوی 
بازاریابی برند دارای اهمی��ت باالیی خواهد بود. پیش از 

طراح��ی ابزار موردنظ��ر اغلب برندها نیاز به دانل��ود نرم افزاری جداگانه 
ب��رای تبدیل ویدئو به گیف داش��تند. این امر عالوه ب��ر هزینه های باال 

موجب اتالف وقت نیز می شد. 
امروزه با استفاده از ابزار درون برنامه ای یوتیوب امکان تبدیل ویدئوها 
به گیف در کمترین زمان ممکن وجود دارد. مزیت اصلی این ابزار عدم 
نی��از به بارگذاری ویدئو و همچنین اس��تفاده رایگان از س��وی کاربران 
است بنابراین بهترین گزینه برای بازاریابی بهتر در یوتیوب خواهد بود. 

شروع ویدئو از نقطه دلخواه مخاطب هدف
بدون تردی��د برخی از کاربران حوصله مش��اهده ابت��دای ویدئوهای 
بازاریابی را ندارند. این امر ش��امل ویدئوهای بازاریابی طوالنی و ش��امل 
بخش س��خنرانی اولیه است. اگر برند ش��ما چنین ویدئوی بازاریابی را 
بارگ��ذاری کرده اس��ت، باید امکان ش��روع ویدئو از نقط��ه جذاب برای 
مخاطب هدف را مدنظر قرار دهد. این امر شامل انتخاب بخش حساس 
و جذاب ویدئو برای ش��روع نمایش است. نتیجه این امر شروع محتوا از 
نقطه جذاب برای مخاطب هدف و افزایش تعامل آنها با برند خواهد بود. 
بدون ش��ک برخی از برندها در صورت تمایل برای اس��تفاده از زمینه 
ش��روع ویدئو از قطعه دلخواه به فکر حذف بخش ابتدایی ویدئو خواهند 
افت��اد. نکته مه��م در این میان ض��رورت حفظ بخ��ش موردنظر برای 
مش��اهده از سوی کاربران عالقه مند اس��ت بنابراین با چنین استراتژی 
در عمل دامنه مختلف کاربران با س��لیقه های متفاوت به برند ما جذب 

خواهند شد. 
ش��روع ویدئو در نقطه ای خاص کار ساده ای محس��وب می شود. نیاز 
اصلی کس��ب و کارها در ای��ن میان توقف ویدئ��و در بخش موردنظر و 
س��پس انتخاب گزینه Share است. س��پس در کادری مشخص لینک 
به اش��تراک گذاری ویدئو نمایش داده خواهد ش��د. در پایین این لینک 
امکان انتخاب زمان ش��روع ویدئو برای برندها و کاربران فراهم می شود. 
انتخاب زمان مناس��ب امکان تعامل با مخاطب هدف به بهترین وجه را 

فراهم می سازد. 
مشاهده متن ویدئوها در قالبی منحصر به فرد

بدون ش��ک زیرنویس ویدئوه��ا نقش مهمی در جل��ب نظر مخاطب 
هدف دارد. بس��یاری از کاربران حوصله مشاهده ویدئو با صدای زیاد را 
ندارن��د بنابراین زیرنویس ویدئوها نقش مهمی برای جلب نظر مخاطب 
هدف بازی می کند. یوتیوب براساس همین امر امکان افزودن زیرنویس 

به ویدئوهای مختلف را فراهم کرده اس��ت. ای��ن ویژگی در چند حالت 
مختل��ف روی می دهد. بر این اس��اس کاربران ام��کان بارگذاری ویدئو 
ب��ا زیرنویس چس��بیده، بارگذاری فایل جداگان��ه زیرنویس و همچنین 
استفاده از کادر ویژه گوگل را دارند. این امر دست برندها برای تعامل با 

مخاطب هدف را باز می گذارد. 
گاهی اوق��ات برندها تمایلی برای توجه به زیرنویس ویدئوهای ش��ان 
ندارند. در این صورت یوتیوب با مش��اهده افزایش محبوبیت یک ویدئو 
فاق��د زیرنویس اقدام به طراحی زیرنویس خودکار برای آن می کند. این 
ام��ر فقط در مورد ویدئوهای پرطرفدار و محبوب روی می دهد بنابراین 
نبای��د به امید ایجاد زیرنویس خودکار از س��وی یوتیوب به طراحی آن 

بی توجه باشیم. 
کاربران برای دسترس��ی به زیرنویس ویدئوها ام��کان کلیک بر روی 
گزین��ه CC یا مراجعه به بخش More و زیرش��اخه Transcript را 
دارند. با انتخاب هر کدام از گزینه های فوق زیرنویس متن ویدئو نمایش 
داده می ش��ود. بسیاری از برندها با همین ش��یوه های ساده تاثیرگذاری 
باالی��ی بر روی مخاطب ه��دف تجربه می کنند. بنابراین باید همیش��ه 
ب��ه دنبال راهکارهای کوچ��ک و تاثیرگذار برای تعامل با مخاطب هدف 

باشیم. 
تاثی��ر ویدئوه��ای دارای زیرنوی��س در حوزه مدیریت س��ئو نیز قابل 
مش��اهده اس��ت. یوتیوب برای رتبه بن��دی ویدئوها به ط��ور ویژه ای به 
زیرنویس ش��ان توجه دارد. بنابراین اگر یک ویدئو دارای کیفیت طراحی 

باالیی نیز باش��د، در صورت فقدان زیرنویش ش��انس باالیی برای جلب 
نظر مخاطب هدف نخواهد داشت. 

ایجاد و به اشتراک گذاری پلی لیست ویدئویی
ویدئوه��ای مختلف از س��وی برنده��ا در یوتیوب ماهیت ش��لخته و 
بی نظمی را به نمایش می گذارد. بس��یاری از برندها با این مشکل برای 
جلب نظ��ر مخاطب هدف مواجه هس��تند. یک��ی از راهکارهای جذاب 
در این میان تالش برای اس��تفاده از قابلیت ایجاد پلی لیس��ت اس��ت. 
پلی لیس��ت ها مجموعه ای از ویدئوهای دارای ویژگی های یکسان برای 
دسترسی س��اده تر کاربران است. به عنوان مثال، پلی لیست »مسابقات 
فوتبال جذاب در س��ال ۲۰۱۶« مجموعه ای از ویدئوهای فوتبالی را در 

اختیار کاربران قرار می دهد. 
ام��روزه بس��یاری از برندها برای جلوگیری از بروز مش��کالت مختلف 
برای کاربران ش��ان اقدام به طراحی پلی لیس��ت های مختلف می کنند. 
این امر به دلیل سهولت دسترسی کاربران همیشه با واکنش مثبت شان 
مواجه می ش��ود بنابرای��ن برندها باید بر روی این نکته س��رمایه گذاری 

بسیار بیشتری انجام دهند. 
ایجاد پلی لیست برای برندها در یوتیوب کار ساده ای است. فقط باید 
در بخ��ش ایجاد محتوای جدید بر روی یک پلی لیس��ت کلیک نمایید. 
س��پس باید مجموعه ویدئوهای بارگذاری ش��ده را انتخاب نمایید. اگر 
ویدئویی برای بارگذاری در یوتیوب دارید، باید در همان بخش ویدئو را 
بارگذاری کرده و س��پس پلی لیست را ایجاد نمایید. استفاده از حداقل 
۲ ویدئو برای ایجاد پلی لیست ضروری است. در غیر این صورت یوتیوب 

اجازه ایجاد پلی لیست را به شما نخواهد داد. 
یکی از بهترین نمونه های ایجاد پلی لیست های جذاب مربوط به یک 
رستوران اسپانیایی است. این رستوران با هدف جلب نظر مخاطب هدف 
اقدام به طراحی پلی لیس��ت های مختلف و بارگذاری ویدئوهای آموزش 
غذاهای مختلف کرده اس��ت. هر کدام از پلی لیس��ت های موردنظر نوع 
خاصی از غذاها را ش��امل می ش��ود. به عنوان مث��ال، در صورت عالقه 
برای مش��اهده غذاهای دریایی باید به پلی لیست مخصوص اش مراجعه 
نمایی��م. این امر موجب کاربرد مداوم محتوای بازاریابی برای جلب نظر 

مخاطب هدف می شود. 
ایجاد URL مخصوص برای برند

اس��تفاده از آدرس URL مخصوص از س��وی برندها جذابیت بسیار 

زی��ادی دارد. این امر اعتبار و ماهیت تجاری کس��ب و کارها را نش��ان 
می دهد. یوتیوب از مدت ها پی��ش امکان ایجاد دامنه URL مخصوص 
برای برندها را فراهم کرده است. بر این اساس برندها و یوتیوبرها امکان 
افزودن نام دلخواه ش��ان در پایان عب��ارت Youtube.com/ را دارند. 
ای��ن امر جذابیت باالیی برای برنده��ا دارد. امروزه تقریبا تمام برندها از 
این گزینه برای جذاب تر س��اختن کمپین های بازاریابی شان در یوتیوب 
اس��تفاده می کنند. بس��یاری از برندها در طول س��ال های اخیر به طور 

مداوم از این قابلیت گوگل استفاده کرده اند. 
یکی از نکات مهم در زمینه ایجاد آدرس URL در یوتیوب مربوط به 
فقدان طراحی امکان ویرایش اس��ت بنابراین در صورت انتخاب عبارت 
موردنظر دیگ��ر فرصتی برای تغییرش وجود ندارد. بس��یاری از برندها 
ب��ا حواس پرتی اقدام به انتخاب دامنه های نامناس��ب برای اکانت ش��ان 
می کنند. این امر وضعیت بسیار دشواری در اختیار برندها قرار می دهد. 

امکان افزودن صفحه پایانی به ویدئو
همه کاربران تجربه مش��اهده بخش پایانی ویدئوهای بازاریابی شامل 
معرفی ویدئوهای تازه را دارند. این امر جذابیت های بس��یار زیادی برای 
برندها دارد. وقتی کاربران یک ویدئو مربوط به برند را تا پایان مشاهده 
می کنن��د، انگی��زه باالیی برای مش��اهده ویدئوهای دیگ��ر نیز خواهند 
داش��ت. معرفی سایر ویدئوهای جذاب برند در پایان ویدئو بهترین اقدام 

برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهد بود. 
متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به طراحی بخش پایانی ویدئوی شان 
توج��ه الزم را به خ��رج نمی دهند. این ام��ر موجب بروز 
مشکالت بسیار زیادی برای برندها می شود. راهکار ساده 
برای ایجاد پایان بندی ویدئو به منظور معرفی نمونه های 
بیش��تر شامل کلیک بر روی گزینه ویرایش ویدئو پس از 
بارگذاری و مراجعه به بخش End Screen اس��ت. در 
ای��ن بخش بازاریاب ها ام��کان طراحی پایان بندی جذاب 
برای ویدئوی ش��ان را خواهند داش��ت. بسیاری از برندها 
در طول س��ال های متوالی با اس��تفاده از همین تکنیک 
ساده برای تمام ویدئوهای شان بازدید باال فراهم کرده اند 
بنابراین چنین ش��یوه ای باید در دس��تور کار هر برندی 

قرار گیرد. 
اگر برندها نسبت به طراحی بخش پایانی ویدئوی شان 
اقدام نکنن��د، الگوریتم گوگل ب��ه صالحدیدش اقدام به 
پیشنهاد نمونه های مختلف می کند. نکته نامناسب ماجرا 
ام��کان توصی��ه ویدئوهای مربوط به رقب��ا در این بخش 
است. با این حس��اب تالش های بازاریابی شما در نهایت 

موجب توجه کاربران به رقبای تان نیز خواهد شد. 
افزودن رایگان موزیک یا ترک های خام بر روی ویدئو

یوتی��وب یک پلتفرم ویدئویی مجهز اس��ت. این امر در 
مورد بازاریابی ش��امل امکان انتخاب و افزودن موس��یقی 
یا ترک ه��ای خام ب��رای افزایش جذابی��ت کمپین های 
بازاریاب��ی اس��ت. ب��دون تردید موس��یقی مت��ن یکی از 
جذابیت های اصلی هر ویدئو را تش��کیل می دهد بنابراین 
میک��س موزیک یا صداه��ای مختلف ب��ر روی ویدئوی 

بازاریابی برای هر برندی دارای اهمیت است. 
اف��زودن ویدئ��و در یوتیوب ش��امل مراجع��ه به بخش 
Library و س��پس انتخاب Sound Effect است. در 
این بخش امکان افزودن موزیک یا قطعه های مختلف به 
فایل ویدئویی وجود دارد. نکته جالب در این میان امکان 
اطمین��ان از عدم بروز مش��کالت مربوط به کپی رایت در 
زمینه استفاده از سرویس یوتیوب است بنابراین مشاهده 
موس��یقی متن گس��ترده در ویدئوهای بازاریابی یوتیوب 

امری طبیعی خواهد بود. 
بهبود کیفیت ویدئوها در یوتیوب

یوتی��وب عالقه من��د به نمای��ش ویدئوه��ای جذاب به 
مخاطب هدفش است بنابراین ویدئوهای بی کیفیت جایی 
در یوتیوب ندارد. تیم فنی یوتیوب در این مس��یر خدمات قابل توجهی 
ب��ه برندها ارائه می کن��د. یکی از خدمات موردنظر ش��امل افزودن ابزار 
ویرایش و بهبود کیفیت ویدئوها به طور خودکار و دس��تی است. بدون 
تردید افزای��ش کیفیت ویدئوهای بازاریاب��ی دارای اهمیت باالیی برای 
برندهاس��ت. با این حال اغلب اوق��ات برندها توانایی مدیریت این بخش 
را ندارند. کار با نرم افزاره��ای حرفه ای در زمینه ویرایش ویدئو و بهبود 
کیفیتش همیشه دشوار است بنابراین یوتیوب به کمک بازاریاب ها برای 

بهبود کیفیت ویدئوهای شان آمده است. 
در اینجا نیز بازاریاب ها با مجموعه ای از ابزارهای جانبی و تاثیرگذاری 
ب��رای تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف مواجه هس��تند. این امر 
محبوبیت یوتیوب در مقایس��ه با دیگر شبکه های اجتماعی را به شدت 
افزایش داده است. کاربران امکان ویرایش ویدئوهای شان در هر موردی 
را دارن��د بنابراین تقریبا از اس��تفاده از هرگونه نرم اف��زار جانبی بی نیاز 

خواهند بود. 
نمایش ویدئوهای یوتیوب در پس زمینه برای کاربران موبایل

مش��اهده ویدئوهای یوتیوب در پس زمینه قابلیتی تازه برای کاربران 
رایانه های شخصی نیست. این امر امکان مشاهده ویدئو از سوی کاربران 
و رس��یدگی به دیگر کارها را فراهم می سازد. امروزه با توجه به افزایش 
دامن��ه کاربران موبایلی یوتیوب رس��یدگی به وضعیت آنه��ا نیز دارای 
اهمیت بسیار زیادی است. یوتیوب در تازه ترین به روز رسانی اش نسبت 
به وضعیت این کاربران واکنش نش��ان داده است. بر این اساس کاربران 
یوتیوب در گوش��ی های هوش��مند امکان پخش ویدئو در پس زمینه و 
رس��یدگی به سایر کارهای شان را دارند. این امر حتی با خروج از برنامه 
یوتی��وب نی��ز ادامه پیدا خواه��د کرد. با این حس��اب کاربران فرصت و 
تمایل بیشتری برای مشاهده ویدئوهای بازاریابی در این پلتفرم خواهند 

داشت. 
امروزه بازاریابی در یوتیوب کار ساده ای محسوب می شود. بسیاری از 
برندها در این مس��یر ایده های جذابی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف دارند. نکته اساس��ی در این میان به روز رس��انی ش��ناخت مان از 
یوتیوب و تالش برای اس��تفاده از تمام قابلیت های آن به بهترین شکل 
ممکن است. اگر این امر مدنظر برندها قرار گیرد، برندها شانس باالتری 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهند داشت. 
blog.hubspot.com :منبع

چند توصیه به والگرها 

والگر را باید افرادی دانس��ت که در زمین��ه تولید محتوا به جای 
اس��تفاده از مت��ن، تمرکز خود را بر روی نمایش دادن گذاش��ته اند. 
در این راس��تا فراموش نکنید که امروزه افراد بیش��ترین توجه را به 
ویدئوها داش��ته و ب��ه همین خاطر صحبت ک��ردن در رابطه با این 
موضوع بس��یار مهم است، با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر 
کرده ای��د که چگونه می توان به یک والگر تبدیل ش��د؟ درواقع این 
مسئله ابدا با یک دوربین و ایده به سرانجام نخواهد رسید. به همین 
خاط��ر در این مقاله قص��د داریم تا نگاهی نزدیک ت��ر به این حرفه 

جدید و جذاب، داشته باشیم. 
۱-نورپردازی بسیار مهم است 

برای ای��ن امر که تصویر خوبی را داش��ته باش��ید، حتی بهترین 
دوربین ه��ا نیز در صورتی ک��ه نورپردازی ش��ما در وضعیت خوبی 
قرار نداش��ته باش��د، نتیجه ای را به همراه نخواهد داش��ت. درواقع 
حتی با دوربین گوش��ی های تلفن همراه نی��ز در صورتی که به این 
بخش توجه خوبی ش��ده باش��د، می توان فیلم های بس��یار خوبی را 
تهیه کرد. در این راس��تا توجه داش��ته باشید که در اکثر شبکه های 
اجتماعی، کیفیت ارسالی، با کاهشی شدید مواجه خواهد شد. تحت 
این ش��رایط دیگر تفاوت چندانی میان دوربین ها وجود نداش��ته و 
الزامی ترین ابزار برای شما تجهیزاتی برای نورپردازی خواهد بود. در 
این راس��تا یکی از بهترین گزینه ها، رینگ الیت است که حالت نور 
گرم و س��رد داش��ته و به علت استفاده از المپ های LED، گرمایی 
را نی��ز تولی��د نمی کنند. با این حال انتخاب مدل، به نوع نیاز ش��ما 
بس��تگی خواهد داشت. درواقع اگر همواره تنها از صورت خود فیلم 
می گیرید، حتی نمونه های کوچک نیز می تواند مناسب باشد، با این 
ح��ال اگر فضای زیادی را نیاز دارید، بدون ش��ک نمونه های بزرگ، 
ضروری خواهد بود. در این راس��تا می توانید جهت انتخاب مواردی 

بهتر، از افرادی که در این حوزه فعالیت دارند، مشورت بگیرید. 
۲-از کیفیت صدا غافل نشوید 

پس از تهیه تجهیزات نورپردازی، اکنون الزم است تا برای صدایی 
رسا نیز فکری نمایید. در این رابطه انواع میکروفن ها وجود دارد که 
شما باید بهترین آنها را انتخاب نمایید. در این رابطه برای والگرها، 
میکروفون های یقه ای، اهمیت باالتری را از س��ایر گزینه ها دارد. به 
همی��ن خاطر توصیه می ش��ود که در ابتدا آنها را م��ورد توجه قرار 
دهید. این امر باعث می ش��ود تا تنها به یک نقطه محدود نباش��ید 
و حتی بیرون از لوکیش��ن اصل��ی نیز بتوانی��د ضبط هایی را انجام 
دهید. با این حال میکروفن های هدشات که بر روی دوربین ها نصب 
می ش��وند نیز گزینه هایی خوبی بوده و در صورتی که فاصله بیش از 
حدی را با دوربین خود نداش��ته باشید، می تواند گزینه خوبی باشد. 
به عنوان نکته پایانی فرام��وش نکنید که حتی بهترین میکروفن ها 
نیز نمی تواند برای صدای نامناس��ب معج��زه نماید. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا در کالس های فن بیان و مجریگری، شرکت کنید. 
این امر باعث می ش��ود ک��ه در اجرای خود، ب��ا ضعف های کمتری 

مواجه باشید. 
3-از اهمیت ادیت غافل نشوید 

توصیه می ش��ود که تمامی افرادی ک��ه خواهان فعالیت در زمینه 
والگری هس��تند، یک تیم را برای خود ایجاد نمایند. این امر باعث 
می ش��ود تا از اعمال فش��ار بی��ش از حد بر روی ش��ما، جلوگیری 
ش��ود. در این راس��تا دلیلی وجود ندارد که شما تنها مجری صفحه 
ایجادشده باشید. در این راستا یکی از مهارت های موردنیاز، توانایی 
ادیت فیلم ها است. در این رابطه بهترین نرم افزار، ادوبی پریمیر بوده 
و در صورتی که زمان و یا عالقه ای برای یادگیری این حوزه ندارید، 

الزم است تا از فردی حرفه ای کمک بگیرید. 
4-بهترین شبکه ها را انتخاب کنید 

در ای��ن مرحله ش��ما باید پلتفرم خود را انتخ��اب نمایید. در این 
رابط��ه بهترین مکان برای فعالیت های ش��ما، یوتی��وب خواهد بود. 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که شما باید به 
خوبی این شبکه را درک کرده و براساس آن فعالیت نمایید. درواقع 
بدترین اقدام این اس��ت ک��ه از محتواهای یک پلتفرم برای س��ایر 
ش��بکه ها نیز استفاده نمایید. در این راستا بهترین مرجع برای شما، 

تحلیل اقدامات انجام شده از سوی سایر افراد خواهد بود. 
5-یک تیم برای خود داشته باشید 

در نهای��ت فراموش نکنید که برای ش��روع فعالی��ت خود نیاز به 
هزینه هایی خواهید داش��ت. همچنین اگر بخواهید به تنهایی اقدام 
نمایید، با محدودیت ش��دید اقدامات خود مواجه خواهید ش��د. به 
همین خاطر نیز توصیه می ش��ود ک��ه به صورت تیمی اقدام نمایید. 
این امر باعث می ش��ود تا تنوع موضوعات به مراتب بیش��تر ش��ود و 
س��رعت رش��د باالتری را تجربه نمایید. همچنین از همان روز اول 
برای اقدامات خود به دنبال اسپانسر باشید. این امر باعث خواهد شد 
تا در مدت زمان کوتاه تری به سودآوری دست پیدا کنید. همچنین 
مطالعه مسیر موفقیت سایر والگرها، به شما کمک خواهد کرد تا با 

مشکالت به مراتب کمتری مواجه باشید. 
hubspot.com :منبع
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نکاتی برای اطمینان از کیفیت سایت برند
 سوال های اساسی در فرآیند همکاری

با طراحان سایت

س��ایت رسمی برای هر کسب و کاری دارای اهمیت است. در این 
میان تفاوتی میان برندهای بزرگ و کوچک وجود ندارد. هر برندی 
باید س��ایت رس��می برای بهبود تعامل می��ان مخاطب هدف و تیم 
بازاریابی اش را مدنظر قرار دهد. بس��یاری از برندها از سایت رسمی 
برای اهدافی فراتر از بازاریابی نیز اس��تفاده می کنند. امروزه کاربران 
در صورت مش��اهده یک برند بدون سایت رس��می نسبت به اعتبار 
و اصالتش ش��ک و تردی��د خواهند کرد بنابراین یکی از نخس��تین 

اقدامات هر برندی باید طراحی سایت رسمی اش باشد. 
برنده��ا در زمینه طراحی س��ایت رس��می همیش��ه در ارتباط با 
طراح های حرفه ای فعالیت دارند. این امر پرس��ش ها و نکات بس��یار 
زیادی در مورد همکاری موردنظر ایجاد می کند. بدون ش��ک هدف 
نهایی هر برند دسترس��ی به سایتی جذاب و تعاملی است. در ادامه 
برخی از پرس��ش های اساس��ی از س��وی برندها ب��رای همکاری با 
طراح های سایت را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. تالش برای یافتن 
پاس��خ دقیق هر پرسش نقش مهمی در زمینه بهبود کیفیت نهایی 

سایت خواهد داشت.

آیا طراح سایت نمونه مشابهی از سایت برندمان ساخته است؟
کاربردهای س��ایت رسمی برند بسیار متنوع است. مهمترین نکته 
در این میان بررس��ی س��ابقه فعالیت طراح سایت در زمینه طراحی 
سایت های کاری است. برخی از طراح ها در طول سال های متمادی 
اقدام به طراحی سایت های یکسان با اندکی تفاوت کرده اند. این امر 
در نهایت موجب شباهت باالی سایت های طراحی شده و نارضایتی 
برندها می شود بنابراین پیش از همکاری رسمی با هر طراح سایتی 
باید نس��بت به س��ابقه کاری اش توجه نش��ان داد. این امر در قالب 
پرسش های مختلف و ارزیابی سابقه کاری اش در ارتباط با برندهای 

دیگر امکان پذیر خواهد بود. 
اگر طراح س��ایت از تکنیک های مش��ابه برای طراحی سایت های 
مختلف استفاده کرده باشد، به احتمال زیاد سایت شما را نیز مشابه 
دیگ��ران طراحی خواهد کرد. این امر ب��رای یک برند حرفه ای قابل 
تحمل نخواهد بود بنابراین باید نس��بت به طراحی دوباره این سایت 
اق��دام کرد. یک��ی از نکات مهم در این می��ان مراجعه به طراح های 
حرفه ای س��ایت اس��ت. این امر مهارت و توانایی تاثیرگذاری بسیار 

بهتری بر روی مخاطب هدف دارند. 

آیا به تنهایی امکان به روز رسانی سایت وجود دارد؟
برخی از سایت ها به سادگی امکان به روز رسانی از سوی صاحبان 
برن��د را فراه��م می س��ازند. این امر بای��د مدنظر برنده��ا در زمینه 
همکاری با طراح های س��ایت باشد. اگر این گزینه در طراحی سایت 
مورد غفلت قرار گیرد، در نهایت کیفیت س��ایت به ش��دت کاهش 
خواه��د یاف��ت. امروزه برنده��ا تمایل به تغیی��ر بخش های مختلف 
سایت ش��ان در بازه های زمانی مختل��ف را دارند بنابراین در صورت 
بی توجهی طراح های س��ایت به این نکته فرآیند همکاری میان آنها 

به شدت پیچیده و دشوار خواهد شد. 
هم��کاری با طراح های س��ایت بای��د از همان ابتدا ب��ا بیان دقیق 
انتظارات ص��ورت گیرد. این امر بس��یاری از نارضایتی های قبلی را 
پوش��ش خواهد داد. یکی از گزینه های جذاب برای مدیران کسب و 
کار یادگیری شیوه به روز رسانی سایت است. اغلب طراح های سایت 
این آموزش ها را نیز ارائه می کنند بنابراین با اندکی پش��تکار امکان 

یادگیری شیوه به روز رسانی سایت نیز فراهم خواهد شد. 

آیا سایت موردنظر سئو خوبی دارد؟
سئو در فرآیند بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف اهمیت باالیی 
دارد. سایت های دارای ساختار هماهنگ با سئو همیشه بازدیدهای 
باالیی دریافت می کنند. این امر در فرآیند طراحی سایت خودش را 
نش��ان می دهد. استفاده از قالب های سبک و در عین حال چشم نواز 
و همچنین کاربس��ت ش��یوه های طراحی س��ایت جدید در نتیجه 
نهای��ی کار تاثیر قاب��ل مالحظه ای دارد. متاس��فانه برخی از برندها 
ب��رای کاهش هزینه های طراحی س��ایت اقدام ب��ه همکاری با افراد 
مبتدی می کنند. این امر همیش��ه در نهایت وضعیت ناگواری برای 
برندها ایجاد می کند. بسیاری از برندها در صورت مواجهه با سئوی 
نامناس��ب سایت ش��ان اقدام به طراحی دوباره اش می کنند. این امر 

مشکالت بسیار زیادی برای برندها به ارمغان خواهد آورد. 
یکی از نکات مهم در صورت طراحی نامناس��ب س��ایت در وهله 
نخست دشواری جلب نظر دوباره مخاطب هدف خواهد بود بنابراین 
همیش��ه باید به طراحی مناس��ب س��ایت در همان نوبت نخس��ت 
توجه داش��ت، در غیر این صورت جلب اعتماد مخاطب هدف امری 

بی نهایت دشوار خواهد بود. 

طراحی سایت چه مقدار طول می کشد؟
زمان پایان پروژه طراحی سایت دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
برخ��ی از برندها به طور مداوم در زمین��ه دریافت نتیجه نهایی کار 
طراح های س��ایت بی توجه هس��تند. این امر موجب طوالنی ش��دن 
فرآیند طراحی س��ایت می ش��ود. گفت وگو در مورد مدت زمان الزم 
برای طراحی س��ایت از همان روز نخس��ت باید در دستور کار قرار 
گیرد. این امر طراح های س��ایت را ملزم به تحویل س��ایت در زمان 
مق��رر خواهد کرد. اگر این امر مورد توجه قرار نگیرد، به طور مداوم 

بدقولی های طراح های سایت موجب اذیت برندها خواهد شد. 

هزینه نهایی طراحی سایت چقدر است؟
هزینه نهایی طراحی سایت باید از همان ابتدا مشخص شود. 
هرگونه دریافتی بیش��تر ی��ا کمتری در این می��ان غیرقانونی 
خواهد بود. متاسفانه برخی از برندها و طراح های سایت نسبت 
به تعیین هزینه اصلی طراحی س��ایت بی توجه هستند. این امر 
در نهایت مشکالت بس��یار زیادی میان آنها از نظر مالی ایجاد 

خواهد کرد.
smallbusinessbonfire.com :منبع
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امروزه س��اخت پادکس��ت برای هر فردی امکان پذیر است. بسیاری از 
افراد برای راه اندازی کس��ب و کار به سراغ ایجاد پادکست در حوزه های 
مختلف می رون��د. اگر افراد دارای ایده های جذاب و اطالعات مناس��ب 
برای راه اندازی پادکس��ت باشند، شانس باالیی برای موفقیت در عرصه 
کس��ب و کار خواهند داشت. ساالنه کس��ب و کارهای بسیار زیادی در 
سراس��ر دنیا ش��روع به کار می کنند. نکته مهم در این میان شکس��ت 
شمار قابل توجهی از آنها در طول سال نخست فعالیت است. راه اندازی 
پادکس��ت نیز ب��ه عنوان یکی از حوزه های مه��م دارای چنین وضعیتی 
اس��ت. بس��یاری از افراد بدون اطالع دقیق از شیوه طراحی پادکست و 
جل��ب نظر مخاطب هدف اقدام به فعالیت در این حوزه می کنند. نتیجه 

این امر ناتوانی مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 
هدف اصلی مقاله کنونی بررس��ی برخی از توصیه های حرفه ای برای 
طراحی و اجرای پادکست به صورت حرفه ای است. در این میان اعضای 
انجم��ن کارآفرینان جوان با ما همراه خواهند بود. در ادامه توصیه هایی 

از هر کدام از اعضای این انجمن را با هم مرور خواهیم کرد. 
۱. به اشتراک گذاری داستان های جذاب و نوآورانه

سونرا مادهانی: پادکست فاتمرکانت
مردم عالقه بس��یار زیادی به ش��نیدن داس��تان های 
جذاب دارند. بسیاری از مردم در طول روز به تبلیغات و 
حتی صحبت های دوستانه توجه زیادی نشان می دهند. 
ای��ن امر ب��ه دلیل عالقه ب��االی مردم به داس��تان های 
مختل��ف و جذاب اس��ت. اگر پادکس��ت ها توانایی بیان 
داس��تان های جذاب را داشته باش��ند، به سرعت مورد 
توج��ه مخاطب هدف قرار خواهند گرفت. یکی از نکات 
مهم در این میان توجه به خلق داس��تان های جذاب و 
نوآورانه است. متاسفانه بسیاری از پادکست ها به دنبال 
الگوبرداری بدون هرگونه تغییری از داس��تان های دیگر 
برندها هس��تند. این امر موج��ب کاهش توجه مخاطب 

هدف به پادکست های موردنظر می شود. 
خلق داس��تان های جذاب برای مخاطب هدف بدون 
شناخت آنها امکان پذیر نیست. سلیقه مخاطب هدف در 
حوزه ها و بازاره��ای مختلف دارای تفاوت های عمده ای 
اس��ت. درست به همین خاطر اغلب پادکست ها بر روی 
مخاطب محلی یا دس��ت کم یک کش��ور خاص متمرکز 
می ش��وند. این امر کمک قابل توجهی به پادکس��ت ها 
برای تاثیرگ��ذاری هرچه بهتر ب��ر روی مخاطب هدف 

خواهد کرد. 
گام بع��د در زمین��ه طراحی و اجرای یک پادکس��ت 
مناسب توجه به رقابت میان موسسه های مختلف است. 
بدون شک امروزه ش��رکت های بسیار زیادی در تالش 
برای طراحی پادکست منحصر به فردشان هستند. این 
امر رقابت قابل توجهی میان شرکت های مختلف ایجاد 
می کند. بس��یاری از کس��ب و کارها در طول سال های 
متم��ادی اقدام به رقابت موثر با ه��م می کنند. این امر 
برای پادکست های تازه تاسیس نیازمند شناخت دقیق 
س��طح رقابت در بازار اس��ت. در غیر این صورت تداوم 
فعالیت شان با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهد شد. 

۲. رقابت درست با دیگر رقبا
متیو گاپاال: موسسه آلفامتیک

رقابت در عرصه کس��ب و کار امر تازه ای نیس��ت. هیچ کسب و کاری 
ب��دون رقابت و فعالیت تحت فش��ار توانایی بقا ندارد. همین امر اهمیت 
آمادگی موسسه ها برای تولید پادکست در شرایط پرفشار را مورد بحث 
ق��رار می دهد. امروزه بس��یاری از برندها در زمین��ه جلب نظر مخاطب 

هدف با مشکالت بسیار زیادی مواجه هستند. 
برخ��ی از پادکس��ت ها دارای ایده های نوآورانه ای ب��رای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف هس��تند. اغلب اوقات چنی��ن ایده هایی موجب 
احساس خطر از سوی رقبا می شود. رقابت در زمینه جلب نظر مخاطب 
به پادکست گاهی اوقات بیش از اندازه شدید می شود. مهمترین مسئله 
در این میان آگاهی کارآفرینان از میزان فشردگی رقابت و ورود مناسب 
به بازار اس��ت. ش��اید وقتی رقابت در میان موسس��ه های تولیدکننده 
پادکست بسیار زیاد اس��ت، ایده عرضه پادکست به بازار چندان جذاب 
نباشد بنابراین زمان بندی مناسب برای ورود به عرصه کسب و کار بسیار 

مهم خواهد بود. 
3. آگاهی از موضوع پادکست

Wholesale Suite جاش کوهلباچ: موسسه
مدیریت پادکس��ت هرگز کار ساده ای نیست. بس��یاری از موسسه ها 
برای راه اندازی پادکس��ت به س��راغ حوزه های حرفه ای می روند. این امر 
موجب افزایش تمایل کاربران برای دانلود و گوش دادن به پادکس��ت ها 
می شود. وقتی بحث یکی از قسمت های پادکست بسیار تخصصی است، 
کارآفرینان باید آگاهی مناس��بی از موضوع داش��ته باش��ند. در غیر این 
ص��ورت توانایی پیش��برد بهینه بحث را از دس��ت خواهن��د داد. امروزه 
بس��یاری از پادکس��ت ها در عین توجه به موضوع های حرفه ای در عمل 
توانای��ی ارائه اطالعات تازه و جذاب ب��رای مخاطب هدف را ندارند. این 
ام��ر در بلندمدت موج��ب کاهش توجه کاربران به پادکس��ت موردنظر 

خواهد شد. 
مدیریت پادکس��ت نیازمند اطالعات بس��یار دقیق ی��ا تجربه فعالیت 
طوالنی در حوزه موردنظر نیس��ت. بسیاری از پادکست های حرفه ای در 
ابتدا با ایده های کوچک ش��روع ش��ده اند. نکته مهم گردآوری اطالعات 
مناسب برای هر قسمت از پادکست است. اگر این امر مورد توجه کسب 
و کارها قرار نگیرد، بخش قابل توجهی از جذابیت پادکست شان از بین 

خواهد رفت. 
امروزه کارب��ران به دنبال ایده ها و اطالعات تازه از طریق گوش دادن 
به پادکست ها هستند. اگر این امر مورد توجه پادکست ها قرار نگیرد، در 

عمل توجه مخاطب به رقبای آنها جلب خواهد شد. 
4. توجه به مخاطب هدف خاص

ویکاس آگراوال: موسسه اینفوبرندز
ام��روزه ش��مار هرچه بیش��تری از مردم به پادکس��ت تمای��ل دارند. 

میلیون ه��ا کارب��ر در ط��ول روز اق��دام به دانل��ود یا مش��اهده آنالین 
پادکس��ت های مختلف می کنند. یکی از ن��کات مهم در این میان توجه 
پادکس��ت ها به مخاطب هدف خاص است. بدون تردید تمام کاربران به 
موضوع��ات جزئی و تخصصی یک پادکس��ت عالقه ندارن��د. این امر در 
مورد پادکست ها شرایط منحصر به فردی را نشان می دهد. هرچه بحث 
پادکس��ت ها تخصصی تر می ش��ود، تالش برای بازاریاب��ی تمام کاربران 
س��خت تر خواهد ش��د بنابراین یکی از راهکارهای مناسب در این میان 
بازاریاب��ی برای مخاطب خاص اس��ت. مخاطب خاص ش��امل افرادی با 
عالقه عمیق به موضوع پادکس��ت اس��ت. توجه پادکست ها به این افراد 
موح��ب بهبود ش��رایط بازاریابی و تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 

خواهد شد. 
امروزه بس��یاری از پادکس��ت ها به تبلیغات گس��ترده توجهی ندارند. 
جایگزین تبلیغات گس��ترده از سوی این پادکست ها توجه به رسانه های 
اختصاصی اس��ت. به عن��وان مثال، اگر یک پادکس��ت در حوزه خودرو 
فعالی��ت دارد، تبلیغ در رس��انه های تخصصی خودرو ایده مناس��ب تری 
در مقایس��ه با تبلیغ در مراس��م های عمومی خواهد بود. این امر توجه 
بس��یار بیشتری از س��وی مخاطب هدف خاص برای پادکست موردنظر 

به ارمغان خواهد آورد. 

اش��تباه برخی از پادکست ها در زمینه بازاریابی تالش برای جلب نظر 
دامنه وس��یعی از مخاطب هدف اس��ت. این امر اغلب اوقات با مشکالت 
بس��یار زیادی همراه خواهد ش��د. هرچه دامنه فعالیت یک پادکس��ت 
تخصصی تر باش��د، توانایی بیش��تری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف خواهد داشت. 
5. اهمیت تعامل با مخاطب هدف

دیزی جینگ: پادکست بانیش
تعامل با مخاطب هدف فقط مخصوص برندها و فروش��گاه های بزرگ 
نیس��ت. پادکس��ت ها نیز باید تعامل مناس��بی با مخاطب هدف داشته 
باش��ند. یکی از راهکاری توسعه کسب و کار توجه به بازخورد مخاطب 
هدف اس��ت. پادکست ها به دلیل افزایش تمایل مخاطب هدف در طول 
سال های اخیر برای دانلود برنامه های مختلف شانس بسیار زیادی برای 
اس��تفاده از بازخورد مخاطب هدف دارند. اش��تباه برخی از پادکست ها 
بی توجهی مداوم به مخاطب هدف است. این امر شرایط بسیار دشواری 

برای این امر ایجاد می کند. 
تعام��ل با مخاطب هدف نیازمند برنامه ای پیچیده نیس��ت. مهمترین 
نکت��ه در این میان ت��الش برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف با 
اس��تفاده از ش��یوه های ساده و سرراست اس��ت. اگر این امر مورد توجه 
پادکس��ت ها قرار نگیرد، به تدریج موضوعات مورد بحث در قسمت های 
مختلف با س��لیقه مخاط��ب هدف متفاوت خواهد ش��د. نتیجه این امر 

ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
6. ارزش آفرینی

LFA Machines آالستیر سندرسون: موسسه
بسیاری از پادکست ها در مناطق مختلف دارای شباهت بیش از اندازه 
به هم هس��تند. این امر شرایط دش��واری برای رقابت میان پادکست ها 
و جل��ب نظ��ر مخاطب هدف ایجاد می کند. بس��یاری از مردم تمایل به 
مش��اهده پادکس��ت های متفاوت و انتخ��اب از میان آنه��ا دارند. با این 
وضعیت شباهت بیش از اندازه برخی از پادکست ها شرایط بازاریابی در 

این صنعت را دشوار خواهد کرد. 
ارزش آفرینی ش��امل فرآیند تولید محتوای نو و جذاب برای مخاطب 
هدف اس��ت. متاس��فانه بس��یاری از برندها به این نکته مهم توجه الزم 
را نش��ان نمی دهند بنابراین به طور مداوم با مش��کالتی در زمینه جلب 
نظر مخاطب هدف مواجه می ش��وند. ارزش آفرینی فرآیند س��اده ای در 
زمینه تولید محتوا نیس��ت. بس��یاری از پادکس��ت ها به همین خاطر به 
س��راغ ایده های کلیش��ه ای یا کپی برداری از دیگر پادکست ها می روند. 
مهمترین مس��ئله در این میان تاثیر نامناس��ب کپی برداری از ایده های 
دیگران اس��ت. این امر اعتبار پادکس��ت یک موسسه را به شدت تحت 

تاثیر قرار خواهد داد. 

7. جلب نظر مخاطب هدف با اینفلوئنسرها
WPBeginner سید بلخی: موسسه

جلب نظر مخاطب هدف به پادکس��ت کار ساده ای نیست. بسیاری از 
برندها در طول س��ال های اخیر به ط��ور مداوم برای جلب نظر مخاطب 
هدف دس��ت به سرمایه گذاری بر روی حوزه بازاریابی زده اند. نکته مهم 
درخصوص وضعیت صنعت تولید پادکس��ت ضرورت حضور یک یا چند 
مهمان برای هر قسمت است. این امر امکان استفاده از اطالعات دیگران 
به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را فراهم می س��ازد. برخی 
از پادکس��ت ها به دلیل ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به س��رعت اقدام به صرف نظر از فعالیت در این حوزه می کنند. توصیه 
اساس��ی من در این بخش توجه به همکاری با افراد مش��هور به منظور 
جلب نظر مخاطب هدف است. یکی از نکات مهم در این میان استفاده 
از اینفلوئنسرها یا افراد دارای مهارت تخصصی در حوزه موردنظر است. 
بس��یاری از پادکس��ت ها در طول قس��مت های مختل��ف از مهمان های 
متنوع��ی اس��تفاده می کنند. این امر باید همیش��ه مدنظ��ر برندها قرار 

داشته باشد. 
همکاری با اینفلوئنس��رها در ابتدا ایده بسیار جذابی به نظر می رسد، 
اما اغلب پادکست ها اش��تباهات قابل مالحظه ای در این زمینه مرتکب 
می شوند. یکی از اشتباهات رایج در این میان دعوت از 
اینفلوئنس��رهای فاقد اطالعات دقیق یا مهارت در مورد 
موضوع بحث اس��ت. این امر تاثیر بسیار منفی بر روی 
ذهنیت مخاطب هدف از نحوه فعالیت پادکس��ت ش��ما 

خواهد داشت. 
توج��ه به مه��ارت و حوزه تخصص��ی مهمان های هر 
قس��مت از پادکست اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخی 
از پادکس��ت ها در زمین��ه ارزیاب��ی ش��هرت و مهارت 
اینفلوئنس��رها عملکرد خوبی دارن��د. همین امر موجب 
افزایش دامنه مخاطب هدف عالقه مند به پادکست آنها 

می شود. 
8. سرمایه گذاری بر روی تجهیزات مناسب

ایبراهیم آلکورد: موسسه نیو ماین
تجهیزات الزم برای ضبط پادکس��ت اهمیت بس��یار 
زیادی در نتیجه نهایی دارد. بسیاری از موسسه ها برای 
تولید پادکست به دنبال تجهیزات ارزان هستند. این امر 
شاید به اندازه ایده اصلی دارای اهمیت نباشد، اما نقش 
مهم��ی در کیفیت نهایی محصول دارد. پادکس��ت های 
حرفه ای همیشه از تجهیزات مناسب بهره می برند. این 
امر در صورت عدم سرمایه گذاری مناسب موسسه ها بر 
روی خرید تجهیزات موردنیاز شرایط بسیار دشواری را 

فراهم خواهد کرد. 
ب��دون تردید بس��یاری از تجهیزات حرف��ه ای تولید 
پادکس��ت دارای قیمت باالیی اس��ت. توصیه ما در این 
بخش س��رمایه گذاری اندک و طوالنی مدت برای تهیه 
تجهیزات موردنیاز اس��ت. این امر موجب بهبود توانایی 
کسب و کارها برای افزایش کیفیت نهایی پادکست شان 
خواهد شد. همچنین فشار مالی قابل مالحظه ای نیز بر 

روی آنها نخواهد گذاشت. 
9. طراحی برنامه ای منسجم

Cables & Sensors دیگو اوخوئال: موسسه
انتشار هر قسمت از پادکس��ت در زمان های مناسب 
اهمی��ت باالی��ی دارد. بس��یاری از پادکس��ت ها پس از 
م��دت زمانی کوتاه فعالیت مناس��ب در ای��ن زمینه از 
بازار محو می ش��وند. فقدان برنامه ریزی و زمان بندی درست برای انتشار 
قس��مت های پادکس��ت موجب ریزش ش��دید مخاطب هدف می ش��ود 
بنابرای��ن برنامه ریزی کس��ب و کاره��ا در این زمینه باید بس��یار دقیق 

صورت گیرد. 
طراحی جدول ماهانه برای تعیین روزها انتش��ار محتوا ضروری است. 
البته این امر بس��تگی به ماهیت پادکست نیز دارد. برخی از پادکست ها 
به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه منتش��ر می شوند بنابراین باید به این 
نکته در زمینه تعامل با مخاطب هدف توجه داش��ت. بهترین ایده برای 
شروع پادکست در وهله نخست انتشار همزمان ۳ نسخه اولیه است. این 

امر انگیزه قابل مالحظه ای در میان مخاطب هدف ایجاد خواهد کرد. 
۱۰. عجله ممنوع

Money Crashers Personal اندرو شاراج: موسسه
عجله کردن در فرآیند تولید پادکس��ت همیشه نتایج ناگواری را رقم 
خواهد زد. این امر باید همیشه مدنظر بازاریاب ها و طراح های پادکست 
قرار گیرد. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
از بین خواهد رفت. طراحی قس��مت های مختلف یک پادکست نیازمند 
توج��ه به ماهی��ت اصلی کار و س��پس دعوت از اف��راد متخصص برای 
ضبط برنامه اس��ت. اشتباه برخی از موسس��ه ها بیان ایدهای شان برای 
قس��مت های بعدی پیش از هماهنگی نهایی با دیگران است. نتیجه این 
امر ناتوانی برخی از پادکس��ت ها در زمینه عرضه به موقع قسمت مورد 

نظر خواهد بود. 
۱۱. ایجاد آرشیو قسمت های پادکست
Regal Assets تایلر گاالگر: موسسه

ایج��اد بانک یا آرش��یوی از قس��مت های مختلف پادکس��ت موجب 
س��هولت دسترس��ی کاربران به آن خواهد شد. بس��یاری از پادکست ها 
برای ایجاد آرش��یو برنامه های شان مش��کالت زیادی دارند. خبر خوش 
برای چنین پادکس��ت هایی ابزار جدید گوگل پادکس��ت است. اگر شما 
در گوگل پادکس��ت اقدام به بارگذاری قس��مت های مختلف برنامه تان 
نمایید، یک آرش��یو خودکار برای شما ایجاد خواهد شد. کاربران به این 
ترتیب امکام مراجعه به آرش��یو پادکست شما و مشاهده تمام قسمت ها 

را خواهند داشت. 
امروزه مدیریت پادکس��ت کار س��اده ای نیس��ت. پادکس��ت های تازه 
کار ش��مار باالی��ی از رقبا را پی��ش روی خود دارند. ای��ن امر آگاهی از 
ش��رایط جاری و استفاده از توصیه های تاثیرگذاری را ضروری می سازد. 
توصیه ه��ای مورد بح��ث در این مقاله از س��وی برخ��ی از کارآفرینان 
جوان ارائه ش��ده است. اس��تفاده از آنها نقش مهمی در بهبود وضعیت 

پادکست های تازه خواهد داشت. 
noobpreneur.com :منبع

کارآفرینان جوان پاسخ می دهند:

چگونه پادکست جذابی داشته باشیم؟
Timetastic به قلم: گری باری کارشناس بازاریابی و مدیرعامل موسسه

ترجمه: علی آل علی
نگارش: انجمن کارآفرینان جوان

ترجمه: علی آل علی
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اخبار

آذربایجان شــرقی - فالح: مدیرعامل شــرکت گاز استان 
آذربایجان شرقی گفت: طرح بهینه سازی موتورخانه ها، راهکاری 
مهم و اساسی در مدیریت مصرف و کاهش هزینه گاز بهای مصرفی 
واحدهای مســکونی و تجاری می باشد. به گزارش خبرنگار ما در 
آذربایجان شرقی، سّیدرضا رهنمای توحیدی ضمن تشریح طرح 
ملّی بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری گفت: در 
راستای اهداف مســؤولیت های اجتماعی، طرح ملّی بهینه سازی 
موتــور خانه ها با هدف جلوگیری از اتالف منابع گازی کشــور و 
مدیریت مصرف مشترکین، توسط شرکت ملی گاز ایران به شرکت 
های تابعه ابالغ گردیده و با اجرای این طرح که برای مشترکین یاد 
شده اختیاری و رایگان می باشد، در مصرف گاز طبیعی واحدهای 
متقاضی استفاده از تسهیالت طرح، حداقل 10 درصد صرفه جویی 
حاصل می گردد. وی ضمن دعوت از مشــترکین گاز طبیعی در 
اســتان برای بهره مندی از مزایای این طرح با رویکرد شناســایی 
عوامل هدر رفت گاز ناشــی از عدم مصــرف بهینه موتورخانه ها 
تاکید کرد: اجرای طرح اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحد های 

مســکونی و تجاری 3 اقدام اساسی شــامل تنظیم مشعل، نصب 
رسوب گیر و عایق کاری، بنحو موثری مصرف انرژی و هزینه های 
ناشی از آن را کاهش خواهد داد. با اجرای راهکارهای بهینه سازی 
شامل، معاینه فنی موتورخانه ها و تنظیم مشعل آن، نصب سیستم 
کنترل هوشمند موتورخانه، عایق کاری حرارتی منبع انبساط باز 
و نصب دســتگاه رســوب گیر و راهکارهای دیگر، می توان مصرف 

انرژی را کاهش داد. وی ادامه داد: براســاس مطالعات انجام یافته، 
موتورخانه ها به عنوان یکی از سیســتم های پرمصرف انرژی در 
واحدهای مســکونی و تجاری شناسایی شده که مطابق سیاست 
های کالن وزارت نفت در زمینه بهینه سازی مصرف، اجرای طرح 
یادشده بصورت رایگان برای متقاضیان در دستور کار شرکت ملی 
گاز ایران قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان 
شــرقی در خصوص نحــوه بهره مندی از مزایــای این طرح ملّی 
افزود: مشــترکین محترم می توانند بــا مراجعه به بخش "بهینه 
ســازی موتورخانه" در ســایت شــرکت ملّی گاز ایران به آدرس 
www.nigc.ir در ایــن طرح ملّی ثبــت نام نمایند. الزم به ذکر 
است پیرو معرفی و تشــریح جزئیات این طرح توسط مدیرعامل 
شرکت گاز استان از برنامه رادیویی سحرلر شبکه استانی، با جمع 
بندی درخواســت ها، چالش ها و نظرات واصله مردمی، این روند 
اطالع رســانی از طریق برنامه های مشارکتی با رسانه های استان 
و ســایر کانال های ارتباطی موجود، توسط مسؤولین شرکت گاز 

ارائه خواهد شد.

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان 
از پایان عملیات اجرایی پل شــعیبیه به دیلم خبر داد. رضا رضایی 
اظهارداشــت: طول این پل 1۶۲ متر و عرض آن 13 متر است که 
1۹0 میلیارد ریال هزینه ســاخت آن از  اعتبارات ملی تامین شد. 
وی ادامه داد: از نظر سازه ای عرشه پل دال بتنی و تیرها باکس فلزی 
هستند که یک هزار و ۲00 تن وزن عرشه این پل است. مدیرکل راه و 
شهرسازی خوزستان اضافه کرد: پل شعیبیه به دیلم سه دهانه باکس 
فلزی به همراه ۲ دهانه ۴۵ متری کنار و یک دهانه ۷۲ متری وسط 
دارد. به گفته رضایی این پل ۵۲ شمع دارد که طول هرکدام 3۵ متر 
است. وی با اشــاره به اهمیت پدافندی پروژه پل شعیبیه - دیلم ، 
گفت: با توجه به اینکه در سیالب فروردین ۹۸ استان خوزستان تنها 
راه ارتباطی جنوب به شمال از طریق مسیر اهواز- اندیمشک به خرم 
آباد مسدود شد لذا در آن ایام، تنها راه ارتباطی باقی مانده استان به 
مرکز کشور مسیر اهواز- شوشتر- دزفول- اندیمشک- خرم آباد به 

سمت تهران بود. رضایی تصریح کرد: در آن مقطع زمانی، پل بندقیر 
در شوشــتر متحمل بار ترافیکی بسیار سنگینی شد که مشکالت 
متعــددی را برای عبور خودروها به وجود آورد. رضایی یادآورشــد: 
احداث پل شــعیبیه به دیلم باعث شده تا از حجم بار ترافیکی پل 

بندقیر کاهش یابد و عالوه بر این نیز به عنوان یک مسیر پدافندی 
در استان خوزستان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. مدیرکل 
راه و شهرســازی خوزستان از احداث این پل به عنوان عاملی برای 
رونق اقتصاد کشاورزی منطقه یادکرد و گفت: شعیبیه در شهرستان 
شوشتر یک بخش بسیار مولد است که با حدود ۲۸ هزار نفر ساکن، 
دارای ۴۵ هزار هکتار اراضی مســتعد و بارور کشــاورزی است. وی 
تصریح کرد: با وجود اینکه این منطقه در تولید محصوالت کشاورزی 
استان تاثیر بسیار زیادی دارد اما تا پیش از این فاقد مسیر ارتباطی 
مســتمر و ثابت بود که برای حل این مشکل احداث پل شعیبیه - 
دیلم در دســتور کار قرار گرفت. رضایی با بیان اینکه این پل اتصال 
شــعیبیه به روستاهای دیلم را فراهم کرد، گفت: این پل همچنین 
روســتاهای بخش میان آب و شعیبیه را به هم متصل می کند که 
تا پیش از این اهالی آن برای تردد از پل شناور استفاده می کردند و 

تردد آنها با مشکالتی همراه  بود.

شهریار – غالمرضا جباری: سرپرست اداره 
اسناد و امالک شهرســتان شهریار در گفتگویی 
اظهار داشــت: اگر طرح کاداستر ) نقشه هوایی 
( در شهرســتان سریعتر و بطور کامل در اختیار 
این واحد ثبتی ) سازمان ثبت ( قرار گیرد و بطور 
کامل عملیاتی شود بسیاری از مشکالت اسنادی 

شهرهای شهرستان شهریار رفع می گردد. بشیر 
نعیــم زاده در این باره گفت: اکثــر مراجعان به 
اداره ثبت  اســناد و امالک شهریار، مشکالتی در 
خصوص ســند ملکی و اراضی خود دارند که در 
صورت ارائه نقشه های تکمیلی توسط شهرداری 
های حوزه سیاسی و اجتماعی شهرستان و برخی 
ادارات مرتبط نقشه و یا اطالعات الزم و مورد نیاز 
کاداستر در اختیار اداره کل کاداستر سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور قرار دهند، می توانیم بهتر و 
سریعتر پاسخگوی نیاز مراجعین باشیم. وی ادامه 
داد: متاسفانه تعداد زیادی از دستگاههای مربوطه 
هنوز نسبت به ارائه نقشــه های در خواستی به 
ثبت اســناد و امالک اقدام نکردنــد و این واحد 
ثبتی و اربــاب رجوع را با مشــکالت عدیده ای 
روبرو کرده اند، ازفرماندار وســایر مراجع ذیصالح 

شهرستان تقاضا داریم در این زمینه دستورات و 
همکاری و همراهی الزم را به زیر مجموعه های 
خود صادر فرمایند تا نســبت به حل مشکالت و 
معضالت ثبتی شهرستان اقدام الزم صورت پذیرد. 
سرپرست اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان 
بــا بیان اینکه در حال حاضــر با کمتراز نیمی از 
پتانسیل انســانی واقعی، ارائه خدمت می کنیم، 
تصریح کرد: طبق چارت مصــوب اداره باید ۹۹ 
پرســنل داشته باشد ولی متاســفانه با توجه به 
کمبود نیروی انســانی در استان تهران و سازمان 
ثبت و این موضوع ناشــی از عدم استخدام نیرو 
در ســالهای قبل و همچنین عــدم صدور مجوز 
استخدام از سوی ســازمان استخدامی کشور در 
این خصوص وبنا به دالیل ذکر شده اخیر در حال 
حاضر با ۴۹ پرسنل در حال ارائه خدمت به مردم 

کار و جلب رضایت عمومی با مشــکالت جدی 
روبرو هستیم. بشیر نعیم زاده اضافه کرد: علیرغم 
تالش های زیاد توســط همکاران ثبتی شهریار، 
پاسخگوی  مناسب و دلخواه مراجعین نیستیم و 
مشکل دیگر اینکه کمبود شدید تجهیزات نقشه 
برداری و سیستم  های رایانه ای و سایر امکانات 
دیگر این واحد ثبتی را با مشــکل جدی مواجه 
نموده اســت و با توجه به قدمت و بافت ســنتی 
شهرهای شهرستان و پیچیدگی های  خاص فنی 
و اداری و نیرو های انســانی با تجربه و متخصص 
هســتیم . در حال حاضر به دلیل مشکالت فوق 
روند رسیدگی به پرونده های ثبتی در زمان های 
نســبتا طوالنی انجام می شود که همین موضوع 
هم ما را با چالش روبرو کرده و هم سبب نارضایتی 

مردم شهرستان شده است.  

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس غالمعلی شهمرادی ، به 
منظور تشریح اقدامات انجام شده در مخابرات منطقه گلستان در جمع 
اهالی روستایی رحمت آباد حضور یافت . غالمعلی شهمرادی به همراه 
رحمت ا... نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در جمع اهالی روستای 
رحمت آباد حضور یافت و باتشریح اقدامات انجام شده ، به سواالت آنها 

پاسخ داد .مدیر مخابرات منطقه گلستان با اعالم این مطلب که توسعه 
ارتباطات ســیار در قالب عملیات فاز ۸ در تمامی استان در حال اجرا 
است گفت : با اتمام این پروژه 1۶0 سایت جدید تلفن همراه تاسیس 
و در بسیاری از سایت ها ارتقاء تکنولوژی صورت خواهد گرفت .وی با 
تاکید بر ارائه خدمات مطلوب مناســب بر اساس نیاز مشتریان در هر 

نقطه از استان گفت : توسعه ارتباطات مخابراتی و ارتقاء زیرساخت ها 
بصورت مداوم در دســتور کار است و هدف ما این است که بهترین و 
به روزترین سرویسهای مخابراتی به مشتریان واگذار شود و اتمام فاز۸ 
توســعه ارتباطات سیار در راستای همین هدف بوده و بی شک تاثیر 

بسزایی در افزایش کیفیت ارتباطات تلفن همراه خواهد داشت.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز با 
تاکید بر پیاده سازی دیدگاه فرآیندی، از کسب رتبه برتر منطقه ۸ 
در ششمین دوره سنجش سالمت اداري شرکت ملي گاز ایران خبر 
داد.   به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، فیروز خدایي با اعالم 
این خبر گفت: در راستای ترویج و توسعه اهداف و برنامه های نظام 
سالمت اداری و جاری سازی قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله 
با فساد، طی ارزیابی اقدامات یکساله این منطقه با ارتقاء 10۴ درصدي 
امتیازات در بین مناطق عملیاتي "رتبه نخست" این دوره را به خود 
اختصاص داده و در تقویم افتخارات منطقه به ثبت برساند.  خدایي، 
پیاده سازی دیدگاه فرآیندی را زیرساخت ارتقاء سالمت اداري دانست 
و افزود: اســاس کار و وظیفه اصلی مجموعه سالمت اداری، نظارت 

بر عملکردها و شناسایي گلوگاههاي فساد، تقویت تعهد و مسئولیت 
پذیري و افزایش روحیه ایثار و جوانمردي در ســازمان است.  مدیر 
منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در ادامه اظهار داشت: برنامه ریزی کمیته 
سالمت اداری و همچنین تالش مجموعه کارکنان این منطقه همواره 
در راستای افزایش ضریب سالمت اداری بوده و بدنبال آن منطقه ۸ 
عملیات انتقال گاز طی برنامه مدون و آینده نگري با همت و درایت 
روز افزون، در جهت ترویج وتوســعه این امر مهم گام های بسزایی 
برداشته است.  وي ادامه داد: بي شک رعایت قوانین و مقررات، نظارت 
دقیق و مستمر بر امور و استفاده از نیروي انساني متعهد، متخصص و 
مسئولیت پذیر، مشارکت عمومي، شفافیت و رعایت قوانین و مقررات 
در امور قطعا از عوامل مهم و موثر در راهکارهاي اصالحي شــاخص 

هاي سالمتي اداري بوده و از دالیل اصلي براي کسب این افتخارات 
محسوب مي شــود.  خدایي ضمن تشکر و قدردانی از همت و عزم 
راســخ کارکنان تالشگر و توانمند، اظهار امیدواری کرد به حول قوه 
الهی و با تدبیر و درایت همکاران عزیز بتوانیم با اجرای قانون و مقررات 
و بهبود فرآیندها در حوزه های مختلف عملکردی، در سال های پیش 

رو به موفقیت های باالتر دست یابیم.

 قم - خبرنــگار فرصت امروز: اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان قم برای دومین بار، رتبه ی اول جشنواره ی شهید 
رجایی در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را به دست آورد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
قم، سیدموسی حسینی کاشانی ضمن اعالم این خبر گفت: اداره 
کل طی برگزاری جشنواره شــهید رجایی که هرساله به منظور 
شناســایی دســتگاه های برتر در خدمت رســانی به مردم توسط 
سازمان امور استخدامی کشوری برگزاری می گردد در میان ادارات 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی کشــور برای دومین بار، حائز رتبه 
نخســت گردید. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با بیان 
اینکه این جشــنواره در دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی 

برگزار می گردد افزود: این اداره کل با سرلوحه قراردادن نقشه راه 
اصالح نظام اداری هر ســاله همت خود را جهت تسهیل در ارائه 

خدمت به همشهریان و اصحاب فرهنگ و هنر قرار داده است که 
بی شــک اخذ دو رتبه اول طی سه سال خود نشان از همکاری و 
همدلی مجموعه فرهنگی و خادمان این عرصه و همچنین همت 
همه همکاران اداره کل، می باشــد. دبیر شورای فرهنگ عمومی 
استان گفت: خدمت در استانی که ام القرای جهان تشیع می باشد 
منشأ خدمات رسانی در ســایر عرصه هاست و ابراز امیدواری کرد 
کــه ترویج فرهنگ، ایثار و جهاد در امر خدمت رســانی به مردم 
شــریف ایران اسالمی، در سراسر کشــور توسعه یابد. شایان ذکر 
اســت در این جشنواره پس از اســتان قم ادارات کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان های تهران و خراسان جنوبی حائز رتبه های 

دوم و سوم شدند. 

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی عنوان کرد؛

طرح مّلی بهینه سازی موتورخانه ها راهکاری مهم در کاهش گازبهای مصرفی

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان خبر داد:

اتمام عملیات احداث پل شعیبیه - دیلم

بااجرای طرح کاداستر، بسیاری از مشکالت ثبتی و پرونده های مراجع قضایی و 
تداخالت زمین ها و امالک شهروندان حل می شود

تشریح اقدامات مخابرات در جمع اهالی روستای رحمت آباد علی آباد کتول

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز: 

پیاده سازی دیدگاه فرآیندی زیرساخت ارتقاء سالمت اداري است

کسب رتبه ی نخست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم در کشور

با حکم مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران صورت گرفت؛
انتصاب اولین مدیر زن در هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای مرکزی

اراک - خبرنگار فرصت امروز: در راستای تحقق سیاست های 
وزارت نیرو مبنی بر حضور هر چه بیشــتر بانوان در سطوح تصمیم 
گیری بویژه هیات مدیره شــرکتها ، طی حکمی از ســوی مهندس 
تقی زاده خامسی نماینده رئیس مجمع عمومی و مدیر عامل شرکت 
مدیریت منابع آب ایران، خانم فاطمه داودآبادی به مدت سه سال به 

عنوان عضو هیأت مدیره این شرکت منصوب شد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای مرکزی، از زمان 
تشکیل این شــرکت اولین بار است که یک خانم به عضویت هیئت 
مدیره منصوب می شود. خانم فاطمه داودآبادی از سال 13۷۶ فعالیت 
خود را به عنوان کارشناس مالی در شرکت آب منطقه ای مرکزی آغاز کرد و در قسمتهای مختلف این امور فعالیت نمود. وی 
پس از ۲0 سال تجربه در امور مالی شرکت در سال 13۹۵ به عنوان رئیس گروه منابع انسانی و آموزش، اولین تجربه مدیریتی 
خود را آغاز کرد  و تاکنون نیز در این پست مشغول فعالیت می باشد. وی دارای مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت بازرگانی از 

دانشگاه الزهرا تهران است.

تعمیر کامل یک تجهیز پایشی در نیروگاه شهید رجایی
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: تجهیز پایش چشــمی بازدید 
از مشــعل بویلر واحد شماره ۴ بخاری نیروگاه شهید رجایی از سوی 
متخصصــان این نیروگاه به طور کامل تعمیر شــد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حسن آزاد مرد مدیر 
امور تعمیرات مکانیک، با اشاره به عملکرد تجهیز پایش چشمی بویلر 
گفت: در بدنه بویلرها عالوه بر وجود حسگرهای دمایی که در پایش 
وضعیت این ســازه ها کاربرد دارد، تجهیزات پایشــی دیگری هم در 
بویلرها نصب شــده که از طریق آن ها می توان با مشــاهده عینی، 

وضعیت مشعل ها را مشاهده کرد.
آزادمرد در ادامه به تعمیراین تجهیز اشــاره کرد و بیان داشــت: علت خرابی این تجهیز، مجاورت طوالنی مدت آن، با حرارت 
و محصوالت احتراق در بویلر بود که حرارت محیط، مانع از انجام فعالیت تعمیراتی می شد. از این روی تعمیرات اساسی واحد 
شماره ۴، فرصتی شد تا متخصصان این امور به سرپرستی اکبر غالمی، رییس اداره تعمیرات مکانیک بویلر، اقدام به تعمیر کامل 

این تجهیز نمایند. 
مدیر امور تعمیرات مکانیک افزود: حرارت مجاور، موجب تخریب »محفظه دیواری«، آســیب به چشــمی و در نهایت، نشت 
محصوالت احتراق به بیرون از بویلر شــده بود که پس از باز کردن محل آسیب و متعلقات مجموعه چشمی، اقدامات اصالحی 

انجام و این تجهیز به طور کامل، تعمیر شد.

 پاسخگویی مدیر مخابرات منطقه گلستان به سواالت مردم 
در کاروان خدمت

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلستان با حضور در کاروان خدمت ، پاسخگوی سواالت مردم بود.
مهندس غالمعلی شــهمرادی در جمع مردم روستاهای کفشگیری ،ســرکالته و نوچمن از توابع شهرستان گرگان به سواالت و 

مشکالت مخابراتی مردم پاسخ داد .
مدیر مخابرات منطقه گلســتان که به همراه نمایندگان مردم گرگان در مجلس شــورای اسالمی ، فرماندار گرگان ، بخشدار و 
تعدادی از مدیران اجرایی در این جمع حضور داشت ، از اقدامات مخابرات در زمینه توسعه ارتباطات در شهرستان گرگان سخن 
گفت و افزود:  خدمت رسانی در مناطق روستایی از اولویت ویژه ای برخوردار است و ارائه خدمات در روستاها با برنامه ریزی های 

مستمر در حال انجام می باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایالم
قریب به 1۰۰ درصدمناطق استان از نعمت برق برخوردارند

ایالم-هدی منصوری: هادی شــیرخانی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم گفت:خوشبختانه استان ایالم در 
زمینه تامین برق مشترکین در کشور پیشرو بوده و با برق رسانی به روستاهای باالی پنج خانوار ضریب نفوذ برق در ایالم ۹۹/۹۹ 

درصد می باشد. 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق ایالم، اظهار داشــت: در حال حاضر مهم ترین چالش های فراروی شرکت های توزیع، عدم امکان 
سرمایه گذاری در بخش تولید برق در کشور به خاطر شرایط تحریم است و متأسفانه روز به روز این چالش سبب سخت تر شدن 
انجام وظایف در حوزه شرکت های توزیع برق شده است. شیرخانی در ادامه از وضعیت نامناسب وصول مطالبات شرکت برق خبر 
داد و گفت: اگر به همین روند ادامه داده شود جریان برق مشترکین بدحساب قطع  می شود. وی افزود: میزان بدهی انباشته شده 

مشترکان برق در استان ایالم بالغ بر ۸0 میلیارد تومان است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مرکز آموزشی درمانی 
بوعلی ساری بازدید کرد

ســاری - دهقان : دکتر تورج اسدی معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران با حضور در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری 
و بازدید از بخش های ویژه ، اورژانس و بستری بیماران ضمن بررسی 
روند رســیدگی و درمان بیماران، کنترل سیســتم اکسیژن رسانی و 
تهویه فضاهای درمانی و بررســی رعایت پروتکل های کنترل عفونت  
و فرآیندهای دارو درمانی، در گفتگو با مسئوالن و پرستاران این بخش 
ها با قدردانی از زحمات و تالش های این مجموعه ، بر ارتقاء کیفیت 

خدمات و ارائه خدمات به موقع و ایمن پزشکی تاکید کرد.

سید محمد احمدی رسما شهردار رشت شد/ آیین معارفه شهردار جدید 
رشت روز پنجشنبه برگزار می شود

رشت- مهناز نوبری: با حکم وزیر کشور، سید محمد احمدی رسما به عنوان شهردار رشت انتخاب و حکم وی توسط دکتر 
جمالی نژاد معاون توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اهدا شد.مراسم معارفه سید محمد احمدی به عنوان هفتاد و دومین 

شهردار رشت روز پنجشنبه ۸  آبان ماه با ظرفیت محدود و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر: 
۳۰ هزار مورد هم پوشانی بیمه ای در این استان برطرف شده است

بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: تاکنون عالوه بر رفع حدود 
30هزار مورد همپوشانی بیمه ای ، از ایجاد هم پوشانی جدید دراستان 

بوشهر پیشگیری کرده ایم.
دکتر پرویز رمضانی مدیرکل بیمه ســالمت استان بوشهر با اعالم 
این خبرگفت: در سه سال اخیر بنا به تکلیف قانونی و برای صیانت از 
منابع سازمان و تداوم خدمات مطلوب به بیمه شده ها، 30 هزار مورد 

هم پوشانی بیمه ای در این استان برطرف شده است.
دکتر پرویز رمضانی افزود: با تمهیدات انجام شده از سال گذشته هیچ 

هم پوشانی بیمه ای جدیدی در این استان نداشته ایم.
رمضانی اضافه کرد: برای صیانت از منابع بیمه ای و در راســتای عدالت در دسترســی به سالمت، امکان کنترل هم پوشانی 
بیمه ای در این سازمان فراهم و این برنامه با قوت دنبال می شود براین اساس بافرادی که دارای چند دفترچه هستند ، باید تنها 
یک دفترچه را حفظ و مابقی را حذف کنند. بر اســاس ضوابط و تفاهمنامه سازمانهای بیمه گر ، دفترچه از سازمانی که بیمه 
شــده حق بیمه پرداخت می کند حفظ می شــود و سایر دفترچه های اضافه که بصورت رایگان و یا به تبع وابستگان دریافت 

شده است ابطال می شود.
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برخ��ی از افراد افکار و رفتارهای س��می دارند که باعث می ش��ود در 
زندگی خود از ش��ادی واقعی محروم بمانند. رفتارهای سمی سبب عدم 
رضایت و خوش��حالی انسان ها از زندگی می شود و تأثیرات مخربی روی 
س��المت جسم و روح آنها دارد. در ادامه با ما همراه باشید تا چند رفتار 

سمی را معرفی کنیم.
هر فردی در زندگی خود به دنبال ش��ادی و رضایت اس��ت، وقتی از 
درون احساس خوشبختی و شادی نکنید، احتمال دارد به بیماری های 

جسمی و روحی مبتال شوید.
اگر رفتارهای سمی را بشناسید، خواهید توانست آنها را کنار بگذارید 
تا از تأثیرات مخرب آنها در امان باش��ید. در ادامه هشت رفتار سمی را 
لیس��ت کرده ایم، البته رفتارهای مخرب زیادی وجود دارد که به زندگی 
ما آسیب می رساند، اما در ادامه چند رفتار را به همراه راهکارهای مقابله 

با آنها ذکر می کنیم.
مدام در تالشید اطرافیان را از خود راضی نگه دارید

خیلی خوب اس��ت که به دنبال محبت و شادی دیگران هستید، این 
مسئله نش��ان می دهد روابط اجتماعی متعادلی دارید و به مسائل مهم 
توج��ه می کنی��د، اما در این رفتار باید متعادل باش��ید، زی��را اگر دائماً 
بخواهی��د اطرافیان را از خود راضی نگه دارید، از خود غافل می ش��وید. 
ای��ن در حالی اس��ت که دیگ��ر راضی نگه داش��تن دیگ��ران برای تان 
دردسرس��از می ش��ود و از خودتان ناراضی خواهید بود. در این ش��رایط 
توجه��ی به نیازهای خود ندارید، اگر بیش ازحد برای رضایت آنها تالش 
کنید و از خودتان ناراضی باشید، به روح تان آسیب می رسانید. بیشتر به 
دنبال ش��اد کردن دیگران هستید و تمام تالش تان در این زمینه است، 

پس نمی دانید چه چیزی باعث خوشحالی خودتان می شود؟
نباید بگذارید برای راضی نگه  داش��تن دیگران و ترس از طرد ش��دن، 
مسیر زندگی تان تغییر کند زیرا با این کار تنها جسم و روح خود را آزار 
می دهید. این افراد معموالً اس��ترس باالیی دارند، خیلی س��خت اعتماد 
می کنند، احساس بی لیاقتی و مفید نبودن دارند و در روابط اجتماعی و 

عاطفی مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.
توصیه می کنیم ش��ادی خود را ب��ه دیگران ارجحی��ت دهید، اینکه 
همیش��ه به فکر دیگران باش��ید، خوش��حال نخواهید بود. وقتی به این 

درک برسید به دنبال چیزهایی خواهید بود که واقعاً شادتان می کند.

خودتان را با کسانی که نمی شناسید مقایسه می کنید
انس��ان ها به طور ذات��ی به دنبال مقایس��ه کردن هس��تند، پس اگر 
خودتان را با کس��ی که می شناسید مقایسه کنید خیلی عجیب نیست، 
ام��ا ج��ای تعجب دارد خ��ود را در کنار افرادی قرار دهی��د که تاکنون 
آنها را ندیده و هیچ ش��ناختی هم ندارید. منطقی اس��ت ما به کس��ی 
حس��ودی کنیم و خود را با او مورد مقایسه قرار دهیم که هیچ شناخت 

و برخوردی با او نداشته ایم؟
بیش��تر این مورد روی روابط موجود در فضای مجازی تأکید دارد. در 
ش��بکه های اجتماعی چون فیس بوک، اینس��تاگرام، تلگرام، اسنپ چت 
و س��ایت های اینترنتی از واقعیت درونی انس��ان ها دور هس��تیم و تنها 
نوش��ته هایی را می بینید که در جلوی چش��م تان قرار دارد و از حقیقت 
پشت آن بی اطالعید. پس خودتان را با کسانی که نمی شناسید مقایسه 
نکنی��د، زیرا این کار تنها احس��اس نارضایتی از زندگی را به ش��ما القا 

می کند.
ش��اید در فضای مجازی با تصاویری روبه رو شوید که کاماًل بی عیب و 
نقص هستند، اما گاهی حقیقت چیز دیگری است. هر فردی در زندگی 
خ��ود با فراز و نش��یب های زی��ادی همراه بوده و نباید با تماش��ای این 
تصاویر احس��اس یأس و ناامیدی داشته باشید، پس با مثبت اندیشی از 

زندگی خود لذت ببرید.
کارهای تان روی هم می ریزد و سرتان خیلی شلوغ است

بیش��تر مردم عادی تصور می کنند افراد پرمشغله موفق بوده و درآمد 
باالیی دارند، درحالی که این طرز تفکر کاماًل اشتباه است. وقتی همیشه 
س��رتان شلوغ است ش��اید به این خاطر باشد که می خواهید خود را در 
نظر دیگران زرنگ و پر کار جلوه دهید تا کسی به شما تنبل و بی خیال 
نگوید، یا شاید هم نمی خواهید با حقیقت زندگی مواجه شوید. شاید در 
ابتدا احس��اس رضایت کنید، اما طی زمان این مشغولیت سبب می شود 
رضایت و خوشحالی زندگی تان را از دست بدهید و به فردی پراسترس 
و از نظر روحی و جس��می بیمار تبدیل ش��وید. توصی��ه می کنیم روی 
کارهای��ی تمرکز کنید ک��ه از انجام آنها لذت می بری��د و برای تان ثمر 
دارد. ب��رای کارهای تان برنامه ریزی کنید، از زمان خود اس��تفاده بهینه 
ببرید و هر زمانی که نیاز اس��ت اس��تراحت کنید و دست از مشغله های 

روزمره بردارید.

وقتی نیاز است حرفی بزنید و نظرتان را بگویید، سکوت می کنید
یکی از رفتارهای س��می که به جس��م و روح ش��ما آسیب می رساند، 
س��رکوب کردن احساسات و نظرات است. ابراز نکردن احساسات سبب 
می ش��ود شادی و رضایت از زندگی را از دست بدهیم و در روابط کاری 
و خانوادگی خود به موفقیت نرس��یم، حتی این خودخوری ممکن است 
سبب بیماری های جسمی و روحی نیز شود. البته این بدین معنا نیست 
که سریعاً در مقابل هر انتقاد و ناراحتی، عکس العمل سریع و تند نشان 
دهید، بلکه الزم اس��ت هر زمان که نیاز بود حرف بزنید و نظرتان را به 
گ��وش اطرافیان برس��انید. پس وقتی از چیزی رضایت ندارید، س��اکت 
نشینید و با خونسردی و آرامش از خود دفاع کنید. هر زمانی که کسی 
به ش��ما بی احترام��ی می کند، با اعتماد به نفس در مقابل او بایس��تید. 
باید یاد بگیرید در زندگی تان به دنبال ش��ادی، توجه، احس��اس امنیت 

و رضایت باشید.
تعریف درستی از عشق ندارید

خیل��ی از اف��راد تصور می کنند عش��ق پای��دار یعنی رن��ج، عذاب و 
دوری! اما حقیقت این اس��ت که عش��ق به معنای تحمل درد نیس��ت 
و نباید روی س��ختی و هجران پایه گذاری ش��ود. اگر ای��ن طرز فکر را 
داش��ته باش��یم و عش��ق و رنج را یکی بدانیم، هر س��ختی و دردی را 
وارد زندگی م��ان می کنیم تا عش��ق واقعی را زیر آن پنه��ان کنیم. در 
بیش��تر مواقع احساس��ات بی ارزش��ی را تحت عنوان عشق وارد زندگی 
می کنیم، درحالی که عش��ق وقتی بروز می کند که در کنار هم باش��ید، 
از هم حمایت کنید و از تمام س��ختی های زندگی بگذرید. پس تعریف 
غلط از عش��ق یکی از رفتارهای سمی است که بیشتر افراد به آن دچار 
هستند. از این پس عشق را معادل تحمل رنج و صبوری کردن ندانید و 
هیچ وقت ضعف و سختی را با عشق اشتباه نگیرید. در این صورت است 

که مطمئن می شوید با خودتان و عشق تان صادق هستید.
توجهی به ندای درونی تان ندارید

ه��ر فردی باید به ندای درونی خود گ��وش دهد، زیرا گوش دادن به 
حس درونی سبب می ش��ود تا از صداهای آزاردهنده و بی فایده بیرونی 
دور باشیم و تمام چیزهایی که مانع خوشحالی مان هستند را بشناسیم 
و با آنها مقابله کنیم. روبه رو ش��دن با ندای درونی که اغلب می خواهیم 
آن را نادیده بگیریم، کار آس��انی نیس��ت، اما فواید خوبی برای تان دارد. 

اوالً تمام حرف هایی که با خودتان می زنید محرمانه است و نگران فاش 
ش��دن آن نخواهید ب��ود. دوم اینکه با ترس های درونی خود دس��ت و 
پنجه نرم می کنید و س��وم اینکه مجبور می ش��وید در مسیر موفقیت و 
خوشبختی گام بردارید و از تالش های بی ثمر دست بکشید. پس توصیه 
می کنی��م ندای درونی یا همان حس شش��م خود را جدی بگیرید، زیرا 

می تواند شما را به سعادت و شادی برساند.
دقیقا نمی دانید در زندگی به دنبال چه چیزی هستید

باید در زندگی بدانید دقیقا به دنبال چه چیزی هس��تید و از زندگی 
چه می خواهید. وقتی با خودتان صادق باش��ید و به خود فرصت دهید، 
حتماً در مسیر درستی قرار می گیرید و از گم شدن در راه های نادرست 
نجات می یابید. باید خود راه تان را پیدا کنید و هیچ وقت فکر نکنید اگر 
در مسیری که فرد دیگری در پیش گرفته قرار گیرید، شما هم به همان 
مرتبه می رسید. با قرار گرفتن در مسیر خودتان به خواسته ها و رویاهای 

خود اهمیت داده و در زندگی خود واقعی تان خواهید بود.
برای این منظور توصیه می کنیم کاغذی برداشته و نام خود را با خط 
درش��ت باالی آن بنویسید و دورش را خط بکشید تا خوب جلوه کنید، 
در زیر آن نیز تمام چیزهایی که از زندگی می خواهید را بنویس��ید. باید 
دقیقا آرزوها و خواس��ته های خود را بنویس��ید نه چیزی که دیگران از 
ش��ما انتظار دارند، در غیر این صورت اهداف تان را در کنار خواسته های 
دیگران قرار می دهید. یادداش��ت خواس��ته های خود را هر جایی همراه 
داش��ته باش��ید و همواره به آن نگاه کنید، اهداف تان را مدنظر داش��ته 

باشید و اطمینان حاصل کنید که در مسیر درست قرار دارید.
در مقابل ترس سر خم می کنید

ترس های درونی س��بب می شود از زندگی تان هیچ لذتی نبرید، وقتی 
اجازه می دهید ترس از موفقیت، ترس از ش��اد بودن، ترش از شکس��ت 
و ... بر زندگی ش��ما س��ایه بیندازد در زندانی محبوس ش��ده و زندگی 
بدون ش��ور و لذتی خواهید داش��ت. از همین حاال از این رفتار س��می 
دوری کنید و تصمیم بگیرید جلوی ترس بایس��تید و نگذارید زندگی را 
برای ت��ان زهر کند. وقتی بتوانید ترس های درونی خود را کنترل کنید، 
این موهبت الهی راهنمایی برای دس��تیابی به آرزوهای دست نیافتنی و 

ناشناخته خواهد بود.
Lifehack/ucan : منبع 

رفتارهای سمی که زندگی را برای مان سخت و غیرقابل تحمل می کند
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حتما ش��ما هم با این تجربه مواجه شده اید که هنگام رویایی با موانع 
احس��اس یأس و ناامیدی کنید. در این مواقع، اس��ترس و نگرانی تمام 
وجودم��ان را فرا می گیرد و گاهی فک��ر می کنیم هیچ راهی برای خارج 
ش��دن از این وضعیت نیس��ت. اما مطمئن باش��ید همیشه راهی وجود 
دارد. ابت��دا باید ط��رز تفکر و نگرش خود را تغیی��ر دهید تا زندگی تان 
دچار تغییر ش��ود. اگر فکر کنید زندگی تان بهتر نمی ش��ود، قطعا بهتر 
نخواهد ش��د. پس ابتدا باور داش��ته باش��ید تا همه چیز در اطراف شما 

شروع به تغییر کند. 
ب��ه همان اندازه که تغییر تفکر مهم اس��ت، عملک��رد خود را نیز باید 
تغییر دهید. اکنون که طرز فکر و عملکرد مش��خصی دارید، روی بهبود 
بخش های مختلف زندگی خود نگاه عمیق تری داش��ته باشید. در ادامه 
مقاله، به ش��ما می گوییم چطور می توانید موانع و مش��کالت زندگی را 

پشت سر بگذارید و از آنها عبور کنید.
وقتی در شغل تان با مانعی رو به  رو می شوید

اجازه دهید با ش��غل مان ش��روع کنیم. این واقعیت تلخی اس��ت که 
بیش��تر مردم از شغل خود راضی نیس��تند و با اجبار وظایف شغلی شان 
را انجام می دهند تا درآمدی داش��ته باش��ند. ش��غل آنها همان چیزی 
نیست که از کودکی رویایش را داشتند، اما باید واقع بین باشیم و بدانیم 
شغل مان می تواند تغییر کند. اگر در شغل خود با مانعی برخورد کردید، 

کارهای زیر را انجام دهید:
اهداف و استعدادهای خود را بیابید

ش��غل افراد همیشه مطابق با استعدادهای شان نیست. باید ببینید در 
انجام چه کارهایی عملکرد خوبی دارید و سپس شغلی را انتخاب کنید 
که با اس��تعدادهای ش��ما و آنچه می توانید ارائه دهید، مطابقت داشته 
باش��د. آیا فکر می کنید بهتر نیست ش��غلی را انتخاب کنید که از انجام 

آن لذت ببرید؟
پیشرفت و ارتقا را هدف اصلی تان قرار دهید

اگر نمی خواهید مس��یر ش��غلی خود را تغییر دهید، به ارتقای شغلی 
فکر کنید. اغلب اوقات افراد با شغل ش��ان احساس راحتی می کنند، زیرا 
می دانند آن کار را چگونه انجام دهند و دوست دارند همان طور به انجام 
دادنش ادامه دهند، اما اکنون وقت آن رس��یده به دنبال ارتقای ش��غلی 
باش��ید و خود را به چالش بکش��ید. این کار به شما کمک می کند رشد 

کنید و پول بیشتری هم به دست آورید.
به دنبال مسیر شغلی جدیدی باشید

معموال افراد به سادگی به سمت شغل یا مسیر حرفه ای خود می روند. 
اغلب مردم مش��غول اولین کاری می شوند که پیدا می کنند. مگر اینکه 
از قبل بدانند قرار اس��ت دکتر، وکیل، پلی��س، مهندس یا چیز دیگری 
ش��وند. پس اگر شما از مسیر ش��غلی فعلی تان راضی نیستید، به دنبال 

مسیر شغلی جدیدی باشید.
وقتی در مرحله آشنایی با کسی با مانعی رو به رو می شوید

امروزه آش��نایی قبل از ازدواج برای مجردها به معضلی تبدیل ش��ده 
اس��ت که ممکن است باعث شکست و افسردگی آنها شود. آشنایی های 
اینترنتی، تس��خیر ش��دن در رابطه عاطفی و روابط کوتاه مدت می تواند 
باعث افس��ردگی شود و به دنبال آنها احس��اس کنید به مانعی برخورد 

کرده اید، اما نباید ناامید شوید، زیرا راه های خوبی برای شما داریم:
راه های مختلف آشنایی با دیگران را امتحان کنید

امروزه وب س��ایت ها و برنامه های دوس��ت یابی به منظور آش��نایی دو 
طرف با اس��تقبال خوبی مواجه ش��ده اند. پیش��نهاد می کنیم این روش 
را امتح��ان کنید. اگر امتحان کردید و موفق نش��دید، روش دیگری را 
امتحان کنید. در گروه های محلی عضو شوید یا از دوستان تان بخواهید 

برای تان قراری ترتیب دهند.
با نشانه های خطر آشنا شوید

اگر می خواهید در روابط عاطفی تان در دام افراد نامناسب گیر نیفتید، 
باید یاد بگیرید چطور متوجه نش��انه های خطر شوید. شاید این نشانه ها 
به وضوح مش��خص نباش��ند، اما باید آنها را شناس��ایی کنید. رفتارهای 
جزئی مانند رفتار گستاخانه با پیشخدمت رستوران از جمله رفتارهایی 

است که می تواند زنگ خطری برای شما باشد.
امیدتان را از دست ندهید

شاید فکر کنید مجبور هستید تا آخر عمر مجرد بمانید. خصوصا اگر 
به تازگی چند آش��نایی ناموفق داشته اید، اما هرگز امیدتان را از دست 
ندهید. ش��اید ماه ها یا سال ها طول بکشد تا با فرد مناسبی آشنا شوید 

اما اگر ناامید شوید، هرگز او را پیدا نخواهید کرد.
وقتی در ازدواج با مانعی مواجه می شوید

خیلی ها ازدواج را کار سخت و پرچالشی می دانند. شاید اصال این طور 
نباشد، اما افراد آن را پیچیده می کنند. پس اگر در ازدواج تان به مانعی 

برخورد کردید، کارهای زیر را انجام دهید:
گفت وگو کنید

قطع��ا ط��رف مقابل ش��ما قدرت ذهن خوان��ی ندارد تا بداند در س��ر 
ش��ما چ��ه می گذرد. پس باید برای حل مش��کالت با ه��م حرف بزنید. 
به روش��ی درس��ت و در کمال خونسردی به همس��رتان بگویید چرا از 
زندگی مشترک تان ناراضی هس��تید. با هم در این باره گفت وگو کنید. 
او را مقاب��ل خ��ود قرار ندهید بلک��ه همانند یک تیم رفت��ار کنید. بعد 
از گفت وگو، به جمع بندی برس��ید و اقدام��ات الزم برای بهبود کیفیت 

زندگی تان را به کار بگیرید.
همدلی کنید

اگر توانس��تید روحیه رقابت��ی را در ازدواج از بی��ن ببرید، می توانید 
همدلی به خرج داده و مسائل را از نگاه او نیز ببینید. وقتی یک ازدواج 
به مرحله خطر می رسد که دو نفر کوتاهی کنند. برای حل مشکالت از 

دید همسرتان به مسائل نگاه کنید.
در صورت لزوم کمک بگیرید

اگر زندگی تان به مرحله  بحرانی رس��یده که فکر می کنید نمی توانید 
ب��ا هم مش��کالت تان را حل کنید، از مش��اور کمک بگیری��د. برای این 
منظور می توانید به س��راغ مشاوره های خانواده بروید. آنها به شما کمک 
می کنن��د تا بتوانید با هم ارتباط برق��رار کرده و با همکاری هم بر روی 

مشکالت کار کنید.
وقتی در نقش پدر و مادر بودن با مانع برخورد می کنید

قطعا عاشق فرزندان تان هس��تید، اما گاهی آنقدر کالفه می شوید که 
دل تان می خواهد از دست شان سر به بیابان بگذارید و دیگر برنگردید.

در هر صورت، اگر با فرزندان خود به مشکلی برخورد کردید، راه های 
زیر را امتحان کنید:

همدلی را به آنها یاد دهید
گاه��ی اوقات بچه ها به خاطر ناآگاهی از اینکه اعمال ش��ان چگونه بر 
دیگر افراد تاثیر می گذارد، کار اش��تباهی انجام می دهند. شما به عنوان 
والدی��ن باید به آنها آموزش دهید که چگونه با دیگران همدلی داش��ته 
باشند. بهتر است در س��نین پایین این کار را انجام دهید، زیرا آموزش 

یک کودک نوپا خیلی آسان تر از یک نوجوان است.
قانون بگذارید و به آن پایبند باشید

اگر برای فرزندان تان قانون نداش��ته باش��ید، خانه شلوغ و پرسروصدا 
می ش��ود. پس اگر قان��ون ندارید، همی��ن حاال چند قان��ون بگذارید و 
خودتان آنها را اجرا کنید. اگر قانون دارید اما آنها را اجرا نمی کنید، این 

رویه را تغییر دهید زیرا کودکان براساس ساختار و روال رشد می کنند.
به آنها یاد دهید هر کاری عواقبی دارد

خیل��ی از اف��راد حتی بزرگس��ال ها، عواق��ب کارهای ش��ان را درک 
نمی کنند. اگر فرزندان ش��ما فکر می کنند که می توانند هر کاری انجام 
دهند و برای آن تنبیه نش��وند یا عواقبی در انتظارش��ان نباش��د، پس 
وظیفه شما به عنوان والدین این است به آنها نشان دهید اینطور نیست.

وقتی در مسائل مالی تان با مانع رو به رو می شوید
اکثر افراد با پول رابطه عشق- نفرت دارند. وقتی پول دارند، عاشقش 
هستند اما وقتی پول ندارند از آن متنفرند. پس اگر در مسائل مالی تان 

دچار مشکل شدید، کارهای زیر را انجام دهید:
شغل و حرفه تان را تغییر دهید

گاهی افراد با ش��غل یا حرفه خود احساس راحتی می کنند و اصال به 
بیرون آمدن از منطقه امن شان فکر هم نمی کنند. اگر پول کافی ندارید، 

قطعا راهی برای افزایش درآمد وجود دارد.
به دانشگاه برگردید

ش��اید این روش به خاطر هزینه های تحصیل غیرمعقول باش��د، اما با 
گرفتن مدرک باالتر پتانسیل بیشتری برای کسب درآمد بیشتر خواهید 

داشت. حتما شنیده اید می گویند برای کسب پول، باید خرج کرد.
بودجه تان را مدیریت کنید

اغل��ب افراد هیچ تصوری از پول هایی که خ��رج می کنند ندارند. آنها 
در زم��ان حال زندگی می کنند و در پایان ماه نمی دانند چرا پول کافی 
برای پرداخت اجاره خانه ندارند. بهتر اس��ت بودجه تان را مدیریت کنید 

و پس انداز را به عادت مثبتی برای خود تبدیل کنید.
وقتی در برنامه ریزی برای آینده دچار مشکل می شوید

از زندگی لذت ببرید و تا جای ممکن تفریح کنید. الزم نیست خیلی 
خوش شانس باش��ید تا بتوانید خوب زندگی کنید. غرق شدن در آینده 

می تواند نگران کننده و حتی هیجان انگیز باشد.
اگر نمی دانید آینده شما را به کجا می رساند، زمان آن فرا رسیده که 

راه های زیر را امتحان کنید.
اهداف 5، ۱۰ و ۲۰ سال بعدی زندگی تان را بنویسید

به جایی نمی رس��ید بدون اینکه بدانید می خواهید به کجا بروید. باید 
نقش��ه ای برای طی کردن مسیر زندگی داش��ته باشید. پس بنشینید و 

فکر کنید دل تان می خواهد ۵، ۱۰ یا ۲۰ سال آینده کجا باشید.
برنامه ریزی کنید

ح��اال که اه��داف بلندمدت خ��ود را روی کاغ��ذ آوردی��د، برای آن 
برنامه ریزی کنید و نقشه عملکرد داشته بشید. کارهایی که هر روز، ماه 
و سال انجام می دهید و باعث رسیدن به اهداف تان می شود را بنویسید.

اقدام کنید
تعیین اهداف و نوش��تن برنامه فوق العاده اس��ت، اما بدون عمل هیچ 
هدفی محقق نخواهد ش��د. خیلی از افراد با وجود داشتن ایده و اهداف 

خوب، به خاطر پیگیری نکردن آنها به هیچ نتیجه ای نمی رسند.
آرزوهای خود را لیست کنید

خیلی ها درباره نوش��تن لیس��تی از آرزوهای خود برای زندگی حرف 
می زنند، اما واقع��ا چند نفر این کار را انجام می دهند؟ حتی اگر چنین 
لیستی داشته باشید، چقدر از موارد درون لیست را اجرا می کنند؟ چرا 

نمی خواهید زندگی خود را با اجرای آرزوهای تان لذت بخش تر کنید؟
کارهایی را انجام دهید که از انجام آن لذت می برید

به چه کاری بیشتر عالقه دارید؟ کتاب خوانی؟ پیاده روی در طبیعت؟ 
ی��ا با خوابیدن در وان آب گرم آرام��ش می گیرید؟ چرا برای انجام این 
کارها بهانه تراشی می کنید، توصیه می کنیم حتما برای انجام شان وقت 

بگذارید. کارهایی که برای تان مهم هستند را اولویت بندی کنید.
استرس خود را کاهش دهید

داشتن استرس در زندگی امری طبیعی است، اما برخی افراد استرس 
زیادی به زندگی خود وارد می کنند. شما به راحتی می توانید استرس ها 
را مدیریت کنید. وقتی اس��ترس دارید، با راهکارهای مدیریت استرس 

می توانید خیلی از استرس ها را به حداقل برسانید.
کالم آخر

اگر فکر می کنید در یک یا چند مورد به مانع برخورد کرده اید، ناامید 
نشوید. شما می توانید با همت و پشتکار زندگی تان را بهبود دهید. شاید 
نیاز به تالش زیادی باشد اما حتما ارزشش را دارد. همه افراد همیشه در 
زندگی به موانع برخورد می کنند. اگر نکات ارائه شده را به کار بگیرید، 

زندگی تان پیشرفت خواهد کرد و طعم خوشبختی را می چشید.
lifehack/ucan :منبع

چگونه در مراحل مختلف زندگی، از موانع پیش روی مان عبور کنیم؟

شنبه
10 آبان 1399

شماره 1653



فروش بیشتر در کسب و کارهای B۲B با بهبود تجربه مشتریان

شاید بسیاری از بازاریاب ها و کارشناس های فروش تعیین سطح قیمت پایین را مزیت مناسبی برای فروش 
بیش��تر قلمداد نمایند. این امر در نگاه نخس��ت باید موجب افزایش فروش برندها در عرصه های مختلف و به 
ویژه حوزه B۲B شود. اگرچه بحث قیمت دارای اهمیت باالیی است، اما به تنهایی تاثیرگذاری کافی بر روی 
مشتریان را ندارد. امروزه اغلب برندها نیازمند توجه به تجربه مشتریان شان در فرآیند فروش نیز هستند. این 
امر در مورد کسب و کارهای B۲B اهمیت بیشتری دارد. در ادامه برخی از نکات اساسی در زمینه بهبود تجربه 

مشتریان برای فروش بیشتر چنین برندهایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
۱. ارزیابی وضعیت کنونی کسب و کار

آگاهی از وضعیت کسب و کار در دنیای B۲B دارای نقش مهمی در راستای فروش بیشتر است. بسیاری از 
برندها در این عرصه به عملکردشان اطمینان باالیی دارند. همین امر موجب پرهیز از ارزیابی دوباره وضعیت 
از سوی چنین برندهایی می شود. اگر کسب و کار شما در زمینه گردآوری دقیق اطالعات مربوط به فعالیتش 
توجه الزم را به خرج ندهد، به احتمال فراوان با مشکالت متعددی مواجه خواهد شد. برخی از مهمترین نکات 

در زمینه ارزیابی وضعیت کسب و کار به شرح ذیل است:
• ارزیابی سابقه فروش برند: این امر با هدف آگاهی از میزان تاثیر استراتژی های قبلی بر روی فروش کسب 
و کار صورت می گیرد. اگر میزان فروش برند با استفاده از برخی از استراتژی ها کاهش پیدا کرده است، باید در 

آینده از کاربرد آنها پرهیز کرد. 
• نظرخواهی از مشتریان: امروزه بسیاری از برندها برای ارزیابی وضعیت برندشان به سراغ مشتریان می روند. 
شاید این امر در نگاه نخست عجیب به نظر برسد، اما تاثیرگذاری قابل مالحظه ای بر روی وضعیت برندها دارد. 

دلیل این امر اظهارنظر صادقانه و دقیق مشتریان در مورد وضعیت برندهاست. 
• بررس��ی آمارهای حوزه کاری: بس��یاری از موسسه های پژوهش��ی در بازه های زمانی مختلف اقدام به ارائه 
گزارش ه��ای دقی��ق از وضعیت حوزه ه��ای مختلف کاری می کنند. اس��تفاده از اطالعات من��درج در چنین 

گزارش هایی تاثیر قابل مالحظه ای بر روی بهبود وضعیت کسب و کار خواهد داشت. 
• گفت وگو با مسئولین بخش فروش: گفت وگوی صمیمانه با مسئولین بخش فروش امکان ارزیابی وضعیت 
برند و برنامه ریزی برای بهبود مشکالت را به همراه دارد. بسیاری از برندها در بازه های با فاصله طوالنی اقدام به 
گفت وگو و ارتباط نزدیک با بخش فروش می کنند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای چنین کسب و کارهایی 

به ارمغان خواهد آورد. 
شاید در نگاه نخست ارزیابی بخش های فوق بسیار سختگیرانه و نوعی وسواس فکری باشد، اما تاثیر بسیار 
مثبت��ی ب��ر روی وضعیت برندهای B۲B دارد. اگر در طول ارزیابی نکات فوق به اطالعات تازه ای دس��ت پیدا 
کردید، باید از آن در راستای بازاریابی و تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف استفاده نمایید. در غیر این 

صورت تمام بخش های فعالیت تان بی نتیجه باقی خواهد ماند. 
۲. استفاده از استراتژی یکپارچه

بسیاری از برندها در زمینه فروش دارای استراتژی های مختلفی هستند. چنین امری موجب بروز مشکالتی 
در زمینه فعالیت این برندها می ش��ود. تکثر در اس��تراتژی ها و شیوه های مدیریتی کسب و کار همیشه نتیجه 
نهایی در زمینه فروش را دستخوش تغییر منفی می کند بنابراین هدف اصلی کسب و کارهای B۲B در حوزه 
فروش باید طراحی استراتژی های یکپارچه باشد. این امر امکان عملکرد بهتر در زمینه فروش را فراهم خواهد 
ساخت. امروزه برخی از برندها به دلیل عملکرد نامناسب در این زمینه امکان جلب نظر مخاطب هدف شان را 
ندارند.  همپوش��انی برنامه های فروش اغلب موجب اتالف بودجه سازمانی می شود. این امر در پایان دوره های 
تعیین بودجه باعث کمبود مالی و به تبع آن فشارهای گسترده بر روی تیم مدیریت خواهد شد. هرچه توانایی 
کس��ب و کارهای B۲B در زمینه طراحی برنامه های فروش یکپارچه بیش��تر باش��د، صرفه جویی بیشتری در 

هزینه های مالی برند خواهد شد. 
3. شخصی سازی تجربه مشتریان

 تجربه مشتریان از تعامل و خرید همیشه تاثیر قابل توجهی بر روی فروش کسب و کارها در آینده دارد. شاید 
یک برند در زمینه جلب نظر مخاطب هدف عملکرد مناسبی داشته باشد، اما به دلیل عدم شخصی سازی تجربه 
خرید فقط یک بار امکان فروش به فرد موردنظر را پیدا نماید. این امر در حوزه B۲B شامل فروش یک بار برای 
همیش��ه به ش��رکت های مختلف خواهد بود.  امروزه سود اصلی اغلب کسب و کارها از مشتریان وفادارشان به 
دست می آید. بنابراین کسب و کارها باید سرمایه گذاری بیشتری بر روی جلب نظر مشتریان و تبدیل کردن شان 
به خریدارهای دائمی نمایند. در غیر این صورت در بلندمدت با مشکالت متعددی از فروش مواجه خواهند شد. 
شخصی سازی تجربه مشتریان به طور گسترده ای در ارتباط با تولید محتوای بازاریابی است. هرچه توانایی 
کس��ب و کارها برای ارزیابی س��لیقه گروه های مختلف مشتریان بیشتر باش��د، امکان شخصی سازی محتوای 
بازاریابی نیز مساعدتر می شود. یکی از اشتباهات اصلی برندها در این زمینه مربوط به تلقی یکدست از سلیقه 
تمام مشتریان است. امروزه شرکت های طرف قرارداد در حوزه B۲B دارای نیازها و سلیقه های متفاوتی هستند 

بنابراین باید به این نکته مهم به هنگام بازاریابی و شخصی سازی تجربه مشتریان توجه ویژه داشته باشیم. 
4. استفاده از شیوه های بازاریابی نوین

عرصه بازاریابی به طور مداوم در حال تغییر و تحول اس��ت. این امر برخی از برندها را به دلیل ناتوانی برای انطباق 
 B۲B با شیوه های نوین بازاریابی از عرصه رقابت محو می کند. الگوهای نوین بازاریابی برای برندهای فعال در عرصه
شامل همکاری با اینفلوئنسرها و همچنین بازاریابی محتوایی است. بسیاری از برندهای فعال در عرصه B۲B به طور 
سنتی توجهی به شیوه های رایج بازاریابی ندارند. این امر در عصر کنونی موجب ریزش شدید مشتریان چنین برندهایی 
خواهد شد بنابراین کسب و کارها باید به طور مداوم در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از 
شیوه های نوین بازاریابی باشند.  الگوبرداری از دیگر برندها برای بازاریابی در فضای آنالین ایده جذابی محسوب می شود. 
بسیاری از برندهای بزرگ ایده های جذابی برای بازاریابی دارند. کسب و کارهای فعال در عرصه B۲B امکان الگوبرداری 

از کمپین های بازاریابی برندهای موفق و شخصی سازی آنها براساس نیازهای برندشان را دارند. 
5. ضرورت در دسترس بودن

در دس��ترس بودن برندها نقش مهمی در انتخاب نهایی مشتریان برای خرید دارد. بدون تردید هیچ فردی 
عالقه مند به خرید از برندهای بدون توجه به مشتریانش نیست. ایجاد تیم پشتیبانی مشتریان و همچنین توجه 
به خدمات پس از فروش نقش مهمی در ارزیابی مش��تریان از کیفیت خدمات برندها دارد. در این مس��یر اگر 

بازخوردهای مشتریان به طور مداوم مورد ارزیابی قرار گیرد، شانس باالتری برای فروش ایجاد می شود. 
بسیاری از برندها پس از فروش محصوالت شان دیگر به مشتریان توجه نمی کنند. این امر موجب از دست 
دادن برخی از مشتریان وفادار می گردد. توصیه نهایی مقاله کنونی تالش برای تداوم ارتباط نزدیک با مشتریان 
حتی پس از فرآیند فروش است. این امر در بلندمدت دامنه وسیعی از مشتریان وفادار برای برندها ایجاد می کند. 
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تبلیغـاتخالق

تنبلی چیزی اس��ت که همه  ما هر از گاهی آن را تجربه 
می کنی��م. بعضی ها ای��ن حس را بیش��تر از دیگران دارند، 
ام��ا در نهایت همه  م��ا از این امر می نالیم. داش��تن زمانی 
برای اس��تراحت چیز بدی نیست اما هنگامی که می دانید 
می توانید کاری پربازده انجام دهید تا ش��ما را به هدف تان 
نزدیک تر کند، اما از انجام آن غفلت می کنید در این زمان 

است که تنبلی مانع رسیدن به موفقیت تان می شود. 
اگر اخیراً احس��اس تنبلی می کنی��د و نمی خواهید بلند 
ش��وید تا کاری ک��ه باید را انجام دهی��د در ادامه برخی از 
نکاتی که به شما کمک خواهند کرد انگیزه بگیرید و دوباره 

پرانرژی شوید را به شما معرفی می کنیم.
۱. ورزش کنید

هرگاه که احس��اس تنبلی می کنید یا حس می کنید که 
س��طح انرژی ش��ما در حال کاهش اس��ت، بدن خود را به 
حرکت درآورید! حرکات باعث ایجاد احساس��ات می شوند 
و بهتر اس��ت قبل از اینکه تنبلی ما را شکس��ت دهد فعال 
ش��ویم بنابراین بدن خ��ود را به حرک��ت درآورید. قبل از 
س��اعت ۵ صبح از خواب بیدار شوید و پیاده روی کنید، به 
باش��گاه بروید و یا شنا کنید. کاری انجام دهید که گردش 

خون شما را افزایش دهد و بدن  تان را به حرکت بیندازد.
۲. شروع به نوشتن کنید

روش مؤث��ر دیگر در هنگام مواجهه با تنبلی این اس��ت 
که آهنگ مورد عالقه  خود را بگذارید و ش��روع به نوش��تن 

کنید. اهداف خود، ایده های تان را یادداشت کنید و یا حتی 
می توانید ویدئویی نگاه کنید و از آن نوت بردارید. نوش��تن 
راه بس��یار خوبی برای از بین بردن استرس و تمرکز کردن 
بر چیزی بزرگ تر و یا هیجان انگیز تر اس��ت و تنبلی شما را 

در ۲۰ دقیقه از بین خواهد برد.
»مردم تنبل نیستند، آنها فقط اهداف ناموفق دارند. یعنی 

اهدافی دارند که برای آنها الهام بخش نیست.«- تونی رابینز
3. بیرون بروید و کاری انجام دهید

تنبل بودن در خانه کار آس��انی اس��ت بنابراین از منزل 
خارج ش��وید و چی��زی را ببینید، جای��ی راه بروید و یا با 
دوستی مالقات کنید. با انجام این کار الهام بگیرید و ذهن 
خود را بر ممکن ها متمرک��ز کنید. خود را در محیطی که 
به ش��ما الهام می دهد قرار داده و فرصت های خود را برای 

بی انگیزه و تنبل بودن محدود کنید.
4. فضای اطراف تان را مرتب کنید

یکی از بهترین کارهایی که می توانید در زمان تنبلی انجام 
دهید مرتب کردن فضای اطراف تان اس��ت. هیچ چیز بهتر از 
محیطی تازه و تمیز حال و هوای تان را عوض نمی کند و هیچ 
چیز مانند تصویر ذهنی قبل و بعد کاری که انجام دادید باعث 
نمی ش��ود که ضمیر ناخودآگاه تان  احساس زنده بودن کند. 

محیط اطراف تان را باانگیزه و الهام بخش کنید.
5. برای شخصی دیگر کاری انجام دهید

یکی از بهترین  کارها در این ش��رایط داوطلب ش��دن و 

کمک کردن به ش��خص دیگری اس��ت. متمرکز ش��دن بر 
چالش ش��خصی دیگر و کمک به دیگران همیش��ه شما را 
از بی حوصلگ��ی درخواهد آورد. ای��ن امر می تواند کمک به 
یک دوس��ت برای جا ب��ه جایی منزل، داوطلب ش��دن در 
خیریه محلی و یا حمل خریدهای کس��ی باش��د. هر کاری 
که از دس��ت تان برمی آید انج��ام دهید و ببینید که چگونه 

حال تان تغییر می کند.
»چیزی به اسم یک فرد تنبل وجود ندارد؛

 او یا بیمار است و یا بی انگیزه.«- زگ زلیارد
6. ماجراجویی و یا خرید بعدی خود را برنامه ریزی کنید

در نهای��ت کاغ��ذ و قلم خ��ود را در دس��ت بگیرید و یا 
آنالین ش��وید و س��فر آینده و یا خرید بزرگ بعدی تان را 
برنامه ریزی کنید. در این صورت ش��ما چیزی هس��ت که 
منتظر آن باش��ید و برای آن هیجان زده خواهید بود و این 

کار به شما انگیزه می دهد.
تنبلی مانع پیشرفت شما در زندگی می شود و رویای تان 
را در یک لحظه از بین می برد. فرصت رسیدن به بزرگ ترین 

رویا و اهداف تان را از دست ندهید.
یک��ی از این ۶ راهنمایی را انتخاب کنید و بالفاصله پس 
از احس��اس تنبلی و ناتوانی در زندگ��ی خود آنها را به کار 
ببرید در این صورت زندگی  ش��ما به سرعت تغییر خواهد 

کرد و مسیر خود را خواهید یافت.
Addicted۲success/ucan :منبع

با انجام این 6 کار تنبلی خود را از بین ببرید

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

    شـنبه   ۱۰ آبان ۱399    شـماره ۱653   صفحه۱6  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

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: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز،  پالک149

دفتر مرکزی: 88317738 

سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: سم اوبرین کارشناس بازاریابی و فروش 
ترجمه: علی آل علی


