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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

آیا فرصت طالیی برای اصالحات اقتصادی فرا رسیده است؟

 انتظارها
از دولت سیزدهم

فرصت امروز: 25 روز تا س��یزدهمین انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده و عموم تحلیل ها و گزارش ها 
در این روزها بر مطالبات اقتصاد از سیاس��ت و انتظارات از رئیس جمهور آینده متمرکز اس��ت. آنچه در روزهای 
پیش رو و فرصت باقیمانده بایس��تی س��رلوحه امور و در اولویت اقتصادی قرار بگیرد، پرسشی است که در بزنگاه 
انتخابات 28 خردادماه مطرح است. آن هم در شرایطی که جامعه ایران با ابرچالش های مهم و متعددی نظیر تورم 
افسارگس��یخته، رشد منفی اقتصادی، بحران آب و مشکالت زیس��ت محیطی، بحران صندوق های بازنشستگی...

13۸ هزار میلیارد تومان توسط 111 کارگزاری فعال در بازار سرمایه دادوستد شد

کارنامه کارگزاریها در میانه بهار
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رکورد تراکنش های بانکی در سال 99 شکست

هر ثانیه ۸ هزار تراکنش

ارزش برند )Brand Value( چیست؟ 
همراه با راهنمای ارزش گذاری برند

۸

مدیریتوکسبوکار
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سـعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران می گوید رکود کامل در بازار خودرو حاکم 
اسـت و خرید و فروش خودروهای ارزان قیمت نیز به صفر رسـیده اسـت. به گزارش سـالم نو، بازار 

خودروی پایتخت حاکی از تداوم بالتکلیفی خریداران و فروشـندگان است. نتیجه مذاکرات 
وین، انتخابات ریاست جمهوری و در نهایت نرخ ارز، خریداران واقعی خودرو را دربالتکلیفی...

خریداران واقعی خودرو در بالتکلیفی

 رکود کامل در بازار حاکم است

نگـــاه
استارت آپ ها در کدام مرحله 

از کار به پول نیاز دارند؟
سیاه چاله پول

پول بدون تردید، هسته مرکزی 
جه��ان استارت آپ هاس��ت. حت��ی 
زمانی که م��ردم درباره تغییری که 
ش��رکت هایی مث��ل گ��وگل، اپل و 
مایکروسافت در جهان ایجاد کردند 
حرف می زنند، نکت��ه اصلی در این 
حرف ها، سهم بزرگ این شرکت ها 
از بازار و س��ودی اس��ت که نصیب 
بنیانگ��ذاران و س��رمایه گذاران آنها 
شده اس��ت. همچنین وقتی درباره 
افت وخیزهای استارت آپ ها حرف 
می  زنی��م، نکته مهم، می��زان پولی 
اس��ت که باید در این بین مدیریت 
ش��ود بنابرای��ن احمقانه اس��ت که 
بگوییم پول برای استارت آپ ها مهم 
نیس��ت. پول برای کسب وکارهای 
نوپ��ا مثل غذا برای آدمیزاد اس��ت. 
عالوه ب��ر این، پول معی��اری برای 
ارزیاب��ی موفقیت یک اس��تارت آپ 
اس��ت و اینکه تا چه اندازه خدمات 
آن برای مردم مفید بوده اس��ت. با 
این حال، اگر شما به عنوان بنیانگذار 
فک��ر کنید پ��ول همه چیز اس��ت، 
س��خت در اش��تباهید. در مراحل 
نخست فعالیت استارت آپ، پول 
می تواند بیشتر مشکالت را حل 
کند اما پیش از رسیدن به سهم 
مناسب از بازار، استارت آپ شما 
مثل یک س��یاهچاله برای پول 
عمل می کند و توانایی جادویی 
در بلعیدن همه پول های ش��ما 
دارد. براساس پروژه استارت آپ 

ژن��وم، یک��ی از دالیل 
2عمده شکست...

12 شوال 1442 - س�ال هفتم
شماره   1786

8 صفحه - 5000 تومان

Mon.24 May 2021

فرصت امروز: هفته نخس��ت خردادماه 1400 با خاموشی های 
پراکنده در پایتخت و بس��یاری از ش��هرها همراه شده و بار دیگر 
مصائب فصل گرما را یادآور ش��ده است. این خاموشی که تقریبا 
در بیش��تر شهرها بدون اطالع قبلی بود، بسیاری از شهروندان را 
غافلگیر کرد و حتی سامانه فوریت های برق )121( نیز پاسخگوی 
مشترکان بیشمار نبود. گفته می شود که تراز برق کشور به دالیل 
گوناگون و متعددی منفی است و ریشه این قطعی برق به افزایش 
مص��رف برمی گردد. به طوری که مصرف برق کش��ور در روزهای 
گذش��ته با آغاز موج گرما رکورد زده و نبود نیروگاه های برق آبی 
موجب ش��ده است تا تأمین برق کش��ور با چالش مواجه شود. به 
گفته مس��ئوالن ش��رکت توانیر، خشکس��الی و کمبود بارندگی، 
غیرممکن شدن استفاده از برخی نیروگاه های برق  آبی، افزایش دما 
و باالرفتن مصرف برق، ورود زودهنگام چاه های کشاورزی و نهایتا 
استخراج ارزهای دیجیتال، دالیل اصلی افزایش شدید مصرف برق 

و به هم  خوردن تراز تولید و مصرف برق کشور به شمار می روند.
آمارهای رسمی نشان می دهد که سرعت رشد مصرف برق در 
سراس��ر کشور در یکی دو هفته گذشته دوچندان شده و در چند 
روز اخیر شاهد پیک های مصرف برق به مقادیری هستیم که در 
مدت زمان مشابه سال های گذشته بی سابقه بوده اند؛ چنانچه برای 
نخستین بار رکورد مصرف برق کشور در اردیبهشت ماه امسال از 
مرز 54 هزار مگاوات عبور کرد. براساس آمارهای شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران، در روز بیست ونهم اردیبهشت ماه 1400، مصرف 
برق در پیک روزانه به 5۳ هزار و 75۹ مگاوات رسید و این در حالی 
است که پیک مصرف برق در روز مشابه سال قبل، 45 هزار  و 270 
مگاوات بوده است. یعنی رشد بیش از 8 هزار و 500 مگاواتی باعث 
ش��ده است تا تراز تولید و مصرف برق کشور به هم بریزد. در این 
میان، مدیریت مصرف فعال تنها گزینه روی میز صنعت برق در این 
روزهاست و مسئوالن وزارت نیرو می گویند اگر مدیریت مصرف از 
سوی شهروندان انجام نشود، در روزهای آینده باید منتظر تداوم 

این خاموشی ها در شهرها باشیم.
مزارع تولید رمزارز در مقیاس بزرگ ایجاد شود

فع��االن بخ��ش خصوصی معتقدند ک��ه با س��رمایه گذاری در 
انرژی ه��ای  تجدیدپذیر، جلوی خاموش��ی ها گرفته می ش��ود و 
مهمترین مش��کل حوزه برق این اس��ت که هنوز قیمت ها واقعی 
نیست بنابراین باید همزمان با واقعی شدن قیمت ها، مسیر برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق کشور هموار شود. 
در ای��ن باره، علیرضا کالهی صمدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق 
تهران با بیان اینکه »تولید برق توس��ط بخش خصوصی، یکی از 
معقول ترین رو ش ها برای کاهش بار سرمایه گذاری از روی دوش 
دولت اس��ت«، می گوید: »چنانچه بخش خصوصی در این زمینه 
مش��ارکت کند، می تواند کمبودها در زمان اوج مصرف را پوشش 
دهد. در ایران م��ازاد ظرفیت تولید برق وجود دارد و کمبود برق 
معموال در زمان اوج مص��رف بروز می کند؛ به طوری که ظرفیت 
تولید برق، بدون در نظر گرفتن ظرفیت س��دها در محدوده 550 
میلیارد کیلووات ساعت الی600میلیارد کیلووات ساعت در ثانیه 
است و کل تولید سال گذشته معادل 274 میلیارد کیلووات ساعت 

یعنی حدود نصف این ظرفیت برآورد شده است.«
او با اش��اره به اینکه »برق مازاد نیز قابل ذخیره سازی نیست«، 
ادامه می دهد: »کمبود برق، در کل دنیا وجود دارد اما این مسئله 
در ایران جدی تر اس��ت. نخس��ت به دلیل شرایط جوی کشورکه 
اختالف جدی میان اوج مصرف و کم باری و ش��رایط جوی وجود 
دارد و دلیل دیگر، نبود دستگاه واحد متولی انرژی در کشور است. 
ضم��ن آنکه، پخ��ت و پز و گرمایش از طری��ق گاز انجام گرفته و 
روش��نایی و س��رمایش نیز به وس��یله برق تامین می شود و این 
چندگانگی منجر به عدم تعادل در تولید و تقاضای انرژی ش��ده 

است.«
ب��ه اعتقاد کاله��ی صمدی، »اگر بخش خصوص��ی وارد حوزه 
تولید برق ش��ود می تواند اوج مصرف کش��ور را پاسخ دهد و از بار 

س��رمایه گذاری که بر دوش دولت اس��ت، بکاهد؛ یکی از بهترین 
روش  ها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه، ایجاد 
م��زارع تولید رم��زارز در مقیاس بزرگ اس��ت. در واقع این مزارع 
می توانند ب��رق موردنیاز خود را تولید ک��رده و در مواقع نیاز آن 
را به ش��بکه انتقال دهند. چرا که مزارع ارزهای دیجیتال با مواد 
اولیه و کوره و ... س��روکار نداشته و با نیم ساعت انتظار می توانند 
نیروگاه های خود را خاموش کنند و برق خود را به ش��بکه انتقال 
دهند. اما با سیاست های غلطی که دولت در برابر رمزارزها در پیش 
گرفت این پیشنهاد که حدود دو سال است در اتاق تهران مطرح 

شده، اجرایی نشده است.«
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه »این سیاس��ت 
غل��ط در مورد نیروگاه های تولید پراکنده برق نیز اعمال ش��ده«، 
می افزاید: »به واس��طه قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه های 
تولی��د پراکنده، دولت  به مدت 5 س��ال، برق ای��ن نیروگاه ها را 
خری��داری کرد اما اکنون صاحب��ان این نیروگاه ها در بالتکلیفی 
به سر می برند. چنانکه به گفته مدیران انجمن تولید برق پراکنده، 
حدود 600 مگاوات نیروگاه خصوصی مقیاس کوچک بالاستفاده 
مانده و آنها در انتظار انعقاد قرارداد هس��تند. در چنین شرایطی، 
مسئوالن وزارت نیرو اعالم می کنند که واحدهای صنعتی، نیروگاه 
ب��رق احداث کرده و برق مورد نیاز خود را تامین کنند. پرس��ش 
اساس��ی از طرح کنندگان چنین توصیه ای این اس��ت که بخش 
خصوصی با چه پش��توانه یا چش��م اندازی اقدام به سرمایه گذاری 
در این بخش کند؟ آن هم در کش��وری که تامین سرمایه تا این 
حد گران اس��ت و تمام واحدهای صنعتی درگیر تامین س��رمایه 
در گردش هس��تند بنابراین اگر دولت به دنبال آن اس��ت که بار 
احداث نیروگاه  های مقیاس بزرگ برق و سرمایه گذاری های کالن 
را از روی دوش خود بردارد باید نسبت به ساماندهی نیروگاه های 
تولید پراکنده و بسترسازی برای ایجاد مزارع بزرگ تولید رمزارز 

اقدام کند.«

امکان مشارکت بخش خصوصی در تولید برق
خاموش��ی روزهای اخیر همچنین در نشس��ت تخصصی 
کمیس��یون ان��رژی اتاق بازرگان��ی ایران نیز م��ورد بحث و 
بررس��ی قرار گرفت و در پایان، واقعی ش��دن قیمت برق و 
فراهم شدن امکان مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق 
به عنوان راهکارهای حل این چالش عنوان ش��د. در ابتدای 
این نشست، حمیدرضا صالحی به مشکالت حوزه انرژی در 
ایران اشاره کرد و گفت: »در مورد وضعیت نامطلوب و مرحله 
هش��دار بخش انرژی در کشورمان، تقریبا اجماع نظر وجود 
داشته و سیاست های کلی نظام بر اصالح روند موجود تأکید 
دارد. قیمت گذاری حامل های انرژی یکی از ابزارهای اصالح 
وضعی��ت مصرف انرژی بوده و ب��دون نگرش جامع به کلیه 
عوامل، نمی تواند مؤثر واقع شود؛ از این رو باید سرچشمه های 

اتالف انرژی شناسایی و درنهایت اصالح شود.«
او مشکل حوزه انرژی را سرکوب قیمت ها، عدم توازن در تولید و 
مصرف و مشکالت سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: »این موضوع 
آثار بدی روی اقتصاد و جامعه دارد. تغییر قیمت های حامل های 
انرژی باید به صورت پلکانی و واقعی انجام شود؛ اتفاق هایی که در 
س��ال 1۳۹8 در حوزه بنزین افتاد، ریشه در همین بی توجهی ها 

داشت.«
در ادام��ه نشس��ت، محس��ن طرزطل��ب مدیرعامل ش��رکت 
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی نیز از کسری در حوزه برق 
و خاموش��ی های این روزها سخن گفت و افزود: »در سال گذشته 
به دلیل مشکالت تأمین گاز، تعمیرات نیروگاه های حرارتی به موقع 
انجام نشد، همچنین مجبور شدیم 14 میلیارد مترمکعب سوخت 
معادل گازوئیل و مازوت استفاده کنیم که عدد بسیار باالیی است. 
ما نتوانستیم تعمیرات را به موقع انجام دهیم، البته فکر می کردیم 
در اسفندماه و تا اردیبهشت ماه این تعمیرات انجام می شود که به 
دلیل گرما این فرصت هم از دس��ت رفت. از طرفی میزان نزوالت 

جوی نس��بت به سال گذشته بین ۳5 درصد کمتر شده و این به 
عمق مشکالت دامن زده است.«

به گفته وی، »این تأخیر در شروع تعمیرات و تعویق تعمیرات 
باعث ش��د 10 هزار مگاوات کمبود برق داشته باشیم و مشکالت 
بی��ش از پیش ش��ود. االن به دنبال این هس��تیم ک��ه تعمیرات 
واحدهای نیروگاهی را پیگیری کنیم، به دلیل کس��ری س��وخت 
و کمبود سوخت مشکلی است که در دو ماهه گذشته از ظرفیت 
نیروگاه ها استفاده شده و ممکن است اگر مشکالت برطرف نشود، 
روزهای خاموش��ی بیشتر ش��ود. ولی تمام تالش ما این است که 
واحده��ای حرارتی طبق برنامه خارج از مدار هس��تند، وارد مدار 
شود. در این بین، تحریم ها هم باعث شده که سرمایه خارجی در 

این حوزه جذب نشود.«
آرش نجف��ی، نایب رئی��س کمیس��یون انرژی ات��اق ایران هم 
در ادامه این جلس��ه با بیان اینک��ه »وقتی می گوییم 10 مگاوات 
کس��ری برق داریم یعن��ی 12.5 درصد کس��ری داریم«، گفت: 
»وظیفه سیاس��ت گذار و بخش خصوصی تنها نقد نیس��ت. باید 
توافق کنیم، مرکز داوری ای تعیین ش��ود تا راه رسیدن به مطالبه 
بخش خصوصی و برای تعیین تکلیف وضعیت صنعت راه مؤثری 
پیدا شود. در چارچوب مرکز داوری به چارچوب قانون و مقرراتی 
می رس��یم که مورد توافق ظرفیت باش��د. ما می توانیم مدل مالی 

بسیار کارآمد ارتقای نیروگاهی داشته باشیم.«
مهدی مسائلی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز در انتهای 
این نشست به عدم برنامه ریزی مدون در صنعت برق کشور اشاره 
ک��رد و گفت: »برای حوزه نیروگاه ه��ا برنامه ریزی خوبی نداریم و 
بیشتر مش��کالت از عدم برنامه ریزی است. در حال حاضر حدود 
۳00 هزار میلیارد تومان کس��ری بودجه داریم و باید وزارت نیرو 
بتواند این واقعیت ها را در آینده صنعت برق کش��ور ببیند؛ اینکه 
این سیاس��ت ها چه تبعاتی دارد و آثار تورم در قراردادهای بخش 

خصوصی چگونه متبلور خواهد شد.«

 همراس��تا با پیاده س��ازی تعداد دیگري از سرویس هاي 
»س��امانه صیاد« ش��امل »ثبت«، »تأیی��د/ رد«، »انتقال«، 
»ع��ودت انتقال«، »لغو ثبت/ انتق��ال« و »ابطال« چک  در 
درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی ایران، در صورتی که 
مشتریان محترم بانک پاسارگاد به هر علت قادر به استفاده 
از درگاه ه��اي طراحی ش��ده برای ارائه خدم��ات مربوط به 
چک های جدید نباش��ند، این خدمات به منظور پیشگیری 
از ب��روز اختالل در انجام فعالیت های روزمره ش��ان در کلیه 
ش��عبه های بانک پاس��ارگاد به آنها ارائه می شود. به گزارش 
روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، در این راس��تا، مش��تریان 
ارجمن��د می توانند با مراجعه به ش��عبه های ای��ن بانک از 
خدمات زیر )درخصوص قانون جدید چک( بهره مند شوند.

* خدمات»ثبت« ،»تأیید/ رد«، »انتقال« چک های طرح 
جدید

در صورتی که مش��تریان بانک پاس��ارگاد ب��ه هر دلیلی 

ام��کان »ثب��ت«، »تأیید/ رد«، »انتقال« چک در »س��امانه 
صیاد« را نداش��ته باش��د، می توانند با در  دس��ت داش��تن 
اص��ل برگ چک و مدارک شناس��ایی معتب��ر به هر یک از 
ش��عبه های بانک پاسارگاد مراجعه کنند و پس از تکمیل و 
ارائه »فرم درخواست ثبت عملیات چک در سامانه صیاد«، 
اقدام الزم درخصوص ثبت چک آنها در درگاه بانک مرکزی 
انجام خواهد ش��د. گفتنی است درخصوص چک های دارای 
بی��ش از یک ذی نف��ع، تأیید صرفا یک��ی از ذی نفعان چک 
کفای��ت می نماید و نیازی به تأیید کلیه ذی نفعان نیس��ت. 
همچنین درخصوص چک ه��ای دارای بیش از یک دارنده، 
عملی��ات انتقال باید با حض��ور تمامی دارندگان چک انجام 
شود. شایان ذکر اس��ت در صورتی که هر یک از ذی نفعان 
چک بخواهن��د از وضعیت انتقال یا عدم انتقال چک مطلع 
گردند، می توانند از س��رویس اس��تعالم »وضعی��ت انتقال 

چک« استفاده نمایند.

* »عودت انتقال« )پس از مبادله چک(
چنانچ��ه پ��س از انج��ام مبادل��ه چ��ک )ثبت توس��ط 
صادرکنن��ده و تأیی��د توس��ط ذي نف��ع(، ش��خص دارنده 
)دریافت کننده( چک، درخواس��ت عودت چک به ش��خص 
قبلی )ک��ه می تواند »صادرکنن��ده«/ »انتقال دهنده« چک 
باشد( را داشته باشد، می تواند با مراجعه حضوری به شعبه 
بانک پاس��ارگاد و تکمیل فرم درخواست مربوطه، نسبت به 
انج��ام فرآیند »ع��ودت انتقال« چک اقدام ک��رده و از این 

خدمت استفاده نماید.
* »لغو ثبت/ انتقال« چک )پیش از تأیید توسط ذی نفع 

چک(
درخص��وص چک های عهده بانک پاس��ارگاد، در صورتی 
ک��ه صادر کننده چک، برگ چ��ک را در »س��امانه صیاد« 
ثب��ت کرده باش��د، ولی به هر دلیلی از ای��ن اقدام منصرف 
ش��ود، مش��روط به اینکه چک توس��ط ذي نفع تایید نشده 

باش��د، مش��تری می تواند با مراجعه به هر یک از شعبه های 
بان��ک و تکمیل فرم درخواس��ت مربوطه نس��بت به انجام 
فرآین��د »لغو ثبت« چک در درگاه یادش��ده اق��دام نماید. 
همچنی��ن اگر انتقال دهنده چک، قبل از تأییدگیرنده چک 
)انتقال گیرنده(، درخواس��ت لغو انتقال چک را داشته باشد، 
می توان��د با مراجعه به ش��عبه های بانک پاس��ارگاد، پس از 
تکمیل فرم درخواست با ارائه اسناد معتبر شناسایی و اصل 
برگ چک، نس��بت به ارائه درخواس��ت »لغو انتقال« چک 

اقدام نماید و عملیات مربوطه در شعبه انجام پذیرد.
* »ابطال« برگ های خام دسته چک های طرح جدید

ب��ا توجه ب��ه اینکه س��رویس »ابط��ال« برگه ه��ای خام 
)اع��م از چک های با وضعیت »قابل اس��تفاده« در س��امانه 
جام��ع بانک��داری پاس��ارگاد ن��زد مش��تری و »چک های 
شخصی سازی ش��ده« ی��ا »در حی��ن شخصی س��ازی« نزد 
بانک(، به عنوان یک س��رویس بانکی فراهم گردیده است؛ 

در صورتی که متقاضی بنا به دالیلی همچون »سرقت برگ 
چ��ک«، »مفقودی« و »عدم تمایل به گردش مجدد چک« 
درخواست ابطال برگ خام چک های جدید )چک های طرح 
جدید که در »س��امانه صیاد« ثبت نشده و مورد »انتقال« 
ق��رار نگرفته اند( را داش��ته باش��د می تواند ضم��ن مراجعه 
حض��وری به ش��عبه های بانک پاس��ارگاد با ارائ��ه مدارک 
شناس��ایی، تکمیل فرم درخواست و ارائه فیزیک چک )در 
ص��ورت وجود( نس��بت به ابطال چک ه��ای موردنظر اقدام 
فرماید. در صورتی که چک به هر نحوی در »سامانه صیاد« 
ثبت ش��ده  باش��د، تنها در صورتی امکان ابطال دارد که در 

کارتابل صادرکننده )مالک اولیه( قرار داشته باشد.
گفتنی اس��ت »س��امانه مدیریت چک )صیاد(« ش��امل 
خدمات »ثبت«، »تأیید« و »انتقال چک« در س��ایت بانک 
پاس��ارگاد )ب��ه آدرس www.bpi.ir( در اختی��ار عم��وم 

مشتریان قرار دارد.

ارائه خدمات حضوری چک های جدید در کنار سامانه مدیریت چک )صیاد( بانک پاسارگاد

تراز تولید و مصرف برق کشور چگونه به هم خورد؟

زنگ خطر خاموشی

حوزه برندینگ و مدیریت کسب و کار در طول چند دهه اخیر، مثل همه جنبه های زندگی مدرن، حسابی تغییر 
کرده و دیگر ش��باهت چندانی به گذش��ته ندارد. اگر قبال فقط تعداد اندکی برند بزرگ در هر حوزه وجود داش��ت، 
اکنون ماجرا کامال متفاوت شده و حضور چندین و چند برند در کنار هم رقابت فشرده ای برای جلب نظر مشتریان 
به راه انداخته است. همانطور که تیم های بزرگ فوتبال برای موفقیت در رقابت با یکدیگر باید بهترین عملکردشان 
را نشان دهند، کسب و کار شما هم باید همیشه در بهترین فرم اش باشد، وگرنه خیلی زود از لیگ قهرمانان کسب 
و کارها کنار رفته و طرفداران تان را ناامید خواهید کرد.   اگر شما فکر می کنید فقط با تولید محصوالت باکیفیت و...



فرصت امروز: 25 روز تا س��یزدهمین انتخابات ریاس��ت جمهوری زمان 
باقی مانده و عموم تحلیل ها و گزارش ها در این روزها بر مطالبات اقتصاد از 
سیاست و انتظارات از رئیس جمهور آینده متمرکز است. آنچه در روزهای 
پیش رو و فرصت باقیمانده بایس��تی س��رلوحه امور و در اولویت اقتصادی 
قرار بگیرد، پرسشی است که در بزنگاه انتخابات 28 خردادماه مطرح است. 
آن هم در ش��رایطی که جامعه ایران با ابرچالش های مهم و متعددی نظیر 
تورم افسارگس��یخته، رشد منفی اقتصادی، بحران آب و مشکالت زیست 
محیطی، بحران صندوق های بازنشستگی، بیکاری جوانان، تداوم تحریم ها 
و روند واکسیناس��یون کرونا مواجه اس��ت. قطعا انتظار رفع مش��کالت و 
حل چالش های��ی که طی دهه ها در اقتصاد ای��ران به وجود آمده، در یک 
دوره چهارس��اله، تصوری عبث و دور از ذهن اس��ت، اما اینکه کدامیک از 
ای��ن بحران ها در اولویت قرار بگیرد و تمام انرژی و توان دولت س��یزدهم 
صرف بهبود و رفع آنها ش��ود، هزینه فرصتی اس��ت که نیازمند موشکافی 
و آسیب شناس��ی اقتصاددانان و صاحب نظران اس��ت؛ کما اینکه برخی از 
کارشناسان بر ثبات و آنچه زمینه ثبات اقتصادی را فراهم می کند، تأکید 
دارند و معتقدند باید از ورود به هر فضایی که منجر به هیجان و نوس��ان 
شاخص ها می شود، پرهیز کرد. برخی دیگر هم حکمرانی اقتصادی را در هر 
برهه ای از زمان اصل اساسی می دانند و می گویند که حکمرانی اقتصادی 
واجد قید زمان نیس��ت، حتی اگر کمتر از سه ماه به عمر دولت دوازدهم 

فرصت باقی مانده باشد.
کارنامه آماری دولت ها از زاویه شاخص رفاه

»رفاه، معیشت و تورم احتماال سرشناس ترین و ملموس ترین شاخص های 
اقتصادی باشند. وقتی معیشت خانواده ها دچار مشکل می شود و کیفیت 
زندگی مردم پایین می آید، مطالبه ها هم  رنگ و بوی اقتصادی می گیرند و 
امکان ظهور پوپولیسم قوت می گیرد، چراکه شعارهای انتخاباتی معیشت 
محور به راحتی به بروز پوپولیس��م دامن می زند. در دهه ای که گذشت، با 
تحریم های پیاپی و وجود اش��کاالت س��اختاری نظیر وابستگی به نفت و 
شیوه تولید معیوب، اقتصاد ایران اکثرا با رشدهای منفی روبه رو شد و پیامد 
این وضعیت همانا کاهش قدرت خرید شهروندان بوده است. پرواضح است 
که این امر زمینه ناخشنودی از عرصه سیاست را فراهم می آورد، زیرا تصور 
می شود این سیاستمداران هستند که می توانند جامعه را به سمت وسوی 

توسعه و یا عقب ماندگی بکشانند.
بخش بزرگی از رفاه مردم از نسبت درآمد و قیمت ها مشخص می شود. 
هرچه قیمت ها باالتر باشد رفاه کمتر و هرچه درآمد بیشتر باشد رفاه بیشتر 
خواهد بود. از آنجا که افزایش درآمد نیازمند اصالح ساختار اقتصادی است، 
سیاستمداران گزینه راحت تر را انتخاب کرده اند و تالش نموده اند قیمت ها 
را سرکوب کنند تا رفاه عمومی با افت کمتری روبه رو شود. این کار اما به 
دلیل استمرار علل تورم نه تنها در میان مدت شدنی نیست بلکه آثار سوئی 
بر اقتصاد برجا می گذارد. لذا یک مطالبه عمومی درست باید این باشد که 

به جای کنترل قیمت ها، ساختار اقتصاد اصالح شود.«
آنچه خوانده اید، بند نخس��ت گزارشی اس��ت که اتاق بازرگانی ایران از 
وضعیت رفاه و رشد اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری منتشر 
کرده است. نگاه پارلمان بخش خصوصی به انتخابات 28 خردادماه، نگاهی 
اقتصادی و به دور از هیجان های سیاس��ی و شعارهای پوپولیستی است و 
اعتقاد دارد به جای کنترل و س��رکوب قیمتی باید س��اختار اقتصاد ایران 
اصالح ش��ود. براس��اس این گزارش، بررسی تاریخی شاخص رفاه در ایران 
نش��ان می دهد که جامعه ایرانی به طور کلی همواره رفاه کمتری در حال 

نس��بت به گذشته داشته است. هرچه شاخص رفاه باالتر باشد، خانواده ها 
از س��طح رفاه پایین تری برخوردارند. برای مثال، میانگین شاخص رفاه در 
دولت نهم 22.۹ بوده که در دولت دهم به 27.1 رسیده است. بعد از روی 
کار آمدن دولت یازدهم اما این ش��اخص دوباره شروع به کم شدن کرد تا 
جایی در نهایت میانگین این ش��اخص در دولت یازدهم به 25.7 رسید تا 

وضعیت رفاه خانوار اندکی بهبود پیدا کند.
میانگین این ش��اخص در دولت پنجم یعنی دولت سازندگی نیز ۳4.7 
بود که باالترین رقم در تمامی این سال ها )از 68 تا 64( محسوب می شود. 
خانوارها کمترین این ش��اخص را در سال 86 تجربه کردند که رقم آن به 
22.4 رس��یده است یعنی بیش��ترین رفاه خانواده ایرانی در سه دهه اخیر 
مربوط به س��ال 86 بوده است. از س��وی دیگر، بررسی های رسمی نشان 
می دهد جایگاه جهانی ایران در رتبه بندی موسسه لگاتوم در سال 2020 
با یک پله نزول نس��بت به س��ال 201۹ همراه بوده و این یعنی در سالی 
که گذش��ت دوباره س��طح رفاه ایرانی ها نزول کرده است. این موضوع در 
حالی است که بنا بر گزارش این موسسه در میان 167 کشوری که هدف 
مطالعه این گزارش بوده اند، 147 کش��ور نسبت به  جایگاه سال قبل خود 

ارتقا پیدا کرده اند.
جذابیت پوپولیستی ایده های سهل الوصول

در چنین ش��رایطی که نرخ تورم خوراکی ها در سال گذشته رکورد 70 
درصدی را پشت سر گذاشته و شورای عالی کار می گوید سبد هزینه های 
اساس��ی یک خانوار چهار نفره حداقل 6 میلیون و 800 هزار تومان است، 
ش��عارهای انتخاباتی معیشت محور می تواند طیف گس��ترده ای از مردم را 
همراه کند. برخ��ی دیدگاه های عوام فریبانه خ��ود را در قالب راه حل های 
اصالحی عرضه می کنند. برای جامعه ای که با رنج ناشی از افت رفاه مواجه 
اس��ت ایده های س��هل الوصول، زودبازده، میانبری بس��یار جذاب است اما 
واقعیت امر آن است که رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاری 
سخت و دیربازده است و نیازمند التزام به اصولی متقن در سیاست گذاری 
و اجراس��ت. براس��اس آنچه مرکز پژوهش های اتاق ایران از »دیدگاه های 
رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین در حوزه اقتصاد« گزارش داده اس��ت، 
برخی از سیاسیون تصور می کنند که مشکل کشور مشکل مدیریت است 
و کافی اس��ت تا مدیران قوی س��ر ِکار بیایند تا وضعی��ت بهبود یابد. این 
حرف اگرچه تا حدی درس��ت اس��ت اما همه حقیقت نیست و گاه از آن 
منظورهای نادرس��تی در نظر اس��ت. مثال فرض کنید یک خودرو هست 
که پیوس��ته تصادف می کند. مش��کل این خودرو تنها راننده آن نیست و 
ای بس��ا تجهیزات آن مانند ترمز و پدال گاز یا چراغ های دید در شب و یا 
حتی موتور آن درس��ت کار نمی کند که این خودرو در شب و در اتوبان و 
جاده تصادف می کند. شاید حتی جاده ها ایمن نیستند که تصادفات زیاد 
است و این خودرو نیز مثل بقیه دچار تصادفات زیاد شده است. ازاین رو هر 
کس دیگر نیز س��وار این خودرو شود بعید است نتیجه بهتر شود. معنای 
این س��خن آن اس��ت که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند 
باز هم در س��اختار تخصیص منابع موجود با سنت های غلط تحکیم شده 
در آن بنش��یند وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر می رسد مسئله رشد 
اقتص��ادی در ای��ران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باش��د به دانش 

اقتصاد مربوط است.
البته کمتر کس��ی است که به پتانس��یل های بالقوه اقتصاد ایران واقف 
نباشد، اما س��اختار تصمیم گیری باید اصالح شود تا این پتانسیل ها قابل 
استفاده ش��وند. در دانش مدیریت بین مدیر سازمان و رهبر سازمان فرق 

گذاشته می شود و یکی از ساده ترین فرق ها این است که مدیر یک سازمان 
در چارچ��وب رویه ها و س��اختارهای موجود عمل می کن��د، اما رهبر یک 
سازمان رویه ها و ساختارهای نامناسب را به رویه ها و ساختارهای مناسب 
تبدیل می کند و چارچوب فعالیت موجود را به یک چارچوب فعالیت بهتر 
تغییر می ده��د. در وضعیت موجود بیش از آنکه به مدیران اقتصادی نیاز 
داش��ته باش��یم به رهبران اقتصادی نیاز داریم که قاعده بازی اقتصاد در 
اقتص��اد ایران را تغییر دهند. به عبارت دیگر، مدیران براس��اس س��نت از 
پی��ش موجود عمل می کنند، اما رهبران س��نت های قدیم را بر هم زده و 
س��نت های جدیدی ایجاد می کنند. اقتصاد ایران به رهبران اقتصادی نیاز 
دارد که معّرف تغییراتی در ساختار تخصیص منابع در سطح اقتصاد باشد. 
به عنوان  مثال، س��نت بانک مرکزی ایران به کنترل دس��توری نرخ بهره و 
استفاده از قدرت خود برای کنترل بانک ها جهت تأثیرگذاری بر نرخ بهره 
معتاد اس��ت، اما اقتصاد ایران نیازمند بانک مرکزی جدیدی است که نرخ 
بهره را با عملیات بازار باز در بازار بدهی کنترل کند و به جای کنترل های 
مستقیم اما معموال ناکارآمد شیوه های تأثیرگذاری غیرمستقیم اما کارآمد 

را به کار گیرد.
به کدام دیدگاه در انتخابات رأی بدهیم؟

رش��د اقتصادی مثبت یا منفی، یکی دیگ��ر از چالش های اقتصاد ایران 
اس��ت به خصوص که میانگین رش��د اقتصادی در دهه ۹0 به سمت صفر 
میل می کند و در نیمی از سال های این دهه، رشد اقتصادی منفی به ثبت 
رسیده است. از همین رو، یکی از شعارهای جذاب انتخاباتی احتماال وعده 
رش��د مثبت برای س��ال 1400 خواهد بود. احتماال در انتخابات پیش رو 
دو دیدگاه متعارض مطرح شود؛ یک دیدگاه معتقد است که برای توسعه 
باید نگاه به توانمندی های درون داش��ت و با اتکا به توانمندی های داخلی 
می توان وضعیت موجود را بهبود قابل توجهی داد. دیدگاه رقیب نیز معتقد 
اس��ت تنها با بهبود روابط خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی می توان 
گره توسعه نیافتگی را باز کرد. واقعیت امر آن است که هر دو دیدگاه نکات 

حق و درستی دارند، اما همه حقیقت را دربر ندارند.
اینکه ش��رایط بیرون��ی اقتصاد در روابط خارجی باید کم تنش باش��د تا 
اقتصاد بتواند رشد خوبی داشته باشد، حرف درستی است، اما باید به خاطر 
داش��ت که بهبود روابط خارجی ش��رط الزم برای توسعه است، اما شرط 
کافی نیس��ت. مثال در خاورمیانه اردن و مصر بهترین روابط را با آمریکا و 

حتی اسرائیل دارند، ولی کماکان اقتصادهایی توسعه نیافته هستند.
با همین منطق باید گفت که سرمایه گذاری خارجی برای اقتصاد ایران 
ضروری اس��ت، اما نباید تصور کرد که س��رمایه گذاری خارجی به تنهایی 
مس��ئله رش��د پایین را حل خواهد کرد. س��رمایه گذاری خارجی در کنار 
س��رمایه گذاری داخلی خواهد توانست نیاز کش��ور به سرمایه گذاری برای 

تحقق رشد باال را برآورده کند.
از س��وی دیگر، تفکری ک��ه نگاه صرف به داخل را برای توس��عه کافی 
می داند، دیدگاهی اس��ت که در ش��عار جذاب است، اما در عمل شکست 
می خورد. درون گرایی اقتصادی و دنبال کردن تفکر خودکفایی اقتصاد، یک 
کش��ور را زمین گیر کرده و آن را از کاروان رشد اقتصاد جهانی بازمی دارد. 
مثال اعالی این تفکر، کره ش��مالی و تا حد کمتری در چین و هند قبل 
از انجام اصالحات اقتصادی اس��ت. این کشورها همه رویکرد درون گرایی 
را دنبال کردند، اما در عمل چیزی که حاصل ش��د، رشدهای پایین و فقر 
فراگیر بود. تنها با پیوستگی در کاروان اقتصاد جهانی است که می توان از 
مزایای آن در ارتقای تکنولوژی و بهبود بهره وری و بازدهی برخوردار شد.

آیا فرصت طالیی برای اصالحات اقتصادی فرا رسیده است؟

انتظارها از دولت سیزدهم

اولین ماه از س��ال 1400 بازار مس��کن در مناطق پرتقاضای شهر 
ته��ران با 1 تا 4 درصد افت قیمت همراه بود؛ در این بین بیش��ترین 
کاه��ش در مناط��ق 2 و 4 که معم��وال جزو چهار منطق��ه پرمعامله 
محس��وب می ش��وند با 4.۳ درصد افت ماهیانه رخ داد و قیمت های 

قطعی در منطقه 5 نیز 1.1 درصد پایین آمد.
به گزارش ایس��نا، رکود معامالت و انتظارات کاهشی با افت قیمت 
مس��کن در پنج منطقه پرتقاضای ش��هر تهران همراه بود. منطقه 5 
ب��ه عنوان دارن��ده رتبه اول معامالت ملک در ش��هر تهران فروردین 
امس��ال 1.1 درصد کاه��ش ماهیانه قیمت را تجرب��ه کرد. نرخ ها در 
مناط��ق 2 و 4 نیز که به ترتیب دومین و چهارمین منطقه پرمعامله 
تهران در اولین ماه از س��ال جاری بودند 4.۳ درصد کاهش یافت. در 
مناط��ق 15 و 8 ه��م که رتبه های پنجم و شش��م مناطق پرتقاضا را 
در اختیار داش��تند قیمت به ترتیب ۳.۹ و 4.1 درصد افت کرد. تنها 

در منطقه 10 که س��ومین منطق��ه پرمعامله تهران بود قیمت ها ۳.6 
درصد افزایش یافت. در کل تهران نیز به طور میانگین قیمت ها ۳.1 

درصد پایین آمد.
اتف��اق معن��ادار دیگری که در دو ماه اخی��ر رخ داد توقف تقاضای 
س��فته بازانه در شمال پایتخت بود. آمار سال های اخیر نشان می دهد 
در مقاطعی مثل بهمن و اس��فند 1۳۹6 و خرداد تا مردادماه 1۳۹7 
زمانی که انتظارات تورمی بر بازار مس��کن ش��هر ته��ران غلبه کرده، 
خری��د و فروش در منطقه یک رون��ق گرفته؛ به طوری که در بعضی 
ماه ه��ا منطقه ی��ک رتبه چهارم از نظ��ر تعداد معام��الت را به خود 
اختصاص داده اس��ت. فروردین امس��ال منطقه ی��ک در جایگاه نهم 
از نظر تعداد معامالت مس��کن پایتخت قرار گرفت و قیمت ها نیز در 
ای��ن منطقه طی یک ماه 2.7 درصد کاهش یافت. فروردین امس��ال 
در منطقه یک فقط 100 معامله مس��کن منعقد ش��د که کاهش 65 

درصدی را نسبت به اسفند سال قبل نشان می دهد و فقط 1۹ درصد 
نسبت به فروردین سال گذشته افزایش پیدا کرد. این در حالی است 
که در کل تهران معامالت در مقایس��ه با فروردین 1۳۹۹ رش��د 68 

درصدی را نشان داد.
به لحاظ حجم معامالت، فروردین 1400 بازار مس��کن شهر تهران 
وضعیت نسبتا بهتری در مقایسه با همین زمان در سال قبل داشت. 
اولین ماه از س��ال جاری در پایتخت 20۹4 معامله مس��کن به امضا 
رس��ید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته با 68 درصد رشد همراه 
بود. بازار در مقایس��ه با اسفند ۹۹ نیز کوچک تر شد و معامالت طی 
یک م��اه 60 درصد کاهش پیدا کرد. البته ب��ا توجه به نیمه تعطیل 
بودن فروردین، کس��ادی معامالت در ماه مذکور اجتناب ناپذیر است 
بنابراین احتماال در اردیبهش��ت تعداد معامالت نس��بت به فروردین 

افزایش یافته اما قیمت ها از ثبات نسبی برخوردار است.

بازار مسکن در ابتداي 1400 کوچک تر شد

عقبگرد مسکن در مناطق بورس

استارتآپها

استارت آپ ها در کدام مرحله از کار به پول نیاز دارند؟
سیاه چاله پول

پول بدون تردید، هس��ته مرک��زی جهان استارت آپ هاس��ت. حتی زمانی 
که مردم درباره تغییری که ش��رکت هایی مثل گوگل، اپل و مایکروسافت در 
جهان ایجاد کردند حرف می زنند، نکته اصلی در این حرف ها، سهم بزرگ این 
شرکت ها از بازار و سودی است که نصیب بنیانگذاران و سرمایه گذاران آنها شده 
است. همچنین وقتی درباره افت وخیزهای استارت آپ ها حرف می  زنیم، نکته 
مهم، میزان پولی است که باید در این بین مدیریت شود بنابراین احمقانه است 
که بگوییم پول برای استارت آپ ها مهم نیست. پول برای کسب وکارهای نوپا 
مثل غذا برای آدمیزاد اس��ت. عالوه بر این، پول معیاری برای ارزیابی موفقیت 
یک اس��تارت آپ اس��ت و اینکه تا چه اندازه خدمات آن برای مردم مفید بوده 
است. با این حال، اگر شما به عنوان بنیانگذار فکر کنید پول همه چیز است، 

سخت در اشتباهید.
در مراحل نخست فعالیت استارت آپ، پول می تواند بیشتر مشکالت را حل 
کند اما پیش از رس��یدن به سهم مناس��ب از بازار، استارت آپ شما مثل یک 
سیاهچاله برای پول عمل می کند و توانایی جادویی در بلعیدن همه پول های 
ش��ما دارد. براس��اس پروژه اس��تارت آپ ژنوم، یکی از دالیل عمده شکس��ت 
اس��تارت آپ ها، هزینه بیش از اندازه پیش از مقیاس پذیری استارت آپ است. 
ریخت و پاش پول پیش از اعتبارسنجی ایده، سرمایه گذاری بر استخدام افراد 
پیش از نیاز به نیروی کار و حتی جذب سرمایه بیش از اندازه بیش از آمادگی 
استارت آپ، همه پیش از مقیاس پذیری، به شکست استارت آپ می انجامد. در 
این زمینه، »فوربس« در مطلبی نیاز استارت آپ ها به پول در مراحل مختلف 

را بررسی کرده و نوشته است:
* پول در مرحله کشف: مرحله کشف، مرحله تراش افکار شما برای رسیدن 
به یک ایده خوب اس��ت. از آنجایی که این دوره صرفا دوره فکر کردن درباره 
بازار است، پول در عمل کمکی به شما نمی کند. نکته اصلی، گفتگو با مشتریان 

بالقوه و اعتبارسنجی ایده براساس یافته هاست.
* پول در مرحله اعتبارسنجی: مرحله اعتبارسنجی، مرحله توسعه محصول 
استارت آپ و آزمودن آن است. گاهی در این مرحله به پول کمی نیاز دارید. در 
بعضی موارد به ویژه درباره محصول نه خدمات، توسعه کار شما به سرمایه نیاز 
دارد. حتی در این موارد و موارد گران هم کار ش��ما با هزار دالر راه می افتد و 

حرف میلیون دالر در میان نیست.
* پول در مرحله کارایی: هنگامی که دس��ت کم محصول شما آماده است و 
وضعیت بازار هم بررسی شده، باید براساس یک مدل کسب وکار مقیاس پذیر 
در مس��یر توسعه پایدار عمل کنید. آیا تالش ما برای فروش محصول به سود 
می رس��د؟ آیا جنبه اقتصادی کسب وکار عمل می کند؟ در این مرحله نیاز به 
پول به س��رعت عمل ش��ما در رسیدن به یک مدل کسب وکار پایدار بستگی 
دارد. از آنجایی که میزان فروش معموال به اندازه ای نیست که به کار بیاید، برای 
زنده ماندن در این مرحله به پول نیاز دارید تا زمانی که رشد کنید. اگر گروه 
شما کوچک است، می توانید با هزینه کم آن را بگردانید. اگر شرکت شما بیش 

از اندازه بزرگ است، ممکن است پیش از موفق شدن بی پول شوید.
* پول در مرحله رشد: تا زمانی که به مدل کسب وکار پایدار برسید، نیروی 
پول می تواند جور کسب وکار را بکشد و سود واقعی شما را پرداخت کند. اگر 
از همه چیز اطمینان دارید، برای جذب سرمایه و رشد، بلندپروازانه عمل کنید. 
معامله برای رشد به طور معمول استراتژی درستی برای استارت آپ هاي نوآور 
است. تنها نکته مهم در این مرحله، اندازه بازار محصول و خدمات استارت آپ 
شماس��ت. اگر بیش از اندازه سرمایه جذب کنید، سرمایه گذاران ممکن است 
حتی با وجود رشد و سوددهی کسب وکار از همکاری با شما خوشحال نشوند.
به طور خالصه، کارآفرینان باید در هر مرحله از کسب وکار به طور آگاهانه 
درب��اره پول تصمیم بگیرند. نباید بیش از اندازه اس��تخدام کرد، تبلیغ کرد یا 
سرمایه جذب کرد، پیش از آنکه استارت آپ آماده این کار شود. استارت آپ ها 
موفقیت را در عرضه محصول مناس��ب بازار و مدل کس��ب و کار پایدار پیدا 
می کنند و پول وسیله ای برای رسیدن به این قله است. پول مهم، پولی است 

که مشتریان شما رضایتمندانه به شما پرداخت می کنند.

قرار نیست همه در 20 سالگی به نتیجه برسند
افسانه جوانی در اکوسیستم استارت آپی

یک بررسی نش��ان می دهد میانگین س��نی بنیانگذاران اس��تارت آپ هاي 
یونیک��ورن در جه��ان ۳4 س��ال اس��ت. براس��اس این بررس��ی، موسس��ان 
استارت آپ های یونیکورن، کسب و کار خود را زمانی بنیان گذاشتند که سن 
۳4 س��الگی را سپری می کردند. این نش��ان می دهد ایجاد شرکت های موفق 

جهانی، بازی مردم جوان است.
مفهوم نوجوان، 20 س��الگی و کارآفرینی فناورانه  بسیار گسترده است. در 
واقع، شرکت های موفق به طور معمول توسط افرادی با سن بیش از ۳0 سال 

ایجاد شده است درحالی که تصور عموم چیز دیگری است.
به گزارش بلومبرگ، براس��اس تازه ترین بررس��ی ها در کتاب »بنیانگذاران 
عالی؛ چیزی که داده ها درباره اس��تارت آپ های میلیارد دالری می گوید«، در 
بین استارت آپ هایی با ارزش یک میلیارد دالر و بیشتر، در 15 سال گذشته، 

میانگین سنی بنیانگذاران ۳4 سال بوده است.
به گفته علی تاماسب نویسنده این کتاب، این یافته ها گویای اهمیت تجربه 
رهبران کس��ب وکارهاست: »در بین فعاالن استارت آپی موفق، مدیرانی وجود 
دارند که در سال  های پس از 20 سالگی، کسب وکار تاسیس کردند، اما بیشتر 
مدیران موفق در این گروه س��نی نیستند. این نشان می دهد سن و سال مهم 

نیست.«
نمونه هایی از بنیانگذاران بزرگ باعث شده تصویری که مردم  از کارآفرینان 
در شرکت های فناوری محور در ذهن دارند، مخدوش شود. استیو جابز در 21 
سالگی هم بنیانگذار اپل بود. بیل گیتس و مارک زاکربرگ زمانی که 1۹ ساله 
بودند، پس از ترک دانش��گاه هاروارد کس��ب وکار خود را راه انداختند. افرادی 
مثل جف بزوس و ایالن ماسک، دو مردی که از مسیر فناوری و باالی ۳0 سال، 

ثروتمند شدند، اغلب نادیده گرفته می شوند.
امریکن اکونومیک ریویو س��ه سال پیش در یک  بررسی به نکته ای جالب 
درباره سن بنیانگذاران و فعاالن فناوری اشاره کرد. همه فکر می کنند در دره 
سیلیکون بیشتر کارآفرینان و فعاالن فناوری، جوان های تازه فارغ التحصیلند. 
اما این بررس��ی نشان داد میانگین س��نی موسسان استارت آپ های موفق 45 
سال است. نویسندگان در این بررسی نمونه های موفق را براساس رشد انتخاب 
کردند نه ارزیابی ارزش مالی و به فهرستی شامل 1700 شرکت استارت آپی با 

رشد قابل توجه رسیدند.
با این وجود همچنان افس��انه جوانی در اکوسیس��تم استارت آپی 
مطرح اس��ت. بنابراین علی تاماس��ب، در کتاب خود مسئله سن را 
در استارت آپ های تک شاخ جهان بررسی کرده و نوشته: موسسان 
اس��تارت آپ های تک ش��اخ در حوزه س��المت و بیوت��ک اغلب از 

میانگین سنی اعالم شده هم سن و سال دارترند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه

3 خرداد 1400

شماره 1786



فرصت امروز: تراکنش های بانکی در س��ال گذشته رکورد شکست و در 
س��امانه ش��اپرک هر ثانیه 8 هزار تراکنش و در سامانه شتاب هر ثانیه 6 
هزار و 600 تراکنش ثبت ش��د. براساس آنچه بانک مرکزي گزارش داده، 
افزایش تراکنش ها در س��ال ۹۹ بسیار بی سابقه بوده است، به طوري که 
از یکم اس��فندماه به بعد روند افزایش تراکنش ها به طور متناوب صعودی 
بود و هر روز به جز جمعه ها باالی 220 میلیون تراکنش شاپرک در شبکه 
به انجام رس��ید. در روز 20 اسفندماه نیز 2۳1 میلیون تراکنش ثبت شد 
و حتی پنجش��نبه 21 اسفندماه که تعطیلی عید مبعث بود 216 میلیون 
تراکنش شاپرک انجام شد. این روند افزایشی همچنان ادامه یافت؛ تا جایي 
که در 28 اسفندماه تعداد ۳25 میلیون تراکنش در شاپرک و 25۳ میلیون 

تراکنش در شتاب با پایداری ۹۹.۹ درصد مدیریت شد.
در مجموع، نزدیک به 160 میلیارد تراکنش در سامانه های تحت پوشش 
ثبت ش��د. همچنین حدود 400 میلیون تراکنش س��امانه های متمرکز و 
کارت بانک ها صرفا در 28 اسفندماه و همزمان با اجرای مانورهای ورود به 
س��ال 1400 با تمهیدات پیشتر اندیشیده شده و همراهی بانک ها صورت 
گرفت. توسعه ارتقای سامانه ها  در راستای پاسخگویی مطلوب به مشتریان 
در شرایطی انجام شد که شبکه بانکی و پرداخت، یکی از پرترافیک ترین 
مقاطع زمانی به نسبت حجم فعالیت و تراکنش ها را سپری کرد و رکوردی 

مثال زدنی در مدیریت این حجم عظیم از تراکنش ها اتفاق افتاد.
عملکرد شبکه بانکی و پرداخت در سال 99

پیوند فناوری های اطالعاتی و ارتباطی با کارکردهای بانکی، از بزرگترین 
دس��تاوردهای نظام بانکی اس��ت ک��ه بانک مرکزی ب��ا محوریت معاونت 
فناوری ه��ای نوین، این مهم را راهبری کرده و در حال حاضر به کارگیری 
فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی در نظام بانکی بی شک به جریانی 

نوآورانه در صنعت بانکی منجر شده است.
به گزارش بانک مرکزی، ش��کل گیری ش��مایل تازه ای از نظام بانکی با 
کارکردهای نوین منتهی ش��ده، در ذات خود همواره چالش های متعددی 
نیز داش��ته اس��ت. یکی از چالش هایی که با پایان قرن و آغاز سال 1400 
پیش روی شبکه بانکی قرارگرفت، ضرورت آمادگی سیستم های نرم افزاری 
و س��خت افزاری برای ورود به س��ده جدید )1400(  و همچنین کبیسه 
بودن سال 1۳۹۹ بود. معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی با همکاری 

شرکت های مرتبط حوزه فن آوری، از مدت ها قبل پیش بینی و تمهیدات 
وی��ژه در این خصوص انجام داده بود که حاصل آن طی کردن این فرآیند 
بدون کوچکترین اشکال در سیستم های بانکی و تبادالت بانکی و پرداخت 

برای عموم مشتریان و ذینفعان شبکه بود.
براس��اس این گزارش، مدیریت حساب های س��پرده بلندمدت، یکی از 
مواردی بود که با تغییر ایجاد شده در تاریخ ها احتمال بروز مشکل در این 
بخش وجود داش��ت. به همین جهت تدابیر الزم از قبل اندیشیده شده و 
به مرور در نرم افزارها دیده ش��د و به صورت گام به گام اجرایی و عملیاتی 
ش��د. در بخش دیگر، ارتقای نرم افزاری و س��خت افزاری سامانه های بین 
بانکی و درون بانکی در راستای ظرفیت سازی و آمادگی برای حجم باالی 
تراکنش های آخر سال انجام شد. بانک ها و شرکت های فن آوری سناریوی 
حس��اس انتقال مانده حساب ها از س��ال 1۳۹۹ به 1400 را با داده واقعی 
بارها آزمایش کردند و خوشبختانه مشکلی در این باره ایجاد نشد. همین 
کار در حوزه ی سامانه های بین بانکی نیز انجام و گذر به قرن جدید بدون 
بروز مشکل اتفاق افتاد. نکته قابل توجه اینکه افزایش تراکنش ها در سال 
گذشته بسیار بی سابقه بود، چنانکه از یکم اسفند ۹۹ به بعد روند افزایش 
تراکنش ها به طور متناوب صعودی بود؛ هر روز به جز جمعه ها باالی 220 
میلیون تراکنش شاپرک در شبکه به انجام رسید. روز 20 اسفندماه 2۳1 
میلیون تراکنش ثبت شد و حتی پنجشنبه 21 اسفندماه که تعطیلی عید 
مبعث بود 216 میلیون تراکنش شاپرک انجام شد. این روندهای افزایشی 
همچنان ادامه یافت؛ به طوری که در روز 28 اسفندماه تعداد ۳25 میلیون 
تراکنش در ش��اپرک و 25۳ میلیون تراکنش در ش��تاب با پایداری ۹۹.۹ 

درصد مدیریت شد.
در مجموع قریب به 160 میلیارد تراکنش در سامانه های تحت پوشش 
ثبت ش��د. همچنین حدود 400 میلیون تراکنش س��امانه های متمرکز و 
کارت بانک ها صرفا در 28 اس��فندماه همزمان با اجرای مانورهای ورود به 
س��ال 1400 جز با تمهیداتی که پیشتر اندیشیده شده قطعا میسر نبود. 
حاصل این ظرفیت سازی ها با همراهی تمامی بانک ها رسیدن به پایداری 

۹۹.۹8 درصدی سامانه ها بود.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که توسعه ارتقای سامانه ها  در راستای 
پاس��خگویی مطلوب به مشتریان در شرایطی انجام شد که شبکه بانکی و 

پرداخت، یکی از پرترافیک ترین مقاطع زمانی به نس��بت حجم فعالیت و 
تراکنش های صورت گرفته سپری کرد، به طوری که در سامانه شاپرک هر 
ثانیه 8 هزار تراکنش و در س��امانه شتاب هر ثانیه 6 هزار و 600 تراکنش 
مدیریت شد و این مساله باعث ثبت رکوردی مثال زدنی در مدیریت این 

حجم عظیم از تراکنش ها شد.
پردازش بیش از 10 میلیون قبض دولتی 

در سال گذشته همچنین سامانه نسیم که سامانه مدیریت حساب های 
دولتی بانک مرکزی است، در یک آزمون جدی موفق عمل کرد، پردازش 
بیش از 10 میلیون قبض دولتی تنها در بازه زمانی 20 اسفندماه ۹۹ الي 
هفتم فروردین ماه 1400 جهت وصول درآمدهای دولت و س��رویس دهی 
همزمان به حدود 5 هزار کاربر ذیحساب دولتی در سازمان های دولتی به 
منظور صدور بیش از ۳00 هزار حواله الکترونیک از دس��تاوردهای موفق 
س��امانه نسیم بوده است. در آستانه اجرایی ش��دن قانون جدید چک نیز 
مدیریت و اتصال 16 بانک جدید به صیاد 2، پاس��خگویی به بیش از س��ه 
میلیون استعالم از صیاد اعم از چکاوکی، دولتی و پیامکی، صدور بیش از 
22 هزار دسته چک جدید بالغ بر 770 هزار برگ چک جدید در سال نو، 
صدور بیش از 127 هزار دسته چک در پنج روز پایانی سال انجام شد که 
بدیهی است روند توسعه این سامانه ها تداوم داشته و متناسب با نیازهای 
روز ارتقا خواهد یافت. تحقق دستاوردهای فوق در شرایطی حاصل شد که 
ویروس منحوس کرونا و تحریمهای شدید پیچیدگیهای مدیریت و کنترل 

این فعالیت ها را نیز دو چندان کرده است.
بان��ک مرک��زي در انتهای این گ��زارش تصریح کرد ظرفیت س��ازی در 
حوزه ه��ای س��خت افزاری، نرم افزاری، ش��بکه و نیروی انس��انی از عمده 
اقداماتی اس��ت که پوشش مناسب تراکنش های انبوه نظام بانکی کشور را 
علی الخصوص در روزهای پایانی سال و زمان اوج گیری حجم تراکنش های 
بانکی میس��ر کرده اس��ت. برگزاری مانورهای مختلف، تس��ت های پمپاژ، 
پایش ه��ای لحظه ای و برخط و پش��تیبانی و رفع اختالالت در کوتاه ترین 
زمان توسط نیروهای زبده و با استفاده از تجارب سنوات گذشته منتج به 
مدیریت موفق انبوه تراکنش های بانکی بوده که نشان دهنده ی قدرت باالی 
اجرایی صنعت بانکی کش��ور و خوداتکایی در این حوزه حتی در ش��رایط 

تحریم و فشار حداکثری است.

رکورد تراکنش های بانکی در سال 99 شکست

هر ثانیه 8 هزار تراکنش

در حال��ی تقریبا 15 ماه از اقتصاد کرونازده کش��ور می گذرد که در این 
مدت هر تصمیمی در حوزه اقتصاد به شدت تحت تاثیر پیک های کرونایی 
قرار می گرفت؛ تا جایی که در سال گذشته با وجود تاکید بر گذر از درآمد 
نفت��ی و ایجاد درآمد پایدار مالیاتی، اما با همه گیری ویروس کرونا و تاثیر 
منفی آن بر بخش های اقتصادی، دیگر نمی شد به درآمدهای مالیاتی امید 
چندانی داش��ت. براساس آنچه گفته می شد، شیوع ویروس کرونا به متاثر 
ش��دن ش��دید تقاضای و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است؛ به 
این صورت که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم 
تمایل برای خرید، افزایش پس انداز به دلیل نا اطمینانی از آینده و کاهش 
صادرات به دلیل مالحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری 
به ش��دت کاهش پیدا کرد. از طرف عرضه نیز با شوک هایی مانند تعطیلی 
اجباری بخش عمده ای از خدمات، افزایش هزینه و س��خت شدن واردات 

مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کاال روبه رو شد.
با این وجود با توجه به روندی که واکسیناس��یون در دنیا طی می کند، 
پیش بینی ها حاکی اس��ت که تا پایان س��ال جاری میالدی تقریبا شرایط 
به حالت عادی بازخواهد گش��ت. چندی پیش صندوق بین المللی پول در 
آخری��ن گزارش خود پیش بینی کرد که پس از افت بی س��ابقه در س��ال 
2020، اقتصاد جهان در س��ال 2021 رش��د 6 درصدی و در سال 2022 
رشد 4.4 درصدی را تجربه خواهد کرد. براساس این پیش بینی، ایران در 
سال 2021 شاهد رشد 2.5 درصدی و در سال 2022 رشد 2.1 درصدی 

خواهد بود.
چشم انداز اقتصاد ایران در پس از کرونا

با این وجود، این س��وال مطرح است که پس از کرونا، چه اتفاقاتی را در 
اقتصاد ایران شاهد خواهیم بود؟ علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران در پاس��خ به این س��وال به خبرآنالین می گوید: دو مبحث 
وجود دارد؛ یکی اتفاقات مربوط به اقتصاد دنیا و بخشی نیز خاص اقتصاد 
ایران اس��ت. در رابطه با مش��اغلی همچون گردشگری، مشاغل خدماتی، 
باشگاه های ورزشی و یا مواردی از این دست که اقتصاد ایران همچون سایر 
اقتصادهای دنیا را به هم ریخت، پیش بینی بر این است که با توجه به شیوع 
واکسیناسیون و پیش بینی هایی که دنیا برای حل این بیماری داشته است، 

تا پایان س��ال میالدی تقریبا محدودیت ها برداشته شود و بخش خدمات 
به سمت بهبود برود.

او با بیان این که در حال حاضر دو دیدگاه در خصوص کرونا وجود دارد، 
ادامه داد: یکی از این دیدگاه ها مربوط به مدل V و دیگری مربوط به مدل 
U اس��ت. در مدل U، شیب را خیلی ش��دید می دانند و برگشت را هم به 
همین ش��کل ارزیابی می کنند. اما آنچ��ه که من فکر می کنم قابل تحقق 
بیشتر است، مدل V است که با یک شیب مالیم تقریبا از تابستان تعداد 
واکسیناس��یون باال رود. نکته این جاس��ت که در ایران، یک سری اتفاقات 
خاص اس��ت. برای مثال، در خصوص واکسیناسیون کرونا ضریب شیب به 
این ارتباط دارد که ما چقدر بتوانیم واکس��ن وارد کنیم و یا واکس��ن های 

داخلی به چه مرحله ای برسد.
ش��ریعتی یادآور ش��د: نکته مهمی که در این مدت وجود دارد، موضوع 
تعامل با دنیاس��ت. یک بخش آن به کش��ورهای منطقه برمیگردد  که در 
شروع پاندمی در سال گذشته مرزهای خود را بستند و بسته بودن مرزها 

باعث شد که صادرات ما دچار وقفه شود.
عضو هی��ات نمایندگان اتاق ایران با بیان این که در 4 ماه اول س��ال 
گذش��ته یک نوع گیجی را در حوزه تجارت شاهد بودیم، گفت: این در 
حالی است که در فروردین امسال رشد 80 درصدی را در حوزه صادرات 

غیرنفتی به دلیل باز بودن مرزها شاهد بودیم.
ش��ریعتی ب��ا ذکر ای��ن نکته ک��ه در حوزه داخل��ی نی��ز در آینده با 
موضوع تغییر دولت مواجه هس��تیم، اف��زود: همین موضوع یک وقفه و 
اث��ر اجتناب ناپذیری را در اقتصاد برون مرزی ما خواهد داش��ت. از همه 
مهم تر، عامل تحریم ها و مذاکرات وین اس��ت که از مشکالت کم نظیری 
است که شاید در دنیا یکی دو کشور با بحث تحریم و محدودیت مواجه 
هس��تند و م��ا هم جزو آنها هس��تیم، بنابراین باز هم الگ��وی دنیا با ما 

مطابقت نمی کند.
وی ادام��ه داد: البته م��ا در مدل تحریم در کف آن قرار داریم و هرگونه 
بهبود در فضای مذاکرات وین و برداشته شدن تحریم ها  به رشد سریع تر 
در آمدن از چاله کرونا کمک می کند. در واقع کرونا یک عامل مضاعفی شد 
که ما را بیشتر در باتالق تحریم ها فرو برد. این ها الزم و ملزوم هستند، اما 

به هرحال اثر معکوسی روی یکدیگر داشتند و باعث شد فشار روی اقتصاد 
ایران بیشتر شود.

امکان پول پاشی در بحبوحه انتخابات خرداد
او نسبت به اتخاذ تصمیمات پوپولیستی هشدار داد و افزود: ما به نقش 
بی بدلیل تجارت بین المللی آشنا هستیم، اما شاهد هستیم که تصمیمات 
بانک مرکزی به نوعی ممکن است سیاسی و انتخاباتی شود. شاهد ماجرا 
هم این اس��ت که ریاس��ت بانک مرکزی برای انتخابات ریاست جمهوری 
ثبت نام کرده و بالطبع امکان دارد کارهای خوشحال کننده مردم مثل ارزان 
کردن ارز و پول پاش��ی اتفاق بیفتد. این موضوع اثر مس��تقیم روی حجم 
صادرات و تعامل با دنیا دارد، بنابراین این مساله یک مجهولی است که در 

حوزه بین الملل ما را می تواند دچار مشکالتی کند.
به اعتقاد وی، در پس��اکرونا، حوزه داخلی به طور اتوماتیک راه خود را با 
یک شیب مالیم پیدا می کند، اما در حوزه بین الملل ارزش وزنی تحریم و 
سیاس��ت دالری بانک مرکزی، می تواند به خروج از رکود سرعت دهد و یا 

این که ترمزی در تعامل با دنیا باشد.
شریعتی درباره تورم سال 1400 نیز گفت: ما فعال اقتصادی هستیم و 
نه اقتصاددان و براساس حس مان از بازار صحبت می کنیم، بنابراین نظر ما 
صحیح و علمی نیست و تجربی است. منتها دو تعریف از تورم وجود دارد؛ 
یک تورم واقعی و یک تورم اعالمی. با توجه به عدد کس��ری بودجه ای که 
امس��ال با آن مواجه هس��تیم، فکر می کنم تورم واقعی بیش از ۳0 تا ۳5 
درصد است، اما ممکن است دولت بنا به مالحظاتی آن را اکمتر اعالم کند. 

چون امسال سال خاصی است و بعد از 8 سال دولت تغییر میکند.
به گفته او، یکی از ش��اخص ها این اس��ت که دولت با چه نرخی دالر را 
تحوی��ل و با چه نرخی تحویل دولت بعدی میدهد. این ها نش��ان می دهد 
شاید دولت ترجیح دهد که سیاست انقباضی در پیش گیرد و سیاست را 
به س��متی ببرد که دالر زیر کانال 20 هزار تومان بیاید، ولی این که چقدر 
بتواند موفق ش��ود، مبهم است. موضوع دیگر، مذاکرات وین است و اگر ما 
بتوانیم نفت را مثل قبل از تحریم ها بفروش��یم و پ��ول آن را برگردانیم و 
دالرپاش��ی اتفاق نیفتد، فکر می کنم در بهترین حالت رش��د اقتصادی در 

سال جاری مثبت خواهد شد.

قیمت دالر به زیر 20 هزار تومان می رسد؟

در تنگنای تحریم و بزنگاه کرونا

بانکنامه

پیشروی دالر در کانال 22 هزار تومانی
سکه 50 هزار تومان گران شد

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با 
افزایش 50 هزار تومانی در روز یکشنبه همراه شد و به رقم 10 میلیون 
و 70 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون 
و 50 هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون 
و 800 هزار تومان، ربع س��که س��ه میلیون و 750 تومان و سکه یک 
گرم��ی هم 2 میلیون و 250 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز 
ن��رخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 24 هزار تومان رس��ید. 
قیمت مثقال طال هم چهار میلیون و 440 هزار تومان ش��د. هر اونس 

جهانی طال نیز یک هزار و 881 دالر و 60 سنت فروخته شد.
همچنین قیمت دالر در صرافیهای بانکی به پیشروی آهسته در کانال 
22 هزار تومانی ادامه داد و روز گذشته با 4۹ تومان افزایش به قیمت 
22 ه��زار و ۳۹4 تومان رس��ید. قیمت فروش یورو نی��ز با 40 تومان 
افزایش نسبت به روز قبل 27 هزار و 421 تومان قیمت خورد. قیمت 
خرید هر دالر 21 هزار و ۹51 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 26 هزار 
و 878 تومان اعالم ش��د. نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی هم 22 
ه��زار و 405 توم��ان و نرخ فروش آن 22 ه��زار و 18۳ تومان گزارش 
ش��د. همچنین نرخ خرید یورو در این بازار 27 ه��زار و ۳۳۳ تومان و 
نرخ فروش آن نیز 27 هزار و 6۳ تومان اعالم ش��د. در سامانه سنا نیز 
دالر 22 هزار و 145 تومان و یورو 26 هزار و ۹67 تومان قیمت خورد.

هشدار پلیس به فعاالن رمزارزها
احتمال بلوکه شدن داراییها وجود دارد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی نس��بت به س��رمایه گذاری در حوزه رمزارزها 
هشدار داد و گفت: ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده 
لذا س��رمایه گذاری در آن با مخاطراتی همچون بلوکه ش��دن دارایی ها و انواع 

کالهبرداری مواجه است.
سردار محمدرضا مقیمی با بیان اینکه رمزارزها با عناوین و نماد های مختلفی 
توس��ط برخی کشورها ایجاد ش��ده و تاکنون برای هیچ یک از آنها پشتوانه ای 
مانند پولهای ملی و طال مش��خص نش��ده و صرفا اعتباری در حافظه رایانه ها 
اس��ت، افزود: فعالیت در بازار رمزارزها عملیات پیچیده و کامال تخصصی است 
و به خاطر اینکه اکثر سرمایه گذاران بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه 
فعالیت می کنند بیم آن می رود که دارایی های شهروندان در معرض مخاطرات 

بازار رمزارزها قرار گیرد.
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی، چون مبدأ فعالیت رمزارزها در فضای 
حقیقی و قلمرو حاکمیت و قضائی جمهوری اسالمی ایران نیست و از طرفی 
فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت است، محوریت ابزار مبادله 
)پول( در اختیار حاکمان کمپانی های فراملی این فناوری قرار می گیرد و این، 

کار را از لحاظ پیگیری های انتظامی و قضائی با مشکل مواجه می کند.
او به س��رمایه گذاران در این صنعت بیگانه هشدار داد و گفت: از آنجایی که 
ای��ران تحت تحریمها قرار دارد و هرگونه مبادالت با اش��خاص با هویت ایرانی 
ممن��وع بوده، از این رو فعاالن با افتتاح حس��اب در صرافی های خارجی باید با 
هویت غیرایرانی اقدام به ایجاد حس��اب کنند که در صورت شناس��ایی هویت 
فعال شده موجب مسدود شدن حساب اشخاص شده و ضرر و زیان برای افراد 
سرمایه گذار را به دنبال دارد. همچنین اشخاصی که تحت عنوان صرافی مجازی 
فعالیت می  کنند فاقد مجوز بوده و اقدامات آنها در س��رفصل جرایم اخالل در 

نظام اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
این مقام انتظامی در پایان به فعاالن رمزارزها توصیه کرد که از ورود به این 
حوزه تا قانون گذاری ش��فاف توسط دس��تگاه های متولی خودداری کرده و از 
هرگونه سرمایه گذاری اجتناب کنند. برابر بند یک تصویب نامه شماره 58144 
هیئت وزیران تمام ریس��ک های فعالیت در حوزه های صنعت ارز دیجیتال به 
عهده اشخاص فعال است و مشمول حمایت و ضمانت دولتی و بانکی نخواهد 

بود.
مقیمی یادآور ش��د: برابر دس��تورالعمل ش��ماره 5007 وزارت صمت تمام 
اش��خاصی که در حوزه اس��تخراج فرآورده های پردازش��ی رمزنگاری شده یا 
ماینین��گ رمز ارزها فعالیت می کنند باید برابر ضوابط دس��تورالعمل اقدام به 
اخذ جواز تأسیس و پروانه بهره برداری کنند تا فعالیت آنها قانونمند تلقی شود 
و در صورت کشف هرگونه تجهیزات مربوط به این امر و فعالیت در این حوزه با 

متخلفان برخورد قانونی می شود.

در اولین ماه 1400
تعداد و مبلغ چک های برگشتی کم شد 

آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در اولین ماه سال نشان 
می دهد که در این ماه 56۹ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر 
تعداد و مبلغ معادل 25.4 و 4۹.۳ درصد کاهش داشته است. تازه ترین 
آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتش��ر کرده اس��ت، 
نشان می دهد در فروردین سال جاری بیش از 6.۹ میلیون  فقره چک 
به ارزش هر 148 هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتیب 27.8 و 42.7 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، 
مع��ادل 6.4 میلیون فقره ب��ا ارزش 1۳2 هزار و 200 میلیارد تومان از 
چک های مبادله ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 

28 و 41.8 درصد کاهش دارد. 
به م��وازات چک های وصولی بالغ بر 56۹ هزار فقره چک برگش��ت 
خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک های برگش��تی به ترتیب با 25.4 
و 4۹.۳  درصد کاهش داش��ته است. همچنین در این مدت در استان 
تهران بیش از سه میلیون فقره چک با ارزشی معادل 6۹ هزار و ۹00 
میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله 
چک در سطح کشور است. چک های وصول شده در تهران حدود 1.8 
میلیون فقره به ارزشی بالغ بر 60 هزار و 400 میلیارد تومان و چک های 
برگشتی معادل 14۹ هزار فقره به ارزش 6 هزار و 500 میلیارد تومان 

گزارش شده است.
به گفته بانک مرکزی، در فروردین ماه و در سراسر کشور حدود 54۹ 
ه�زار فق�ره چ�ک ب�ه ارزشی بیش از 14 ه�زار و 600 میلی�ارد تومان 
به دالیل کسری ی�ا فق�دان موج�ودی برگش�ت خورده است که از نظر 
تعداد و ارزش ۹6.5 و ۹2.4 درصد از کل چک های برگش��تی به دالیل 
کس��ری یا فقدان موجودی بوده است. از سوی دیگر، در استان تهران 
حدود 142 هزار فقره چک به ارزش��ی ح��دود 5 هزار و 600 میلیارد 
تومان به دالیل کس��ری یا فقدان موجودی برگش��ت داده شده که در 
اس��تان تهران از نظر تعداد ۹5.2 درصد و از نظر مبلغ 86.۳ درصد از 
کل چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.   
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ریزش بازار سرمایه همچنان ادامه دارد
بورس بر مدار نزول

ب��ازار س��رمایه در دومین روز خردادماه نی��ز همچون روزهای 
قبل، عملکردی نزولی داش��ت و شاخص کل بورس بیش از 20 
هزار واحد کاهش یافت. ش��اخص کل بورس در این روز20 هزار 
و 421 واح��د پایین آمد و در نهایت به رقم یک میلیون و 107 
هزار واحد رس��ید. همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با سه هزار و 
۹5۳ واحد کاهش به ۳88 هزار و 201 واحد و ش��اخص قیمت 
)ه��م وزن( با 2 ه��زار و 556 واحد افت به 251 هزار و 76 واحد 
رس��ید. ش��اخص بازار اول 15 هزار و 671 واحد و شاخص بازار 
دوم ۳8 ه��زار و 7۹۳ واح��د کاهش داش��تند. در معامالت روز 
یکش��نبه بیش از س��ه میلیارد و 8۹7 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار ب��ه ارزش ۳0 ه��زار و ۹۳  میلی��ارد ریال داد و 

ستد شد.
در بی��ن همه نمادها، نماد پتروش��یمی ش��ازند )ش��اراک( با 
110 واحد، س��یمان فارس و خوزس��تان )سفارس( با 54 واحد، 
پتروش��یمی بوعلی س��ینا )بوعلی( با ۳۹ واحد، س��رمایه گذاری 
توسعه صنایع سیمان )سیدکو( با ۳5 واحد، لیزینگ رایان سایپا 
)ولساپا( با 20 واحد و فوالد امیرکبیر کاشان )فجر( با 1۹ واحد، 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
درسوی مقابل، نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
2 ه��زار و 7۹7 واحد، ملی صنایع م��س ایران )فملی( با 2 هزار 
و 4۹ واحد، بانک پاس��ارگاد )وپاس��ار( با یک هزار و 206 واحد، 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 206  
واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 87۳ واحد، پاالیش نفت 
بندرعباس )ش��بندر( با 70۹ واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( 
با 6۳7 واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 5۹۳ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با 565 واحد و نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 

52۹ واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه بودند.
همچنین نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی(، ایران خودرو 
)خودرو(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(،  شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شس��تا(، س��ایپا )خس��اپا(، لیزینگ پارس��یان 
)ولپ��ارس( و پاالیش نفت تهران )ش��تران( در گ��روه نمادهای 
پُرتراکنش قرار داشتند. گروه فرآورده های نفتی هم در معامالت 
این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
266 میلیون و 518 هزار برگه س��هم ب��ه ارزش 2 هزار و 780 

میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فراب��ورس نیز بیش 
از 172 واح��د کاهش داش��ت و بر روی کان��ال 17 هزار و 50۳ 
واح��د ثابت ماند. در این ب��ازار یک میلی��ارد و 108 هزار برگه 
س��هم به ارزش 26 هزار و ۳۹5  میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. 
نماد پتروش��یمی تندگویان )شگویا( ، سیمان ساوه )ساوه(، نفت 
ایرانول )ش��رانل(، سرمایه گذاری سبحان )وس��بحان( و تولید و 
توسعه س��رب و روی ایرانیان )فتوسا( بیش��ترین تاثیر مثبت را 
بر ش��اخص این بازار داشتند. همچنین در مقابل نماد پلیمر آریا 
ساس��ول )آریا(،  فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، بیمه پاس��ارگاد 
)بپاس(، ش��رکت س��رمایه گذاری صب��ا تامین )صبا(، س��هامی 
ذوب آه��ن اصفه��ان )ذوب(، گروه توس��عه مالی مه��ر آیندگان 
)ومهان(،  پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، توکا رنگ فوالد سپاهان 
)شتوکا( و سنگ آهن گهرزمین )کگهر( با تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس همراه بودند.

مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد:
آگاهان به ارزندگی سهام پیروزند

مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد می گوید: با نگاهی 
به نس��بت های مال��ی و تحلیل های بنی��ادِی صنایعی که در 
کش��ورمان مزیت نس��بی دارند به راحتی به ارزندگی س��هام 

شرکتها پی می بریم.
مجتبی شهبازی با اش��اره به فضای کنونی بازار سرمایه به 
س��نا گف��ت: عقالنی ترین افراد فعال در بازار س��رمایه در این 
مواقع، کس��انی هستند که سهام شرکت هایی که به ارزندگی 
آنه��ا اعتقاد دارند را می خرند یا از ف��روش آنها به دلیل ورود 
ب��ازار به یک دوره هیجانی خ��ودداری می کنند. در واقع، آنها 
ارزش واقعی این ش��رکت ها را می دانند و قادر به شناس��ایی 
یک معامله خوب )با قیمت پایین تر از ارزش واقعی( هستند.
به گفته شهبازی، همه افراد فعال در بورس عالقمندند یک 
گوی بلورین داش��ته باشند که به آنها بگوید چه زمانی وارد و 
چه زمانی از بازار خارج ش��وند، اما چنین گوی جادویی وجود 
ندارد؛ بنابراین بهترین کاری که یک خریدار س��هام می تواند 
انجام دهد نترس��یدن از کف و س��قف قیمت ه��ا و تمرکز بر 
فرمول ش��خصِی سرمایه گذار است؛ براین اساس، تالش برای 

پیشگویی زمان ورود و خروج از بازار عین نابخردی است.
ای��ن کارش��ناس بازارس��رمایه، درگیری سیاس��تمداران با 
نوس��انات طبیعی ب��ازار و به دنبال مقصر گش��تن را اولین و 
بزرگتری��ن گام اش��تباه در این حوزه دانس��ت و اف��زود: بازار 
س��رمایه در تمام دنیا دچار نوسان می شود و در این موضوع 
در تمام بازارهای مالی بین المللی اتفاقی طبیعی اس��ت، ولی 
باید گفت تاکنون هرگز شاهد مداخله جدی سیاست مداران 

در این حوزه نبوده ایم.
مدیر معامالت کارگزاری بانک پاس��ارگاد در پایان با اشاره 
به اینکه نامزدهای انتخاباتی برنامه اقتصادی خود را تش��ریح 
کنن��د، تاکید کرد: ب��ه نظر من، ش��عارهای مرتب��ط با بازار 
سرمایه قطعا در انتخابات ریاست جمهوری این دوره پر رنگ 
خواهد ب��ود. دلیل آن هم درگیری نس��بت باالیی از مردم با 
بازار س��رمایه طی دو سال اخیر است. به کاندیداهای ریاست 
جمهوری توصیه می ش��ود از اظهار نظرهای غیرکارشناس��انه 
در مورد بازار س��رمایه دوری کنند، زیرا اعتماد بازار س��رمایه 
هم اکنون خدش��ه دار ش��ده اس��ت و بر همین اساس به نظر 
من، بهتر اس��ت کاندیداها با ارایه دقیق برنامه های اقتصادی 
خود موجب ش��فافیت اذهان عمومی نس��بت به برنامه های 

اقتصادیشان شوند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: پرونده اردیبهش��ت ماه شرکتهای کارگزاری فعال در بازار 
س��رمایه با خرید و فروشی در حدود 1۳8 هزار میلیارد بسته شد. نگاهی 
به عملکرد این واسطه های بورسی در میانه فصل بهار نشان میدهد پس 
از آنکه این نهادهای مالی، نخس��تین ماه 1400 را با خرید و فروش بیش 
از 185 ه��زار میلیارد تومانی آغاز کردند، این روند در اردیبهش��ت ماه به 
حدود 1۳8 هزار میلیارد تومان رس��یده است. جزئیات خرید و فروشهای 
ثبت شده توس��ط کارگزاریها در اردیبهشت ماه امسال نشان می دهد که 
در مجموع 1۳8 هزار میلیارد تومان معامله توسط 111 کارگزاری فعال در 
بازار سرمایه شکل گرفته است. در این میان، 84.۳ هزار میلیارد تومان از 
این رقم یعنی بیش از 60 درصد از کل دادوس��تدها از آن مبادالت آنالین 
بوده اس��ت. همچنین 527 میلیارد تومان نیز به خرید و فروش از س��وی 
بازارگردانها تعلق داش��ته و مابقی نیز با رقمی در حدود  5۳ هزار میلیارد 
تومان، حجم معامالت عادی در خرید و فروش س��هام این نهادهای مالی 
بوده است. همچنین عملکرد کارگزاریها به تفکیک فعالیت در انواع اوراق و 
بازار نشان میدهد این نهادهای مالی در ماه گذشته بیش از 2 هزار میلیارد 
تومان خرید و فروش اوراق در بازار بدهی داشته اند. در بازار اوراق مشتقه 
نیز معامالت این نهادهای مالی به بیش از 468 میلیارد تومان رس��یده و 
در این راستا 18.5 هزار میلیارد تومان از خرید و فروش کارگزاریها در این 
ماه مربوط به معامالت صندوقهای س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس 

بوده است.
فهرست کارگزاریهای برتر اردیبهشت ماه

گ��زارش پایگاه خبری بازار س��رمایه نش��ان میدهد بیش��ترین خرید و 
فروش��های صورت گرفته در کارگزاریها طی اردیبهش��ت ماه تنها به چند 
کارگزاری برمیگ��ردد، به طوری که درصد باالیی از خرید و فروش ها تنها 
در انحص��ار چند کارگزاری بوده اس��ت. در صدر این فهرس��ت، کارگزاری 
مفید به تنهایی حدود 20 درصد از کل خرید و فروش��های ثبت ش��ده در 
اردیبهشت ماه را به خود اختصاص داد و معامالت این کارگزاری به 26.7 

هزار میلیارد تومان رسید. همچنین این کارگزاری بیشترین فعالیت را در 
حوزه معامالت آنالین داش��ته است، به طوری که 26 هزار میلیارد تومان 
از خرید و فروشهای کارگزاری مفید به صورت آنالین بوده و این رقم ۹7 

درصد از کل معامالت ماه گذشته این کارگزاری را تشکیل می دهد.
در ادامه برترین کارگزاریها در میانه فصل بهار، کارگزاری آگاه قرار دارد. 
این کارگزاری در ماه گذشته در حالی به دادوستد حدود 11 هزار میلیارد 
تومانی رسید که سهم این کارگزاری از کل مبادالت بیش از  4 درصد بوده 
است. رتبه بعدی کارگزاریهای برتر به کارگزاری بانک پاسارگاد اختصاص 
دارد و این کارگزاری جایگاه سوم برترین کارگزاریهای اردیبهشت ماه را با 
خرید و فروش بیش از ۹.۳ هزار میلیارد تومانی از آن خود کرده است. البته 
۳.6 هزار میلیارد تومان از این رقم به بازارگردانی الگوریتمی این کارگزاری 

در بخش سهام تعلق داشت.
ش��رکت کارگزاری توس��عه معامالت کیان نیز ماه گذشته را با خرید و 
فروش بیش از 4.4 هزار میلیارد تومانی سپری کرد و در رتبه چهارم جای 
گرفت. کارگزاری شرکت کارگزاری مبین سرمایه، کارگزاری بانک پارسیان 
و ش��رکت کارگ��زاری بانک صنعت و معدن نیز هر ک��دام با معامالتی در 
محدوده ۳ هزار میلیارد تومان در رتبه های بعدی جای گرفتند. کارگزاری 
صندوق س��رمایه گذاری مش��ترک توس��عه بازار نیز در ماهی که گذشت 
بیش��ترین فعالیت را در زمینه بازار اوراق مش��تقه داش��ت. به این ترتیب، 
در حال��ی معام��الت این کارگزاری به 2.۹ هزار میلیارد تومان رس��ید که 
165میلیارد تومان از این رقم به معامالت بازار اوراق مشتقه تعلق داشته و 

مابقی خرید و فروش معمولی سهام بوده است.
 بازدهی منفی 6 درصدی بورس در فروردین

همچنین در 18 روزی کاری فروردین ماه امسال، ارزش معامالت بورس 
نس��بت به اسفندماه سال گذش��ته ۳2 درصد کاهش یافت و از 1۳7 هزار 
میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان رس��ید. حجم سهم معامله شده 
نیز از حدود 151 میلیارد سهم به حدود 104 میلیارد سهم رسید که افت 

۳1 درصدی را نشان میدهد. همچنین در اولین ماه 1400، حجم و ارزش 
معام��الت بازار س��هام، اول و دوم به ترتیب ۹6 میلیارد س��هم و 72 هزار 
میلیارد تومان بوده اس��ت. در فروردین ماه امسال در مقایسه با اسفندماه 
گذش��ته دفعات معامالت بازار س��هام معادل 61 درصد کاهش یافت و از 
حدود 16.5 میلیارد دفعه به حدود 6.4 میلیارد دفعه رس��ید. ارزش بازار 
در پایان فروردین ماه در مقایس��ه با اسفندماه با افت 7 درصدی به حدود 
۳5۳ ه��زار میلیارد تومان رس��ید و تقریبا از 5.2 ه��زار میلیارد تومان به 
حدود 4.86۹ هزار میلیارد تومان بالغ شد. درصد گردش معامالت نیز در 
فروردین ماه به رقم یک رس��ید که در مقایسه با اسفند ۳1 درصد کاهش 

را نشان میدهد.
میزان بازدهی کل بورس از آغاز سال 1400 تا پایان فروردین ماه منفی 
6 درصد بود و نسبت قیمت به درآمد در 12 ماه گذشته به 14.27 رسید. 
همچنین ارزش خالص دارایی صندوقهای سرمایه گذاری در فروردین ماه 
1400 با بیش از51 هزار میلیارد ریال کاهش به مبلغ 4.2۳۹ هزار میلیارد 
ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش داراییها مربوط به صندوقهای 
با درآمد ثابت بوده که با 2 درصد رشد و 65 هزار میلیارد ریال افزایش به 

مبلغی بالغ بر 2.77۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
صندوقهای سرمایه گذاری در مجموع 28 درصد از داراییهای خود را در 
س��هام، ۳8 درصد را در اوراق مش��ارکت، ۳۳ درصد در سپرده های بانکی 
و وجه نقد و یک درصد در سایر داراییها سرمایه گذاری کرده اند. در بین 
صندوقهای سرمایه گذاری نیز بیشترین بازدهی متعلق به صندوق با درآمد 
ثابت کوثر یکم از بین صندوقهای با درآمد ثابت است. از بین صندوقهای 
س��هامی هم صندوق مش��ترک نوید انصار، جایگاه نخست را کسب کرد و 
بازدهی یک س��ال گذش��ته آن 71.۹ درصد بوده است. همچنین در بین 
صندوقهای قابل معامله در بورس، صندوق با درآمد ثابت نگین س��امان با 
نماد »کارین« با 1.8 درصد بازدهی، بیش��ترین بازدهی را به دس��ت آورد. 

بازدهی این صندوق در یک سال گذشته 2۳.4 درصد بوده است.

13۸ هزار میلیارد تومان توسط 111 کارگزاری فعال در بازار سرمایه دادوستد شد

کارنامه کارگزاریها در میانه بهار

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: در وضعیت فعلی نمی توان روند 
بازار را مورد پیش بینی قرار داد اما بررسی های صورت گرفته نشان می دهد 
که معامالت بورس تا زمان برگزاری انتخابات با نوس��ان همراه است اما از 

بعد انتخابات می توان شاهد روزهای بهتری در این بازار بود.
محمدمهدی بحرالعلوم به ش��تاب افت شاخص بوس در معامالت چند 
روز گذش��ته اش��اره کرد و به ایرنا گفت: بازار در وضعیت فعلی از شرایط 
باثباتی برخوردار نیست؛ بنابراین کوچکترین خبر منفی می تواند به ریزش 
ش��اخص بورس منجر شود. با توجه به حساسیت های یاد شده هر اتفاقی 
در این بازار بزرگ جلوه داده می شود و تاثیر سنگینی را بر معامالت بورس 

خواهد گذاشت.
به اعتقاد بحرالعلوم، نوس��ان قیمت  های جهانی به ش��دت روند بازار را 
در روز ش��نبه تحت تاثیر قرار داد زیرا برخ��ی از آنها که تاثیرگذار بر نرخ 
کامودیتی ها هستند معامالت بازار و تغییر قیمت سهام را تحت تاثیر قرار 

دادند و باعث ایجاد چنین روند معامالتی در بازار دیروز شدند.
این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه روند نزولی شاخص بورس 
از دالیل بنیادی برخوردار نیس��ت و چندان خطری معامالت بازار سهام را 
تهدی��د نمی کند، ادامه داد: ای��ن بازار تحت تاثیر برخی از تغییرات قیمت 
در ب��ازار جهان��ی معامالت خود را در بازار روز ش��نبه با روند منفی آغاز و 

به پایان رساند.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازار از چه زمانی روند صعودی را در 
پی��ش خواهد گرفت، گفت: اکنون و در وضعیت فعلی نمی توان روند بازار 
را مورد پیش بینی قرار داد اما بررس��ی های صورت گرفته نش��ان می دهد 
که معامالت بورس تا زمان برگزاری انتخابات با نوس��ان همراه است اما از 

بعد انتخابات می توان ش��اهد روزهای بهتری در این بازار بود. صندوق های 
با درآمد ثابت باید در خرداد ماه میزان درصدی را که به آنها ابالغ ش��ده 
است س��هام خریداری کنند؛ بنابراین با توجه به تزریق نقدینگی از سوی 
صندوق با درآمد ثابت به بازار، به نظر می رسد با ریزش چندانی در خرداد 
ماه در شاخص بورس مواجه نباشیم و ریزش بیش از اینها در بازار توجیه 

چندانی ندارد.
به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، در صورت تداوم روند ریزشی بازار 
سهام س��هامداران نباید نگرانی چندانی از این معامالت داشته باشند زیرا 

ضرر و زیان آنها به طور حتم در همین بازار جبران خواهد شد.
بحرالعلوم با بیان اینکه تا پایان انتخابات ریاست جمهوری روند معامالت 
بورس بالتکلیف اس��ت، افزود: ممکن اس��ت فقط برگزاری انتخابات تاثیر 
منفی بر بازار داشته باشد اما این احتمال وجود دارد که خروجی انتخابات 
روند معامالت این بازار را به س��مت رش��د و روند صعودی سوق دهد. هم 
اکنون و در وضعیت فعلی به دلیل قرار گرفتن بازار سهام در فضای برزخی 
زمینه ایجاد ترس در معامالت و روند منفی ش��اخص بورس فراهم ش��ده 
اس��ت. در نتیجه اکنون سرمایه گذاران در بازار از وضعیت فعلی معامالت 
خسته شده اند و اقدام به فروش و خروج هیجانی سرمایه های خود از این 

بازار کرده اند.
وی در ادامه به علت عدم تاثیرپذیری معامالت بورس از واریز نقدینگی 
بانک مرکزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: خرید سهام 
و ورود نقدینگی به بورس از سوی صندوق تثبیت بازار سرمایه دارای برخی 
از شرط و شروط است و فقط در صورت برقراری شروط الزم در بازار امکان 
تزریق نقدینگی به سمت بازار وجود خواهد داشت؛ بنابراین نمی توان اعالم 

کرد که این صندوق تاکنون قادر به خرید در این بازار بوده است یا خیر.
او همچنین به تاثیر پیش��نهادات 10 گانه سران قوا بر معامالت بورس 
تاکی��د کرد و گفت: این موضوع می تواند بر روند بازار تاثیرگذار باش��د اما 
اکنون بازار حال روانی خوبی ندارد و در وضعیت فعلی با مشکل احساسات 

سهامداران و هیجانی که از خود نشان می دهند روبرو هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار به لحاظ بنیادی با مشکل 
چندانی مواجه نیست، خاطرنشان کرد: با توجه به ارزنده بودن سهام حاضر 
در بازار، بازارهای رقیب چش��م انداز خاصی ندارند و در کنار آنها مصوبات 
س��ران قوا مصوباتی قوی هستند که با مشخص ش��دن زمان اجرایی آنها 

می توان شاهد تاثیر مثبت آنها در بازار باشیم.
بحرالعل��وم در پایان به س��هامداران در وضعیت فعل��ی معامالت بورس 
توصیه کرد بهتر اس��ت در این موقعیت بازار صبور باش��ند اما این موضوع 
باید مدنظر قرار گیرد که فقط به سمت انتخاب سهام ارزنده در بازار بروند. 
برخی از سهامداران سهامی را در بازار انتخاب و اقدام به خرید می کنند که 
بنیاد خوبی ندارند و با ریسک باالیی همراه نیستند، این افراد ممکن است 
سهامی را در بازار انتخاب کنند که به مدت چند ماه در بازار منفی باشند.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، سهام بنیادی با قیمت های فعلی در 
بازار ارزشمند هستند و سهامداران بهتر است در این موقعیت بازار تصمیم  

به فروش سهام و خروج از این بازار نگیرند.
گفتنی اس��ت شاخص کل بورس در روز یکشنبه 20 هزار و 421 واحد 
افت کرد و به رقم یک میلیون و 107 هزار واحد رسید. همچنین روز شنبه 
بیشترین میزان افت بورس تهران در سال 1400 به ثبت رسید و شاخص 

کل 27 هزار و 5۹1 واحد ریخت.

یک کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد

زمان سنجی بازگشت بورس به مدار مثبت
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 هشدار کمبود مرغ
در ماه های آینده

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره 
به اینک��ه هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه مولفه های 
تولید باال رفته است، گفت اگر فکری برای شرایط پیش آمده 
نش��ود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد شاهد کمبود مرغ در 

ماه های آینده خواهیم بود.
حبیب اس��داهلل نژاد در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه در 
ح��ال حاضر بازار مرغ  آرامش ش��کننده ای دارد، اظهار کرد: 
در برخی اس��تان ها کمبود مرغ مش��اهده ش��ده اس��ت، زیرا 
جوجه ریزی در فروردین ماه به اندازه نیاز واقعی کش��ور انجام 

نشد. 
همچنین بعد از مصوبه قرارگاه س��اماندهی مرغ کش��ور که 
قیمت مرغ زنده را به 17 هزار و 100 تومان و مرغ گرم را به 
24 هزارو ۹00 تومان افزایش دادند، مجددا مولفه های تولید 

هم توسط ستاد تنظیم بازار و وزارت راه افزایش یافت.
وی ادامه داد: کرایه های حمل و نقل، ذرت و سویا، واکسن، 
ریزمغ��ذی و دارو افزای��ش قیمت محس��وس و قابل توجهی 
داشتند. همچنین جوجه یکروزه که قیمت مصوب آن 4200 
تومان اس��ت در بازار 8000 ت��ا ۹000 تومان خرید و فروش 

می شود.
به گفته وی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت به دلیل 
عدم کنترل و نظارت بر بازار در افزایش قیمت جوجه یکروزه 

قصور دارند و باید پاسخگو باشند.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی اضافه 
کرد: اگر فکری برای ش��رایط پیش آمده نشود، شاهد کمبود 

مرغ در ماه های آینده خواهیم بود.
در ح��ال حاض��ر نیز هر آنچ��ه درخص��وص کاهش قیمت 
مولفه های تولید و جوجه  گفته می شود  در حد حرف و شعار 

بوده و هیچ اتفاق موثری نیفتاده است.
ب��ه گفت��ه وی یا بای��د قیمت م��رغ بنا ب��ر افزایش قیمت 
مولفه های آن اصالح ش��ود یا بایستی قیمت مولفه های تولید 
مانند قبل ش��ود که البته به نظر می رسد مورد دوم امکانپذیر 

نیست.
اسداهلل نژاد در پایان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام 
ش��ده مرغ زنده برای مرغداران بیش از 20 هزارتومان و مرغ 
گ��رم نیز  2۹ تا ۳0 هزارتومان اس��ت، گف��ت: موافق افزایش 
قیمت مرغ نیس��تیم، ولی وقتی هزین��ه مولفه های تولید باال 
م��ی رود بر روی قیمت تمام ش��ده مرغ هم اث��ر می گذارد و 

چاره ای جز اصالح قیمت مصوب و بازار نیست.

نماگربازارسهام

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران می گوید رکود 
کامل در بازار خودرو حاکم است و خرید و فروش خودروهای ارزان قیمت 

نیز به صفر رسیده است.
به گزارش س��الم نو، بازار خودروی پایتخ��ت حاکی از تداوم بالتکلیفی 
خریداران و فروش��ندگان اس��ت. نتیجه مذاکرات وین، انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و در نهایت نرخ ارز، خریداران واقعی خودرو را دربالتکلیفی قرار 
داده اس��ت. فعاالن بازار خودرو کاهش تقاضای کاذب را عامل اصلی رکود 

در این بازار می دانند.
در این زمینه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران 
گف��ت: همچنان رکود کام��ل در بازار خودرو حاکم اس��ت. حتی خرید و 
فروش خودروهای ارزان قیمت نیز به صفر رسیده است. وی تصریح داشت: 
فروشندگان و خریداران واقعی معامالت خودرویی خود را به زمان پس از 
انتخابات موکول کرده اند. البته عده ای هم چشم به نتیجه مذاکرات برجامی 
در وی��ن دوخته اند. به گفته موتمنی؛ زمانی که ن��رخ ارز در طی 4 روز 5 
هزار تومان ریزش قیمت داشته باشد خریدار قدرت تصمیم گیری خود را 
از دست می دهد. از سوی دیگر خریداران اصلی در انتظار نتیجه مذاکرات 
برجامی می باشند و این نشان می دهد که بازار تحت تأثیر عوامل سیاسی 

و اقتصادی است.
وی ادامه داد: در ماه های ابتدایی احتمال شکس��ت تحریم ها، بازار تحت 
تأثیر جو روانی قرار خواهد گرفت. این موضوع می تواند ش��وک بزرگی به 

بازار خودرو باشد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: مشتریان اصلی خودرو 
به دلیل مس��ائل مطرح ش��ده خرید را به تعویق انداخته اند. از سوی دیگر 
فروشندگان نیز برای حفظ سرمایه های خود معامالت خودرویی را به زمان 

مناس��ب تر موکول کرده اند. موتمنی عدم نقدینگی کافی دس��ت مردم را 
عامل دیگری برای عقب نش��ینی خریداران واقعی از بازار خودرو می داند و 
می گوید: به دلیل نوس��انات نرخ ارز و افزایش سریالی قیمت کاالها مردم 
ناگزی��ر تمام س��رمایه های خود را تبدیل به کاال کرده ان��د. امروز برخالف 

ادعای مسئوالن نقدینگی نزد مردم بسیار کم است.
این فعال صنفی ادامه داد: از سوی دیگر شیوع کرونا تأثیر زیادی بر روی 
بازارها گذاشته است. بازار خودرو نیز تحت تأثیر این بیماری نتوانسته مانند 
سنوات گذشته مش��تریان خود را حفظ کند. چراکه قدرت مالی مردم به 
دلیل تعطیلی ها و کاهش درآمدها برای حضور در بازار خودرو کافی نیست. 
وی تأکید داشت: مردم در انتظار تعیین تکلیف بازار خودرو هستند. خریدار 
با توجه به میزان نقدینگی و سلیقه خود به دنبال خرید خودرو است. حاال 
این انتظار چه در بازار خودروهای داخلی و چه خودروهای خارجی آسیب 

زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
موتمنی گفت: خریداران خودروهای ارزان قیمت نیز در چنین شرایطی 
دست از خرید خودرو برداشته و همچنان منتظر تحول کاهشی قیمت ها 
در ب��ازار خودرو هس��تند. به گفته رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو 
تهران؛ تفاوت قیمت خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار بسیار زیاد است. 
این ش��کاف قیمت ص��د درصد تأثیر خود را در ب��ازار و تصمیم خریدار و 

فروشنده خودرو می گذارد.
وی تصری��ح داش��ت: البته باز هم فروش��ندگان با زیر قیم��ت بازار نیز 

نمی توانند مشتری برای خودروهای خود پیدا کنند.
موتمنی گفت: بازار خودرو ارتباط نزدیک با نرخ ارز دارد. زمانی که قیمت 
ارز باال می رود تقاضای کاذب افزایش می یابد. مردم در چنین شرایطی به 
دنبال افزایش س��رمایه و نقدینگی خود هس��تند. این فعال صنفی تأکید 

داش��ت: در ش��رایط گرانی ارز همه مردم نمی توانند خانه خریداری کنند. 
یعنی بودجه همه مردم به خرید خانه نمی رسد. از این رو با خرید خودرو 
تا حد زیادی در جمع آوری سرمایه و نقدینگی، سهم خواهی خود را از بازار 

بلبشوی نرخ ارز دارند.
به اعتقاد موتمنی طی هش��ت ماه گذشته قیمت ارز از کانال ۳2 به 25 
هزار تومان رس��ید. در این زمان تقاضای کاذب برای خرید خودرو بس��یار 
کم ش��ده اس��ت و تقاضای اندک فعلی تنها جنبه مصرفی دارد. علی رغم 
وجود برخی عالئ��م نگران کننده مانند نرخ گذاری های جدید خودرویی از 
س��وی ش��ورای رقابت، اما اوضاع بازار خودرو حرکت رو به مثبت خود را 

آغاز کرده است.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو ته��ران گفت: تقویت ارزش پول 
ملی، ثبات نس��بی قیمت ارز و اصالح سیاس��ت های اقتصادی س��ه محور 
اصلی بازگشت آرامش به بازار خودرو است. احتمال رسیدن بازار خودرو به 
ثبات نس��بی پس از انتخابات ریاست جمهوری بسیار جدی است. کاهش 
تقاضای کاذب در این بازار رمز تقویت صنعت خودرو و نزدیکی قیمت های 

کارخانه با کف بازار است.
موتمنی می گوید: در یک س��ال گذشته به دلیل کاهش تولید و افزایش 
تقاضای کاذب قیمت خودرو در بازار به ش��دت روند افزایشی داشته است، 
ام��ا ام��روز با توجه به کاهش قیم��ت ارز تقاض��ای کاذب از بین رفت. به 
گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران؛ پیش بینی می شود فاصله 
قیمت کارخانه تا بازار در مسیر کاهش قرار می گیرد و بازار با ریزش قیمت 
در چند ماه آینده مواجه خواهد شد. این فعال صنفی تأکید داشت: در سال 
جاری شرایط بازار به دلیل کاهش تقاضای کاذب مثبت خواهد بود و بازار 

خودرو افزایش قیمت نخواهد داشت.

خریداران واقعی خودرو در بالتکلیفی

 رکود کامل در بازار حاکم است

5تولید و صنعت دوشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
3 خرداد 1400

شماره 1786



ترجمه: علی آل علی

آیا شما نگران وضعیت ترافیک سایت برندتان هستید؟ امروزه بسیاری از کارآفرینان 
چنین نگرانی درباره سایت برندشان دارند. اغلب کاربران برای جست وجوی محتوا یا 
دسترسی به برندهای مختلف از موتورهای جست وجو استفاده می کنند. اگر کسب 
و کار ش��ما در این میان رتبه های مناس��بی در موتورهای جست وجو نداشته باشد، 
فرآیند جلب نظر مخاطب هدف بسیار دشوار خواهد شد بنابراین کسب و کار شما 
باید نس��بت به افزایش رتبه س��ئو خود توجه نماید. رتبه سئو بیانگر جایگاه سایت 
رس��می برند شما در نتایج جست وجوی گوگل یا دیگر موتورهای جست وجو است. 
این امر براساس معیارهای بسیار زیادی از جمله میزان ترافیک سایت ارزیابی می شود 
بنابراین هرچه توانایی شما برای بهینه سازی سایت تان بیشتر باشد، رتبه های باالتری 
در جس��ت وجوی کاربران خواهید داش��ت. این امر اهمیت بسیار زیادی برای کسب 
و کارها دارد. به هر حال ش��ما باید رتبه مناسبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان داشته باشید، در غیر این صورت شاید فرآیند توسعه کسب و کارتان خیلی 
زمانبر شود.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از ایده های کاربردی برای افزایش 
رتبه سئو سایت کسب و کارهاست. اگر شما هم تمایل به افزایش رتبه سئو سایت تان 

دارید، این مقاله توصیه های جالبی برای شما خواهد داشت. 
افزایش سرعت بارگذاری صفحات سایت

هرچه س��رعت بارگذاری صفحات سایت برند ش��ما باالتر باشد، کاربران رضایت 
بیش��تری از حضور در آن خواهند داشت. ش��اید این امر خیلی ساده به نظر برسد، 
اما برای شمار باالیی از کاربران مهمترین عامل در انتخاب از میان کسب و کارهای 
مختلف است. بسیاری از برندها به این نکته مهم توجه الزم را ندارند. درست به همین 
خاطر با مشکالت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان مواجه می شوند.  
افزایش س��رعت صفحات سایت برند امر ساده ای نیست، اما شما در این مسیر تنها 
نیستید. بسیاری از موسسه های حرفه ای در زمینه بهینه سازی سایت فعالیت دارند. 
اگر شما اطالع دقیقی از طراحی سایت یا بهینه سازی اش ندارید، همکاری با چنین 
موسسه هایی بهترین گزینه ممکن برای شما خواهد بود. این امر فرصت طالیی برای 

شما به منظور جلب نظر شمار هرچه باالتری از کاربران محسوب می شود. 
تولید محتوای باکیفیت

تولید محتوای باکیفیت یکی از راهکارهای بسیار مناسب برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. برخی از برندها توجه چندانی به این موضوع ندارند. درست 
به همین خاطر در طول زمان با مش��کالت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف مواجه می ش��وند. به هر حال تنها راه ارتباط میان ش��ما و مشتریان 
تولید محتوای جذاب اس��ت. در غیر این ص��ورت کاربران به هیچ وجه دلیلی برای 
تعامل با کس��ب و کار شما و مراجعه به س��ایت تان نخواهند داشت.  شاید در نگاه 
نخست تولید محتوای جذاب برای مخاطب هدف کار بسیار دشواری به نظر برسد، 
اما نیازی نیست بیش از اندازه نگران باشید. هر کسب و کاری دارای برخی از نکات 
و ارزش های طالیی برای مش��تریانش اس��ت. اشاره به ارزش های کسب و کار برای 
تعامل با مشتریان در قالب محتوایی جذاب بهترین گزینه ممکن خواهد بود. این امر 

به کسب و کار شما تمایز قابل مالحظه ای در مقایسه با دیگر برندها نیز می دهد. 
بهینه سازی تصاویر سایت

انتشار محتوا در سایت برند همیشه براساس فرمت متن نیست. گاهی اوقات شما 
باید تصاویر مناسبی از محصوالت یا دفتر رسمی برندتان نیز منتشر سازید. در این 
صورت باید به بهترین شکل ممکن به تعامل با مشتریان توجه نشان دهید. در غیر 

این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهید داشت. 
بازاریاب ه��ا حتی در صورت تولید محتوای متنی نیاز به اس��تفاده از عکس های 
جذاب به منظور افزایش تمایل کاربران برای مطالعه متن موردنظر دارند. در غیر این 
صورت ترکیبی از کلمات مختلف هیچ جذابیت خاصی برای کاربران نخواهد داشت. 
شاید تولید بهینه سازی تصاویر برای سایت برند کار ساده ای نباشد، اما استفاده از 
تصاویر رایگان سایت هایی نظیر کانوا کار شما را ساده تر از زمان دیگری خواهد کرد 

بنابراین نیازی به نگرانی بیش از اندازه در این رابطه نیست. 
شروع وبالگ نویسی

برندهای بزرگ در کنار س��ایت رسمی شان دارای وبالگ رسمی نیز هستند. این 
ام��ر به آنها برای نگارش محتوای تخصصی و تعامل هرچه نزدیک تر با مش��تریان 
وفادارشان کمک می کند. به هر حال شما باید تفاوتی میان مشتریان تازه و مشتریان 

وفادارتان قائل شوید در غیر این صورت خیلی زود آنها را از دست خواهید داد. 
بس��یاری از برنده��ا برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان نیاز ب��ه توضیح دقیق 
محصوالت ش��ان و مقایسه آنها با دیگر نمونه های موجود در بازار می کنند. این امر 
اهمیت بس��یار زیادی برای کس��ب و کارها دارد. اگر ش��ما به خوبی این حوزه را 
مدیریت نمایید، به بهترین ش��کل ممکن ش��انس تاثیرگذاری بر روی مشتریان را 
خواهید داش��ت.  موضوعات کاربردی برای وبالگ برندها چندان پیچیده نیس��ت. 
شما با استفاده از شناخت مناسب مشتریان امکان تولید محتوای جذاب برای آنها 
را دارید. اگر کسب و کار شما تا به حال نسبت به این نکته توجه نشان نداده است، 
باید هرچه زودتر روند بازاریابی و وبالگ نویسی تان را تغییر دهید. فقط در این صورت 

شانسی برای افزایش رتبه سئوی سایت تان خواهید داشت. 
استفاده از لینک های خارجی

ارج��اع ب��ه محتوای معتبر و دیگر مق��االت برای اثبات صح��ت ادعای محتوای 
بازاریابی برند یکی از نکات مهم برای بهبود وضعیت سئو محسوب می شود. امروزه 
بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی و تعامل با مشتریان ادعاهای مختلفی را بیان 
می کنند. اگر کس��ب و کارها توانایی اثبات ادعاهای شان را نداشته باشند، در کوتاه 
مدت با ریزش ش��دید مخاطب هدف مواجه خواهند ش��د.  پیدا کردن مقاالت یا 
محتوای مناسب به منظور ارجاع به آنها کار چندان سختی نیست. امروزه بسیاری از 
وبالگ های بازاریابی و حوزه کسب و کار در دسترس قرار دارد. شما با جست وجویی 
ساده امکان پیدا کردن چندین محتوای مناسب و جذاب را خواهید داشت بنابراین 

بدون هیچ نگرانی خاصی وارد فعالیت در این حوزه شوید. 
محتوا فراتر از متن است

بازاریابی در سایت رسمی برند باید فراتر از انتشار محتوای متنی باشد. بسیاری از 
برندها در سایت رسمی شان فقط به دنبال انتشار محتوای متنی هستند. این امر شاید 
سهولت بسیار زیادی داشته باشد، اما از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
چندان مناسب نیست. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
هیچ فرمت محتوایی دیگری توجه نشان نمی دهند. امروزه فرمت های محتوایی برای 
بازاریابی توسعه زیادی پیدا کرده است. شما امکان تولید محتوای ویدئویی با استفاده 
از نرم افزارهای حرفه ای در این زمینه را دارید. این امر سهولت بسیار زیادی برای شما 
و کسب و کارتان خواهد داشت. هرچه توانایی شما برای تولید محتوای چندرسانه ای 
در حوزه بازاریابی بیشتر باشد، سایت تان برای کاربران جذابیت بسیار بیشتری پیدا 
خواهد کرد. این امر شما را در میان برندهای محبوب مشتریان قرار می دهد. همین 

نکته به معنای افزایش رتبه سئو سایت شما در بلندمدت است. 
تعمیر لینک های خراب

گاهی اوقات سایت ها دارای برخی لینک های خراب هستند. شاید شما در کاربری 
روزمره و مشاهده سایت تان چندان متوجه لینک های خراب نشوید، اما اگر کاربران 
با آنها مواجه ش��وند، تجربه شان از برندتان به شدت افت خواهد کرد. بنابراین شما 

باید به طور مداوم به دنبال راهکارهایی برای ارائه بهترین تجربه ممکن به مشتریان 
باش��ید.  تعمیر لینک های خراب کار س��ختی نیست. مهمترین مسئله پیدا کردن 
چنین لینک هایی در کوتاه ترین زمان ممکن اس��ت. یکی از توصیه های مناسب در 
این میان مراجعه به صفحات مختلف س��ایت در بازه های زمانی مختلف و ارزیابی 
آنهاست. این امر در صورت بروز هرگونه مشکلی امکان رفع اش در کوتاه ترین زمان 

ممکن را به همراه دارد. 
بهینه سازی سایت برند برای گوشی های هوشمند

کاربران دیگر فقط از رایانه های ش��خصی برای جس��ت وجو در اینترنت استفاده 
نمی کنند. این امر همراه با توسعه گوشی های هوشمند موجب افزایش تمایل برای 
استفاده از چنین دستگاه هایی شده است. تجربه اولیه کاربران گوشی های هوشمند 
از مراجعه به س��ایت های مختل��ف به هیچ وجه مطلوب نبود. دلی��ل این امر عدم 
بهینه سازی س��ایت ها برای ساختار متفاوت گوشی های هوشمند بود. خوشبختانه 
امروزه برندها به این مس��ئله توجه بسیار بیشتری دارند بنابراین شما باید از همان 
ابتدای راه اندازی سایت تان به دنبال بهینه سازی اش برای کاربران باشید. در غیر این 
صورت امکان جلب نظر مخاطب هدف و تاثیرگذاری بر روی آنها را نخواهید داشت. 
کاربران تمایل باالیی برای تجربه استفاده از سایت ها به ساده ترین شکل ممکن 
دارند بنابراین اگر ش��ما در این رابطه عملکرد مناس��بی از خودتان نشان ندهید، با 
مشکالت زیادی رو به رو خواهید شد. بهینه سازی سایت رسمی برند برخالف آنچه 
در ابتدا به نظر می رس��د، کار سختی نیس��ت. اگر یک طراح سایت یا برنامه نویس 
حرفه ای در کنار کسب و کار شما باشد، این کار را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 

خواهد داد بنابراین نیازی به نگرانی بیش از اندازه در این رابطه نخواهد بود. 
فراهم سازی اطالعات تماس مناسب

اطالعات تماس شما برای مشتریان و به طور کلی بازدیدکنندگان سایت باید به 
اندازه کافی مناسب باشد در غیر این صورت کاربران حتی اگر از کسب و کار شما 
خوش شان بیاید، بازهم امکان تعامل با شما را نخواهند داشت. مهمترین اطالعات در 
این میان آدرس دقیق دفتر مرکزی و فروشگاه های برند، شماره تماس و همچنین 

ایمیل است. این امر به کاربران فرصت مناسب برای تعامل با شما را می دهد. 
یکی از معیارهای اصلی گوگل برای رتبه بندی سایت ها توجه به وضعیت اطالعات 
تماس است بنابراین شما با درج دقیق این بخش امکان جلب نظر الگوریتم گوگل 
برای بهبود رتبه سایت تان را خواهید داشت. در غیر این صورت نباید انتظار خاصی 

از موفقیت سایت برندتان داشته باشید. 
ترغیب کاربران برای بازنشر محتوای تان در شبکه های اجتماعی

بازنشر محتوا در شبکه های اجتماعی شاید کار ساده ای به نظر برسد، اما ترغیب 
کاربران برای انجام آن بیش از اندازه دش��وار است. بدون تردید هیچ کاربری تمایل 
به بازنش��ر محتوای یک برند در اکانت ش��خصی اش ندارد. این امر فقط در برخی 
موارد برای برندهای بزرگ و مورد عالقه کاربران روی می دهد. شما برای جلب نظر 
مخاطب هدف به بازنش��ر محتوای برندتان در شبکه های اجتماعی باید گزینه های 
مناسب را نیز مدنظر قرار دهید. مهمترین نکته در این میان قرار دادن کادر بازنشر 
محتوا در کنار محتوای اصلی اس��ت. این امر امکان بازنش��ر محتوا در ش��بکه های 
اجتماعی مختلف را فراهم می سازد.  بسیاری از برندها هیچ توجهی به ساده سازی 
فرآیند بازنشر محتوای سایت در شبکه های اجتماعی از سوی کاربران ندارند. این امر 
اگر همراه با ش��کایت گسترده کاربران شود، هیچ دلیل مشخصی به همراه نخواهد 
داشت بنابراین شما باید به طور دقیق عملکردتان در این حوزه را مدنظر قرار دهید. 

در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهید داشت. 
استفاده از کلیدواژه ها

هرچه میزان استفاده از کلیدواژه ها از سوی کسب و کار شما بیشتر باشد، شانس 
باالت��ری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید داش��ت. این امر یکی از 
اصول اساسی در زمینه سئو سایت محسوب می شود. وقتی شما از کلیدواژه ها برای 
تولید محتوا اس��تفاده می کنید، در حقیقت حوزه های مورد توجه مخاطب هدف را 
مدنظر قرار داده اید. این امر اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری مناسب بر روی 
مخاطب هدف دارد. متاس��فانه بسیاری از کسب و کارها به این نکته مهم بی توجه 
هستند بنابراین محتوای ش��ان هرگز در حوزه مورد عالقه کاربران تولید نمی شود.  
دسترسی به موضوعات مورد عالقه کاربران با استفاده از ابزارهایی نظیر گوگل ترندز 
به س��ادگی امکان پذیر است بنابراین شما دست کم حوزه های مورد عالقه کاربران 
ب��رای تعامل با مخاطب هدف را خواهید دانس��ت. این امر ش��ما را جلوتر از دیگر 

رقبای تان قرار می دهد. 
طراحی اپ موبایل

ش��اید طراحی اپ موبایل برای شما عجیب به نظر برسد، اما بسیاری از کسب و 
کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از این ش��یوه استفاده می کنند. این 
امر تاثیر مناسبی بر روی وضعیت سئو سایت نیز دارد بنابراین شما باید تالش تان 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش دهید. 
وقتی کس��ب و کار ش��ما دارای اپ رسمی باشد، میزان ترافیک اپ موردنظر نیز 
مد نظر موتورهای جس��ت وجو قرار می گیرد. معن��ای این امر امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف و افزایش رتبه سئو برند بدون تحمل دردسرهای مختلف است. 
طراحی اپ موبایل کار س��اده ای نیست بنابراین شاید شما تمایل به همکاری با 
برنامه نویس ها یا س��ازندگان اپ داشته باشید. این امر باید با دقت فراوان نسبت به 
مهارت طرف مقابل صورت گیرد در غیر این صورت نتیجه مناس��بی برای کسب و 
کار ش��ما به همراه نخواهد داشت. بسیاری از کارآفرینان و برندها در انتخاب طراح 
اپ عجله می کنند. این امر در نهایت نتیجه ناگواری در زمینه کیفیت اپ نهایی به 
همراه خواهد داش��ت بنابراین شما باید توجه کافی به زمان موردنیاز برای طراحی 

اپ را داشته باشید. 
حذف کدهای غیرضروری

نگارش کدهای س��ایت باید در نهایت س��ادگی و تالش ب��رای حدف المان های 
غیرض��روری صورت گیرد. هرگونه المان اضافی در س��ایت به معنای کاهش رتبه 
سئو است. شما باید دقیقا هر آنچه مخاطب هدف از شما می خواهد، در اختیارش 
قرار دهید. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی وی نخواهید داشت. 
سایت شما نمای کلی کسب و کارتان را به مشتریان نشان می دهد بنابراین باید 
آنها را به ساده ترین شکل ممکن طراحی کنید. در غیر این صورت محیط شلوغ اش 
موجب س��ردرگمی کاربران خواهد ش��د. به هر حال هدف شما از راه اندازی سایت 

رس��می برای کس��ب  کارتان جلب توجه کاربران اس��ت بنابراین باید این کار را به 
ساده ترین شکل ممکن انجام دهید. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان نخواهید داشت. 
پیوستن به سایت های پرسش و پاسخ

ام��روزه برخی از س��ایت ها در زمینه کمک به کاربران برای حل مشکالت ش��ان 
در حوزه های مختلف فعالیت می کنند. س��ایت هایی نظیر یاهو، Answers و کورا 
مهمترین نمونه ها در این میان هستند. شما با عضویت در چنین سایت هایی شانس 
باالیی برای تاثیرگذاری بر روی کاربران خواهید داشت. شاید در نگاه نخست این امر 
جذابیت چندان زیادی نداشته باشد، اما در صورت موفقیت شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف دامنه گس��ترده ای از کاربران به کس��ب و کارتان عالقه مند 
خواهند شد.  مهمترین نکته در این میان ایجاد اکانت به نام برندتان در سایت های 
پرسش و پاسخ است. پس از بیان هر پاسخ نیز باید از کاربران برای یادگیری بیشتر 
در رابطه با موضوع به عضویت در سایت رسمی تان دعوت نمایید. این امر جذابیت 
های بسیار زیادی برای کسب و کار شما ایجاد می کند. به هر حال مشتریان همیشه 
مایل به همکاری و حضور در کنار برندهایی هستند که نیازهای شان را در سریع ترین 

زمان ممکن رفع کنند. 
استفاده از اینفوگرافی ها

اس��تفاده از اینفوگرافی ها نمای زیبایی به سایت رسمی برندتان می دهد. این امر 
جذابیت زیادی برای برندها به همراه دارد بنابراین اگر شما در تالش برای تعامل با 
مخاطب هدف هس��تید، استفاده از اینفوگرافی یکی از گزینه های مهم خواهد بود. 
برخی از برندها از این راهکار برای انتقال اطالعات آماری مهم در قالبی زیبا استفاده 
می کنند. این امر ایده جذابی است و از هم مهمتر رتبه شما در گوگل را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش می دهد.  اگر کس��ب و کار ش��ما هیچ ایده ای برای نحوه شروع 
کار در زمینه طراحی اینفوگرافی ندارد، استفاده از نمونه های موفق دیگر برندها ایده 
جالبی خواهد بود. این امر ایده های تازه ای در اختیار شما برای طراحی اینفوگرافی 
می دهد بنابراین دیگر خبری از طراحی اینفوگرافی با دردسرهای زیاد در طول زمان 

طوالنی نخواهد بود. 
جلب نظر رسانه ها و مصاحبه با آنها

ارتباط خوب با رسانه ها همیشه به کار کسب و کارها خواهد آمد. بسیاری از برندها 
در این راستا عملکرد چندان مناسبی ندارند. دلیل این امر تلقی رسانه ها به عنوان 
عنصری غیرضروری در زمینه فعالیت کسب و کار محسوب می شود. با این حساب 
ش��ما باید نسبت به ایجاد ارتباط مناسب با رسانه ها از همین حاال اقدام نمایید در 
غیر این صورت مسیر بسیار دشواری برای تعامل با آنها پیش روی خواهید داشت. 

رسانه ها توانایی باالیی برای نمایش جذابیت های برند شما به مشتریان دارند. این 
امر حتی بی عالقه ترین مش��تریان به کسب و کار شما را نیز اندکی وسوسه خواهد 
کرد بنابراین در بازه های زمانی مناسب اقدام به برگزاری کنفرانس خبری با همراهی 
برخی از رس��انه ها نمایید. این امر جس��ت وجو درباره برند شما در گوگل را به طور 
قابل مالحظه ای افزایش می دهد بنابراین شما به راحتی امکان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را پیدا خواهید کرد. 

تولید محتوای سرگرم کننده
گاهی اوقات کاربران از تعامل با برندهای جدی حوصله ش��ان سر می رود. در این 
صورت ش��ما باید محتوای جذاب و سرگرم کننده ای در اختیار آنها قرار دهید. این 
امر اهمیت بس��یار زیادی برای کسب و کار ش��ما دارد. تصور بسیاری از کاربران از 
برندها بی نهایت کسل کننده است. شما در این رابطه باید کاری برای تغییر این نوع 
برداشت کنید در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
نخواهید داش��ت.  بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تولید 
محتوای جدی را در دستور کار قرار می دهند. شاید این شیوه جذابیت های زیادی 
داشته باشد، اما از سوی دیگر موجب سر رفتن حوصله کاربران نیز می شود. گاهی 
اوقات کاربران فقط به دنبال برندی برای سرگرمی و عوض شدن حال و هوای شان 
هستند. اگر شما محتوایی برای این دسته از کاربران طراحی نمایید، شانس بسیار 
باالیی برای حضور در میان برندهای محبوب مش��تریان خواهید داشت. این امر به 

طور خودکار رتبه سئو شما را نیز افزایش می دهد. 
ایجاد حساب در گوگل بیزینس

امروزه کمتر کس��ب و کاری در گوگل بیزینس دارای حس��اب کاربری رس��می 
نیست. گوگل بیزینس به کسب و کارها برای ارتباط بهتر با مشتریان کمک می کند. 
همچنین الگوریتم گوگل رتبه س��ئو برندها را نس��بت به عضویت ش��ان در گوگل 
بیزین��س مورد ارزیابی قرار می دهد.  وقتی ش��ما در گوگل بیزینس عضویت پیدا 
می کنید، کاربران پس از جست وجوی کسب و کارتان با توضیحات مفصلی از شما 
از سوی گوگل مواجه خواهند شد. این امر تاثیر قابل مالحظه ای در افزایش ترافیک 
سایت رسمی تان دارد بنابراین ارتقای سئو سایت در پی چنین عملکردی یک امر 

طبیعی خواهد بود. 
تولید محتوای طوالنی

بس��یاری از برندها فقط به دنبال تولید محتوای کوتاه هس��تند. ش��اید این امر 
جذابیت بس��یار زیادی برای بازاریاب ها داش��ته باش��د، اما به معنای بی توجهی به 
محتوای طوالنی نیس��ت. ش��ما باید محتوای طوالنی را نیز مدنظر کسب و کارتان 
قرار دهید. در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
نخواهید داشت.  محتوای طوالنی به کاربران امکان مطالعه دقیق تر می دهد بنابراین 
مشتریان وفادار و همچنین مشتریانی که سختگیری خاصی در زمینه خرید دارند، 
از چنین محتوایی به بهترین ش��کل ممکن اس��تقبال می کنند. اگر شما محتوای 
طوالنی برای مخاطب هدف تان نداشته باشید، فرآیند تعامل تان با آنها خیلی سخت 

خواهد شد. 
تولید محتوای کارشناسی

مشتریان برای خرید عالوه بر برندهای معتبر به دنبال کارشناس هایی برای کسب 
اطالعات دقیق درباره محصوالت مختلف نیز هستند. اگر برند شما با تولید محتوای 
کارشناس��ی بتواند بدل به کارشناسی مطمئن برای مشتریان شود، مسیر موفقیت 
و ارتباط رتبه س��ئو س��ایت را به طور سریع طی خواهد کرد. این امر اهمیت بسیار 
زیادی از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. همچنین رتبه سایت تان 
را نیز به بهترین شکل ممکن ارتقا می دهد. امروزه ارتقای رتبه سایت برند یکی از 
مهمترین نکات برای کس��ب و کارها محسوب می شود. اگر برند شما نیز در زمینه 
ارتقای رتبه سئو مشکالت زیادی دارد، استفاده از توصیه های این مقاله برای شما 

راهگشا خواهد بود. 
quicksprout.com :منبع

چگونه رتبه سئو سایت مان را افزایش دهیم؟
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اخبار

رشت - خبرنگار فرصت امروز:  صنایع کوچک نقش 
موثری در ایجاد اشــتغال و رفع مشکل بیکاری ایفا کرده 
و حمایت از آن بایــد در اولویت حوزه تولید قرار گیرد. به 
گزارش روابط عمومی ، دکتر محمد رضا احمدی سنگری 
نماینده محترم مردم شــریف شهرستانهای رشت و خمام 
در مجلس شورای اسالمی با حضور در شرکت شهرکهای 

صنعتی گیالن با فریبرز سعیدی کیا دیدار و گفتگو کرد .
وی در خصــوص نقش و اهمیت صنایع کوچک گفت : 
این صنایع نقش موثری در ایجاد اشــتغال و رفع مشکل 
بیکاری ایفا کرده و حمایت از آن باید در اولویت حوزه تولید 
قــرار گیرد. احمدی گفت: بخش عمده ای از صنایع فعال، 

صنایع کوچک و متوســط است که برای نقش آفرینی بیشتر در حوزه 
اشتغال باید تقویت و حمایت شود. وی با بیان اینکه ، مشکالت گذشته 
تنگناهایی را برای بنگاه های اقتصادی در حال حاضر ایجاد کرده، تصریح 
کرد: باید بانک ها و تمام دســتگاه های مربوطه استان همکاری الزم را 

جهت حمایت از تولیدکنندگان داشته باشند.
نماینده مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی 
یادآورشــد: تولیدکنندگان نیز باید تا جایی که امــکان دارد همکاری 
الزم را جهــت پرداخت معوقات خــود انجام دهند تا بانک ها بتوانند با 

بازگشت تسهیالت اعطایی، تســهیالت جدید و مورد نیاز را در اختیار 
تولیدکنندگان قرار دهند.

وی از بانک ها خواســت نســبت به تولیدکنندگان استمهال الزم را 
داشته باشند و اگر در مواردی امکان بخشودگی نیز وجود دارد همکاری 

الزم را انجام دهند.
محمد رضا احمدی نماینده مردم شهرســتانهای رشــت و خمام در 
مجلس شورای اســالمی در خصوص رعایت شرایط زیست محیطی و 
الزامات آن در صنعت بیان داشت : الزامات زیست محیطی باید در توسعه 

صنعتی استان مالک اصلی بوده و صاحبان صنایع رعایت 
آن را ســرلوحه کار خود قرار دهنــد. وی در پایان افزود : 
رعایت شرایط زیست محیطی به عنوان اولین و مهمترین 
شــاخص برای ارزیابی و ارزش گذاری طرح های عمرانی و 

صنعتی باید لحاظ شود .
فریبرز ســعیدی کیا رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت شهرکهای صنعتی اســتان گیالن ضمن تشکر از 
زحمات و تالشهای بی دریغ جناب دکتر احمدی نماینده 
محترم مردم شریف شهرستانهای رشت و خمام در مجلس 
شورای اسالمی در حوزه صنعت به ویژه صنایع کوچک بیان 
داشت : یکی از تعهدات ما به صنعتگران توسعه فعالیت های 
واحدهای صادراتی است که برگزاری نمایشگاه های متعدد باعث اعتماد 
سازی بیش از پیش بین مردم برای گرایش به تولید داخل و دستیابی به 

بازارهای خارجی در کشورهای هدف خواهد بود .
رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن گفت : 
پساب و پسماند زباله پلیدترین عنصر روی زمین هستند چون باکتریهای 
موجود در خاک را نابود، زمین را عقیم، به سفره  های آب زیر زمینی نفوذ 
و دوباره به سطح خاک می آیند و تمام موجودات زنده، درختان، گیاهان 

و بذر های سطح خاک را نابود می کنند.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه گلســتان از حذف رمز حدود 4 هــزارو 600 کارت 
هوشمند سوخت شــهروندان استان در ســال 1399 خبر داد.عیسی 
افتخاری در این باره گفت: در راســتای تحقق حقوق شهروندی و ارائه 
خدمات مطلوب به هموطنان، کارکنان منطقه در نواحی چهارگانه منطقه 
اقدام به حذف رمز تعداد 4 هزار و 600 فقره کارت هوشــمند سوخت 
کردند .وی با اشــاره به اینکه یکی از سواالت رایج در بین مردم،  نحوه 
بازیابی رمز کارت هوشمند سوخت است، اظهار داشت: رمز این کارت ها 

به صورت پیش فرض چهار رقم آخر کد ملی مالک خودرو است؛ اما اگر 
نام مالک فعلی خودرو با نام ثبت شــده بر روی کارت سوخت مغایرت 
داشته باشد و یا افراد رمز کارت خود را از حالت پیش فرض تغییر داده 
باشــند و همچنین در صورت فراموش کردن رمز کارت سوخت، جهت 
بازیابی آن باید به یکی از نواحی تابعه شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی مراجعه نمایند.مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلســتان افزود: جهت انجام فرآیند حذف رمز کارت هوشمند سوخت، 
همراه داشــتن مدارک خودرو و هویتی مالک الزامی است و همچنین 

حضور مالک وســیله نقلیه بــرای این امر ضروری اســت و در صورت 
درخواســت توسط شــخص دیگر، با ارائه وکالتنامه محضری و یا برگه 
انحصار وراثت، رمزگشایی امکان پذیر است. شایان ذکر است، در دست 
داشــتن اصل کارت هوشمند سوخت دارای فیزیک سالم، بدون چسب 
خوردگی و شکســتگی نیز جهت حذف رمز الزامی اســت و در صورت 
مفقودی یا خراب شدن کارت سوخت، شهروندان باید با مراجعه به دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +10( نســبت به درخواست کارت 

المثنی اقدام کنند.

بندرعبــاس - خبرنگار فرصــت امروز: معاون بهره بــرداری و 
دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از اجرای ششمین اقدام 
فراگیر در استان با هدف کاهش پیک بار شبکه توزیع برق بطور همزمان 
با سراســر کشــور خبر داد. معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروی برق هرمزگان از اجرای ششــمین اقدام فراگیر در استان با 
هدف کاهش پیک بار شــبکه توزیع برق بطور همزمان با سراسر کشور 
خبر داد. مهندس طبیبی گفت: این مانور در سه بخش تعدیل روشنایی 
معابر شــهری و جاده ای، تســت مولدهای برق اضطراری و جمع آوری 
دستگاههای غیرمجاز تولید رمز ارز دیجیتال اجرا شد. در این مانور یک 
روزه تعداد یکهزارو 6۵۷ چراغ روشنایی در معابر شهری و جاده های استان 
به ظرفیت 34۲ کیلووات با هدف کاهش بار در تابســتان تعدیل شد. به 

گفته مصطفی طبیبی، در این مانور 1۲ دستگاه مولد برق اضطراری مراکز 
مهم و حساس استان مورد بازرسی قرار گرفت تا در ساعات اوج بار تابستان 
در مدار تولید قرار گیرند. در ادامه این مانور نیز ۲۲ دستگاه غیرمجاز تولید 
رمز ارز دیجیتال که از انشــعاب خانگی اســتفاده می کردند،شناسایی و 
جمع آوری شدند. معاون بهره برداری توزیع برق هرمزگان در ادامه گفت: 
ششمین مانور سراسری اقدام فراگیر با حضور ۵۲ نیروی فنی در قالب 16 
اکیپ و ۷۷ خودروی سبک و سنگین برگزار شد. وی اضافه کرد : با توجه 
به تاثیرات مخرب اســتفاده غیر مجاز از دستگاه های استخراج رمز ارز بر 
شبکه های برق و وسایل برقی خانگی، مردم استان نسبت به عدم استفاده 
از دستگاه های مذکور و همکاری در شناسایی و جمع آوری این دستگاهها 

شرکت توزیع نیروی برق را یاری نمایند

اهواز - شبنم قجاوند: سخنگوی صنعت برق در جنوب غرب کشور 
بــا بیان اینکه برنامه  های مدیریت مصرف برق در خوزســتان از امروز 
اجرایی می شود، گفت: ۸۲ درصد مصرف برق خوزستان خانگی است، 
بنابراین مدیریت این بار بسیار مهم بوده و از مردم می خواهیم نسبت به 

مدیریت مصرف برق نهایت همکاری را داشته باشند.
کیومرث زمانی بیان کرد: از امروز )اول خردادماه( برنامه های مدیریت 
مصرف در شــبکه سراســری و خوزستان اجرا خواهد شــد و ادارات و 
دســتگاه های دولتی ملزم به کاهش ۵0 درصدی بــار مصرف برق در 

ساعات اداری و 90 درصد در ساعات غیر اداری هستند.

وی تصریــح کــرد: از این تاریخ تمامی صنایع بــه ویژه صنایعی که 
تفاهم نامــه امضاء کرده اند ملــزم به رعایت مفــاد تفاهم نامه مدیریت 
سیستم ها هستند و ســایر صنایعی که در این راستا اقدام نکرده اند در 

اولویت قطع برق قرار خواهند گرفت.
مدیر دفتر خدمات مشترکین و وصول درآمد شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: مراکز حساس شرکت های دارای دیزل ژنراتور یا مولد 
برق پشــتیبان باید آماده به کار باشند تا در صورت نیاز، از این ظرفیت 

استفاده شود.
زمانی بیان کرد: از امروز مصــرف برق مراکز مجاز تولید رمز ارز نیز 

ممنوع خواهد بود و در صورت مشــاهده فعالیت مراکز غیر مجاز، مردم 
می توانند از طریق اپلیکیشن برق من و سامانه 1۲1 این موضوع را اطالع 
دهند تا نسبت به جمع آوری این مراکز و معرفی به مراجع قضائی اقدام 

شود.

ایالم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
گفت: این واحد صنعتی در بین شــرکت کنندگان در ارزیابی ششمین 
دوره جایزه ملی مدیریت انرژی از سوی سازمان مدیریت صنعتی مفتخر 

به دریافت تندیس برنزی سه ستاره شد.
به گزارش روابط عمومی ، دکتر" روح اله نوریان" افزود:شرکت پاالیش 
گاز ایالم در ســال های اخیر در کنار افزایش تولید، در خصوص کاهش 
شــاخص های مصرف انرژی اقدامات مهمی را به انجام رســاند که در 
نتیجه ی آن کاهش حدود 1۸ درصدی شــدت مصرف انرژی نســبت 
به مدت مشــابه سال قبل بوده اســت. وی به مهمترین اقدامات انجام 
شده شــاخص های مصرف انرژی در این پاالیشگاه اشاره کرد و اظهار 
داشت: انجام ممیزی تفصیلی انرژی،نگهداشت سیستم مدیریت انرژی 
ایزو۵0001،بازرسی فنی موتور خانه های شرکت و اخذ گواهینامه ایزو 

16000،انجام بازرســی معیار مصرف انرژی پاالیشگاه مطابق استاندارد 
141۵6،خرید هیتر های تابشی جهت گرمایش کارگاه مرکزی و کاال و 

خرید الکتروموتورهای دور متغیر مورد نیاز واحد آمین بوده است.
وی ادامه داد: همچنین اســتفاده از گازهاي فلش درام برای سوخت 
زباله سوزهای واحد گوگرد، استفاده ی حداکثری از سوخت اتان جهت 
مصرف بویلرهاي تولید بخار،تعویض مولکوالرسیو واحد نمزدایی و نصب 
مبدل های آلومینیومی واحد بازیافت اتان تنها بخشی از اقدامات انجام 
شــده در راســتای کاهش مصرف انرژی و کاهش آالینده های زیست 

محیطی در کنار افزایش تولید بوده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد:شرکت پاالیش گاز 
ایالم در سال 1399ضمن شرکت در ششمین جایزه ملی انرژی موفق به 
دریافت تندیس برنزی سه ستاره گردید و "محمد محمدی "کارشناس 
ارشــد مدیریت انرژی این شــرکت به عنوان مدیر برتــر انرژی در این 

همایش ملی معرفی شد.

احمدی نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی:

برای رفع مشکالت فعاالن حوزه صنایع کوچک باید چاره اندیشی شود

انجام حذف رمز 4600 کارت هوشمند سوخت در منطقه گلستان

برگزاری ششمین اقدام فراگیر کاهش پیک بار تابستان  در هرمزگان

سخنگوی صنعت برق در جنوب غرب کشور گفت:

آغاز برنامه های مدیریت مصرف برق در خوزستان

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

پاالیشگاه گاز ایالم در زمینه مدیریت انرژی برنده تندیس برنزی سه ستاره شد

استان زنجان در میان برگزیدگان سومین جشنواره "نیرو و رسانه"
زنجان - خبرنگار فرصت امروز: برترین هاي سومین جشنواره نیرو و رسانه 
)نور( در مراســمی با حضور وزیر نیرو معرفي و تقدیر شــدند. به گزارش روابط 
عمومی شــرکت برق منطقه ای زنجان ، در آئین پایاني این جشنواره از میان  
برترین ها، پریسا یوسفی در بخش یادداشت و احسان تقی بیگلو در بخش عکس  
از اســتان زنجان به عنوان نفرات برتر برگزیده  شدند . وزیر نیرو در این آئین از 
برگزیدگان اســتانی نیز به صورت ویدئوکنفرانسی تقدیر کرد. مهندس خلجی 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان طی پیامی ضمن تبریک روز ارتباطات 
از حضور این عزیزان در کنار صنعت آب و برق قدردانی کرد و گفت: از رسانه ها 
می خواهیم مانند همیشه برای ساخت و ترویج فرهنگ مصرف بهینه   در کنار این صنعت باشند که حقیقتا عنصر مهم و موثری می باشند.   
گفتنی اســت در این جشــنواره  ۵96 اثر در قالب گزارش، تیتر و خبر، مصاحبه، مقاله و سرمقاله و یادداشت، کاریکاتور و طنز مکتوب و 
رادیویی، عکس و اینفوگرافی و موشن گرافی که به دبیرخانه جشنواره رسیده بود  در دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله نخست 
داوری، ۵۷۲ اثر و در مرحله دوم 3۲0 اثر از سوی هیئت داوران شایسته ارزیابی تشخیص داده شده  که از این میان ۵۷ اثر از 13 استان 

حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان عنوان کرد:
زنگ خطر کم آبی در استان زنجان به صدا درآمده است

زنجان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: کاهش ۵0 بیش از درصدی بارش ها در ســال آبی جاری نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ، سبب کم شدن حجم آب موجود در مخازن سدهای 
استان زنجان شده و به این ترتیب زنگ خطر کم آبی در استان به صدا درآمده 
است. »علیرضا جزءقاسمی« اظهار کرد: طبق گزارش دوره ای وضعیت سدهای 
استان، میزان ورودی آب سد تهم که تامین کننده ۵0 درصد از آب شرب شهر 
زنجان می باشد، 6۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. وی افزود: در 
سد کینه ورس نیز که تامین کننده بخش قابل توجهی از آب شرب شهرهای ابهر 
و خرمدره می باشد، میزان ورودی آب نسبت به سال گذشته ۵3 درصد کاهش یافته است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
تصریح کرد: سه شهر بزرگ استان شامل شهرهای زنجان، ابهر و خرمدره که ۸0 درصد جمعیت شهری استان را در خود جای داده اند، از 
وضعیت مناسبی در حوزه آب شرب برخوردار نبوده و ضروری است شهروندان با صرفه جویی در مصرف آب، نسبت به جبران کمبود آب 
در سال جاری مساعدت نمایند. این مسئول با بیان این مطلب که بخش عمده ای از آب آشامیدنی شهرهای استان زنجان از سدها تامین 
می شود، از مردم خواست تا با متعادل سازی مصرف آب خود، شرکت آب و فاضالب را در ارائه آب شرب پایدار یاری رسانند. گفتنی است: 

در استان زنجان 360 هزار مشترک آب وجود دارد که از این تعداد ۲4۸ هزار فقره مشترک شهری می باشند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از کمیته امداد قدردانی کرد
قم - خبرنگار فرصت امروز: پس از ارائه گزارش عملکرد کمیته امداد استان 
قم، آیت اهلل حسینی بوشهری، دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ارسال نامه 
کتبی مراتب قدردانی معظم له از کمیته امداد را اعالم کرد. به گزارش پایگاه اطالع 
رســانی کمیته امداد، محمود تلخابی، رئیس اداره روابط عمومی و اطالع رسانی 
کمیته امداد اســتان قم با اشاره به اینکه در ابتدای سال جاری، گزارش عملکرد 
کمیته امداد استان قم در سال 99 به استحضار آیت اهلل حسینی بوشهری، رئیس 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رسید گفت: دفتر جامعه مدرسین طی نامه ای از 
این نهاد قدردانی کرد. وی افزود: در این نامه امده است؛ معظم له پس از مالحظه 
تالشهای ارزشمند و تأثیرگذار کمیته امداد امام خمینی که به فرمان بنیانگذار جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی ) قدس سره( تشکیل 
شد و سپس با راهنمایی های مقام معظم رهبری )مدظله العالی( استمرار داشته و در جهت خدمت رسانی به مستضعفین تکریم آنان نقش 

بسزایی ایفا کرده، کمال تقدیر و تشکر را ابراز داشته و برای موفقیت و سربلندی هر چه بیشتر آن عزیزان دعاگو می باشند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان:
با تکمیل پروژه های آب شیرین کن ۳0 درصد از وابستگی آب شرب استان 

بوشهر به استان های دیگر کاهش می یابد
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر از افت بارش های باران در استان خبر داد و اظهار داشت: با کاهش باران 
تابستان سختی در پیش روی استان بوشهر قرار دارد که می توانیم تابستان بدون 
سختی را پشت سر گذاشت به شرطی که مردم فرهنگ مدیریت مصرف آب را 
در دستور کار قرار دهند. عبدالحمید حمزه پور از اجرا پروژه های آبرسانی در حوزه 
آب شیرین کن در شهرها و روستاهای استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: اکنون 
بیش از 3۵ هزار مترمکعب در شبانه روز از طریق پروژه های آب شیرین کن، آب 
آشامیدنی در شهرهای بوشهر، کنگان و الور ساحلی دشتی تولید و وارد شبکه 
آبرسانی می شود. وی با بیان اینکه پروژه های آب شیرین کن توسط بخش خصوصی اجرا و آب تولیدی به صورت تضمینی خریداری می شود 
گفت: هر مترمکعب آب پروژه های آب شیرین کن 1۵ هزار تومان است که یک سی ام این قیمت از مردم گرفته می شود. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اجرا 4 پروژه آب شیرین کن بزرگ در نقاط مختلف استان بوشهر خاطر نشان کرد: این پروژه ها در 
مراحل پایانی کار قرار دارند و فاز نخست آنها در نیمه نخست امسال وارد مدار تولید می شود. حمزه پور، پروژه های آب شیرین کن ۲۸ هزار 
مترمکعب سیراف - جم، 3۵ هزار و 1۷ هزار مترمکعب بوشهر، 6۵00 مترمکعب وحدتیه را از جمله این پروژه ها دانست و بیان کرد: در 
روســتاهای استان بوشهر پروژه های آب شیرین کن در حال اجرا است که بخشی از آنها امسال افتتاح می شود. وی، ارزش سرمایه گذاری 
آب شیرین کن ها را یک هزار میلیارد تومان دانست و افزود: بیش از 30 هزار مترمکعب از ظرفیت آب شیرین کن ها در فصل تابستان وارد مدار 

تولید می شود که شامل آب شیرین کن روستایی و شهری است.

برگزاری جلسه رفع موانع و مشکالت احداث جایگاههای عرضه سوخت در 
منطقه گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از برگزاری جلسه جهت بررسی و رفع 
موانع احداث جایگاههای عرضه فراورده های نفتی استان گلستان، در سالن اجتماعات این شرکت خبر داد.عیسی افتخاری با بیان اینکه 
مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( همچون سالهای گذشته مسیر رشد و توسعه کشور را تولید و حمایت از سرمایه گذاری و رفع موانع این 
حوزه برشمردند، افزود: تالش می کنیم با بررسی مشکالت و کالبدشکافی موانع موجود در مسیر راه متقاضیان و سرمایه گذاران احداث 
جایگاههای عرضه سوخت، شرایط را جهت تسریع در اخذ مجوز های قانونی مهیا نموده و زمان اتمام و بهره برداری از پروژه ها را به حداقل 
برسانیم.وی همچنین از مسوولین استانی درخواست نمود با سرعت بخشیدن به مراحل صدور مجوز های مربوطه، بازه زمانی مشخصی را 
برای انجام این امور تعیین نمایند تا هر چه سریعتر با افتتاح مجاری عرضه فراورده های نفتی مورد نیاز عالوه بر باال بردن کیفیت خدمات 
رسانی به هموطنان عزیز، اشتغالزایی مناسبی هم در این بخش صورت پذیرد.در ادامه متقاضیان و سرمایه گذاران، مشکالت موجود را بطور 
کامل بیان کرده و مسوولین حاضر نسبت به رفع آنها مواردی مطرح نمودند.در این جلسه مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری 

استانداری گلستان، تعدادی از شهرداران شهرستانهای استان و نمایندگان دستگاهای اجرایی استان حضور داشتند.

شهردار رشت در جلسه هیات امنای موزه دفاع مقدس گیالن:
دیوار گذاری موزه دفاع مقدس تا پایان تیر ماه به اتمام میرسد 

رشت - خبرنگار فرصت امروز: سید محمد احمدی شهردار رشت از اتمام 
دیــوار گذاری مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقــدس گیالن تا پایان تیر ماه خبر 
داد. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
جلســه هیات امنای مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس گیالن عصر روز شنبه) 
اول خرداد( به ریاســت استاندار گیالن با حضور شهردار رشت و جمعی دیگر از 
مدیران دستگاه های اجرایی گیالن در محل ساخت این موزه برگزار شد. سید 
محمد احمدی شهردار رشت در این جلســه با گرامیداشت یاد و خاطره سوم 
خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر اظهار داشت: شهرداری رشت توفیق اجرای 
دیوار گذاری موزه دفاع مقدس را در دست اقدام دارد و ساخت این دیوار ۲.۵ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه در 
آبان سال گذشته قرارداد اجرای این پروژه با شرکت پیمانکار منعقد شد بیان داشت: این دیوار تقریبا 1100 متر طول و ۲.3 متر ارتفاع دارد 
و در پیرامون ضلع جنوبی،غربی و شمالی پروژه قرار دارد. شهردار رشت با اشاره به اینکه تا کنون 400متر از دیوار گذاری موزه دفاع مقدس 
اجرایی شده است عنوان داشت: شهرداری رشت با تمام ظرفیت برای احداث دیوار این پروژه عظیم پای کار است و ان شااهلل تا پایان تیر 
ماه دیوار موزه دفاع مقدس تکمیل خواهد شد. احمدی خاطرنشان کرد: کاشت گونه های گیاهی در موزه دفاع مقدس و همچنین ساخت 

المان دراین موزه نیز در دستور کار شهرداری رشت قرار دارد.

دوشنبه
3 خرداد 1400

شماره 1792

اراک- فرناز امیدی: استاندار مرکزی در آیین کلنگ زنی زورخانه 
مرکزی شــهر اراک، با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی این زورخانه در 
آستانه روز آزادسازی خرمشهر، بیان کرد: این زورخانه در حالی احداث 
می شود که در آستانه ســالروز یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخی 
انقالب اسالمی یعنی آزادسازی خرمشهر قرار داریم. سیدعلی آقازاده با 
بیان اینکه آزادسازی خرمشهر یادآور پهلوانی رزمندگان جنگ تحمیلی 
اســت که پس از دو ســال در ســوم خردادماه 1363 خونین شهر را 
تبدیل به خرمشهر کردند، افزود: در آستانه این روز نیز شاهد پیروزی 
قهرمانانه ملت فلســطین در یک مقاومت 1۲ روزه در مقابله با رژیم تا 
بن دندان مسلح صهیونیستی هستیم که ملت مقاوم فلسطین در نوار 
کوچک غزه با ایستادگی بزرگی در مقابل یک رژیم سفاک کودک کش 
ســرانجام به پیروزی رسید. وی اظهار کرد: دریکی از موفق ترین دوره 
های خدمات شورای شهر و شهرداری قرار داریم به طوری که در طول 
4 تا ۵ ماه گذشته 30 هزار تن آسفالت در شهر پخش شده و مدیریت 
شهری به این امر توجه بسیاری نشان داده است که رضایت شهروندان 
را به دنبال داشــته است و امیدواریم تا 4 ماه آینده نیز سطح وسیعی 

از شــهر اراک آسفالت شود. همچنین وی با اشاره به هماهنگی بسیار 
خوب بین مجموعه و پرسنل شهرداری و تعامل قابل قبول شهرداری 
با دیگر دستگاه های اجرایی، افزود: امید است که تا پایان دوره پنجم 
شورای شهر اراک درصد باالیی از زورخانه مرکزی شهر اراک به انجام 
رسیده باشد. اســتاندار مرکزی با اشــاره به انتخابات پیش رو و ابراز 
امیدواری نسبت به بازگشتن برخی از نامزدهای تایید صالحیت نشده 

به عرصه رقابت، تصریح کرد: انتخاب کننده نهایی مردم هستند؛ امسال 
با وجود همه کارشکنی ها و تخریب ها امیدواریم که با درایت مسئولین 
مورد نظر در تایید صالحیت نهایی نامزدهای شوراهای اسالمی شهرها، 
روســتاها، میان دوره ای مجلس شورای اســالمی و انتخابات ریاست 
جمهوری توجه الزم اعمال شود و مردم در شرایطی مناسب رای دهند. 
در این آیین شهردار اراک اظهار کرد: قریب به 40 سال است که هیچ 
زورخانه ای در اراک ساخته نشده است و تنها زورخانه موجود نیز برای 
تعریض میدان شــورا تخریب شــد و در واقع این ورزش مغفول مانده 
اســت. ســعید بیاتیان گفت: همواره به احداث یک زورخانه در اراک 
تمایل داشتم وخوشبختانه با موافقت شورای شهر عملیات طراحی آن 
درســال گذشته آغاز و مناقصه آن برگزار شد و مقرر است که ظرف 9 
ماه آینده این زورخانه احداث شده و به بهره برداری برسد. وی افزود: 
این زورخانه در فضایی به وســعت 4۸6 متر مربع احداث می شــود و 
شهرداری تالش دارد درمسیر توسعه ورزش های همگانی گام بردارد. 
در این آیین از مرشد رحیم محترمی، پیشکسوت ورزش باستانی استان 

مرکزی تجلیل شد.

با حضور استاندار مرکزی صورت گرفت: 

آیین کلنگ زنی زورخانه مرکزی کالنشهر اراک

دوشنبه
3 خرداد 1400

شماره 1786



نویسنده: علی آل علی

حوزه برندینگ و مدیریت کس��ب و کار در طول چند دهه 
اخیر، مثل همه جنبه های زندگی مدرن، حسابی تغییر کرده 
و دیگر ش��باهت چندانی به گذشته ندارد. اگر قبال فقط تعداد 
اندک��ی برند ب��زرگ در هر حوزه وجود داش��ت، اکنون ماجرا 
کامال متفاوت ش��ده و حضور چندین و چند برند در کنار هم 
رقابت فشرده ای برای جلب نظر مشتریان به راه انداخته است. 
همانطور که تیم های بزرگ فوتبال برای موفقیت در رقابت با 
یکدیگر باید بهترین عملکردشان را نشان دهند، کسب و کار 
شما هم باید همیش��ه در بهترین فرم اش باشد، وگرنه خیلی 
زود از لیگ قهرمانان کسب و کارها کنار رفته و طرفداران تان 

را ناامید خواهید کرد.  
اگر ش��ما فکر می کنید فقط ب��ا تولید محصوالت باکیفیت 
و تالش ب��رای تعیین قیمت های پایین ب��رای آنها می توانید 
رقبای تان را شکس��ت داده و قهرمان مشتریان باشید، سخت 
دراشتباهید. باور کنید یا نه، همیشه برندهایی هستند که حتی 
با قیمت های بس��یار باال برای محصوالت شان، نه تنها فروش 
بی نظیری را تجربه می کنند، بلکه روز به روز شهرت ش��ان در 
میان مش��تریان نیز بیشتر می ش��ود. احتماال شما با خودتان 
می گویی��د مگر چنین اتفاق عجیب و غریبی ممکن اس��ت؟ 
جواب ما به این س��وال قطعا مثبت است، البته به شرط اینکه 
ب��ه مفهوم ارزش برند )Brand Value( توجه نمایید؛ ماجرا 

جالب شد، نه؟
شاید شما هم بارها و بارها این جمله که »برندهای ارزشمند 
نبض بازار را در دس��ت دارند« شنیده اید و ارزش برند حسابی 
فکرتان را مشغول کرده باشد. اگر از کارآفرینان و کارشناس های 
مختلف درباره ارزش برند س��وال کنید، جواب های مختلف و 
حتی متضادی دریافت خواهید کرد و در نهایت شما می مانید 
و یک هزارتوی بی انتها از برداش��ت های مختلف نسبت به این 

مفهوم. 
اگ��ر فکر می کنید آگاهی از ارزش برند دردس��رهای زیادی 
دارد، باید همینجا ش��ما را متوقف کنیم. ما در روزنامه فرصت 
امروز معتقدیم هر مفهومی در عرصه کس��ب و کار را می شود 
به راحتی یاد گرفت بنابراین الزم نیس��ت خودتان را خیلی به 
دردسر انداخته یا مثل فیلم های اکشن آماده یک مبارزه تن به 
تن و نفسگیر شوید. کافی است در این مقاله با ما همراه باشید 
تا به سادگی آب خوردن با ارزش برند آشنا شده و مزایا، شیوه 
ارزش گذاری و ارتق��ای ارزش برند را یاد بگیرید. فکر می کنم 
این ش��یوه خیلی سرراست تر از آن چیزی است که فکرش را 

می کردید، مگر نه؟
ارزش برند: تعریف مفهومی که همیشه اشتباه گرفته 

می شود!
 ارزش برند از آن دست مفاهیمی است که به راحتی با دیگر 
اصطالحات و استراتژی ها اشتباه گرفته می شود. کارآفرینی را 
در نظ��ر بگیرید که فکر می کند تمام زی��ر و بم ارزش برند را 
می دان��د، اما یک روز بیدار ش��ده و می بیند این مفهوم را کال 
اش��تباه گرفته است. اگر ش��ما تجربه ای عجیب و بدتر از این 

سراغ دارید، حتما ما را در جریان بگذارید. 
همانط��ور که کارگردان های بزرگ تعریف دقیقی از وظایف 
خودشان و دیگران در فرآیند ساخت فیلم دارند، شما هم باید 
کارتان را با یک تعریف دقیق از ارزش برند شروع کنید. وگرنه 
شاید پس از کلی تالش و زحمت بی وقفه بفهمید راه را اشتباه 

آمده اید؛ همینقدر عجیب و ناامیدکننده!
همانطور که قبل از این گفتیم، تعاریف بس��یار زیاد و حتی 
متضادی از ارزش برند وجود دارد. اگر از مخاطب های روزنامه 
فرصت امروز باش��ید، حتما می دانید که ما همیش��ه به دنبال 
تعاریف ساده و سرراست هستیم و کاری با تعریف های پیچیده 
نداریم. اجازه دهی��د در اینجا مثل کارآگاه های بزرگ کارمان 
را با یک س��وال اساسی ش��روع کنیم. وقتی صحبت از ارزش 
برند می شود، دقیقا چه تصویری در ذهن شما نقش می بندد؟ 
احتماال شما با شنیدن مفهوم ارزش برند به یاد فهرست های  
مجله فوربس یا دیگر موسس��ه های معتب��ر از قیمت هر برند 
در بازاره��ای جهانی خواهید افتاد. در این صورت خیلی بیراه 
نرفته ای��د و به تعریفی دقی��ق و س��اده از ارزش برند نزدیک 
شده اید. ارزش برند در ساده ترین معنای ممکن به قیمت یک 

برند در بازار گفته می شود؛ همین و بس.
 اج��ازه دهید ی��ک مثال س��اده بزنیم، فرض کنید ش��ما 
می خواهید پس از چند سال زحمت و توسعه کسب و کارتان 
به هر دلیلی آن را به فروش برس��انید. آیا ش��ما حاضرید برند 
عزیزتان را با نخس��تین پیش��نهاد رس��می و به هر قیمتی به 

دیگران واگذار کنید؟ بی ش��ک هیچ کارآفرین باهوشی چنین 
کاری را نخواه��د کرد، بلکه با دقت خاص��ی به دنبال تعیین 
ارزش دقیق برندش اس��ت تا آن را ب��ه باالترین مبلغ ممکن 
بفروشد. شما به هر حال زحمت زیادی برای برندتان کشیده اید 
و اینکه بخواهید از کنار فروش آن س��ود مناس��بی به دست 
بیاورید، به هیچ وجه ایده عجیبی نیست. ارزش برند دقیقا به 
مقدار نهایی قیمتی که دیگران برای خرید برند شما پیشنهاد 

می دهند، اشاره دارد. 
اگر فکر می کنید با در دس��ت داشتن تعریف ساده و جمع 
و جور ما از ارزش برند ماجرا به خوبی و خوش��ی تمام ش��ده 
و می توانید همین حاال به س��راغ ارزش گذاری برندتان بروید، 
باید اندکی ناامیدتان کنیم. اگر یادتان باش��د در ابتدای مقاله 
گفتیم ارزش برند به راحتی آب خوردن با دیگر مفاهیم اشتباه 
 Brand( گرفته می شود. یکی از این مفاهیم ارزش ویژه برند

Equity( است. 
شاید شما با خودتان فکر کنید دو مفهوم فوق یکی هستند 
و بی جهت دو نام مختلف برای آنها انتخاب شده، اما باور کنید 
یا نه ماجرا اینقدرها هم س��اده نیست. از نقطه نظر برندینگ 
و در قالب��ی کامال حرفه ای تفاوت اصل��ی ارزش برند یا ارزش 

ویژه برند این اس��ت که اولی مفهومی کمی 
است در حالی که دومی ویژگی کیفی دارد. 
فک��ر می کنم این تعریف خیل��ی پیچیده و 
گیج کننده باشد، پس اجازه دهید آن را برای 

شما ساده کنیم. 
ارزش وی��ژه برند به معن��ای میزان عالقه 
و اهمیت کس��ب و کار شما برای مشتریان 
اس��ت. همانطور که می ش��ود ح��دس زد، 
محاس��به ارزش ویژه برند ب��ه دلیل ماهیت 
کیف��ی اش خیل��ی س��خت تر از ارزش برند 
اس��ت. برند تیم فوتبال رئ��ال مادرید را در 
نظر بگیرید؛ ارزش این برند براساس گزارش 
موسسه استاتیستا 1.85 میلیارد دالر است، 
اما ارزش ویژه اش برای طرفدارانش به همین 
دق��ت قابل ارزیاب��ی نیس��ت، چراکه اصوال 
نمی ش��ود عالقه مش��تریان به یک برند را با 

اعداد و ارقام مشخص کرد. 
ح��اال که ش��ما ب��ا تعری��ف ارزش برند و 
تفاوتش با ارزش ویژه برند آشنا شدید، دست 
کم شروع خیلی خوبی داشته اید، با این حال 
هنوز مس��یر خیلی طوالنی پیش روی شما 
برای تبدیل شدن به کارشناسی حرفه ای در 
زمینه ارزش برند وجود دارد. اگر هنوز نسبت 
به اهمیت مفهوم ارزش برند در حوزه کسب 
و کار و کاربردش برای برندتان تردید دارید، 
ما در کنار شما هستیم تا با معرفی برخی از 
مزایای ارزش برند شما را قانع کنیم که این 
مفهوم حلقه گم شده کسب و کارتان است. 

 چرا ارزش برند مهم است؟
کارآفرینان باهوش و کارکشته همیشه به 
دنبال مزیت یک مفهوم یا اس��تراتژی برای 
کسب و کارش��ان هستند. اصال بر فرض که 
ارزش برن��د یک مفهوم خیلی مهم باش��د، 
کارب��رد آن دقیقا چیس��ت؟ از همه مهمتر 
اینکه آیا به درد کسب و کار شما می خورد؟ 
فکر می کنم چنین س��واالتی ارزش بررسی 
بیشتر را داشته باشند و اگر ما نتوانیم جواب 
درس��ت و درمان��ی برای آنها جف��ت و جور 

کنیم، فقط وقت شما را تلف کرده ایم. 
وضعیت ش��ما در اینجا مثل کسی است که می خواهد یک 
خانه مجلل بخرد اما تا زمانی که مطمئن نشود خانه موردنظر 
بهترین گزینه ممکن محسوب می شود، دست به جیب نخواهد 
ش��د. ش��ما هم اگر قرار اس��ت زمان زیادی ص��رف یادگیری 
نح��وه ارتقای ارزش برند و ارزش گذاری آن نمایید، باید دقیقا 
همینطور عمل کنید؛ وگرنه شاید سرتان حسابی بی کاله بماند!
ما در ادامه همراه شما هستیم تا با بررسی برخی از مزایای 
آگاهی از ارزش برند ش��ما را مطمئن کنیم که راه را اش��تباه 
نیامده اید. پس این شما و این هم مزایای آگاهی از ارزش برند.

1. جذب هرچه بیشتر سرمایه 
وقتی یک کسب و کار ارزش باالیی در بازار دارد، یعنی اینکه 
ماموریتش در عرصه کس��ب و کار، از تولید محصول باکیفیت 
گرفته تا تعامل مناس��ب با مشتریان و برندس��ازی اصولی، را 
درست انجام داده است. موسسه هایی نظیر فوربس یا فورچن 

برای تعیین ارزش هر برند عملکرد آن را به دقت زیر ذره بین 
قرار می دهند. با این حساب حتی کوچکترین عملکرد مثبت 

شما نیز از چشم های تیزبین آنها دور نخواهد ماند. 
فرض کنید شما قصد سرمایه گذاری بر روی یک کسب و کار 
را دارید؛ در این صورت به سراغ کدام برندها خواهید رفت؟ شاید 
با خودتان بگویید هر کسب و کاری که محبوبیت بیشتری در 
میان مشتریان داشته باشد، گزینه نخست تان خواهد بود. فکر 
می کنم این راهکار چندان بدی نباشد، اما یک ایده جذاب در 
این میان بررس��ی باارزش ترین برندها در دنیای کسب و کار و 
تغییر جایگاه برندهای برتر در فهرست های معتبر است. این امر 
به ش��ما کمک می کند تا مثل شکارچی های حرفه ای بهترین 
برندها را برای سرمایه گذاری شناسایی کنید؛ به همین راحتی!
کس��ب و کارهای بزرگ هر س��ال گزارش مفصلی از ارزش 
برندشان منتشر می کنند. این امر عالوه بر جلب نظر مشتریان 
به شکوه و عظمت چنین برندهایی، به سرمایه گذارها نیز کمک 
می کند تا بهترین انتخاب را داشته باشند. خب وقتی برند شما 
در طول چند سال اخیر دائما ارزشش افزایش پیدا کرده، هیچ 
دلیلی وجود ندارد که س��رمایه گذارها برای همکاری با شما به 

آب و آتش نزنند، مگر نه؟

2. شناسایی فرصت های جدید 
ارزیاب��ی ارزش برند یا ب��ه عبارت بهت��ر ارزش گذاری برند 
نیازمند بازنگری در تمام جزییات و عملکرد هر کس��ب و کار 
است. این کار شبیه وظیفه آنالیزور تیم های بزرگ فوتبال است 
که با ارزیابی نقاط قوت و ضعف تیم به مربیان و بازیکنان برای 

قهرمانی در مسابقات مهم کمک می کنند. 
اگر همین حاال از ش��ما بخواهیم یک بازنگری در کس��ب و 
کارتان انجام دهید، احتماال هیچ کدام از ش��ما حوصله چنین 
کاری را نخواهید داشت و با بهانه های مختلف از زیر آن شانه 
خالی می کنید. مفهوم ارزش برند دقیقا در همینجا تبدیل به 
فرمول نجات بخش کس��ب و کار شما می شود. یکی از مزایای 
ارزش گذاری برند امکان شناس��ایی فرصت ه��ای جدید برای 
پیشرفت کسب و کار است. اجازه دهید دوباره به مثال آنالیزور 
تیم فوتبال برگردیم؛ یک سرمربی برای آنالیز تیمش باید تمام 
گوشه و کنار فعالیت های آن را مدنظر قرار دهد. این امر باعث 
می شود تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف تیمش فرصت های 

تازه ای برای بهبود عملکرد آن در برابر رقبا پیدا کند. 
خیل��ی از برندها اصال ب��ه فکر نوآوری و جذب مش��تریان 
بیشتر از طریق آن نیستند. فکر می کنم شما ده ها برند با این 
وضعیت را سراغ داشته باش��د، مگر نه؟ تعیین ارزش برند در 
این میان ش��ما را مجبور می کند ت��ا آگاهی هرچه دقیق تری 
از وضعیت کس��ب و کارتان پیدا کنید و از آن برای شناسایی 
فرصت های جدید به منظور توسعه کسب و کار سود ببرید؛ به 

همین سادگی!
3. کاهش هزینه های بازاریابی و تبلیغات

آیا ش��ما تا به حال دیده اید آثار س��ینمایی کارگردان های 
ب��زرگ مثل تارانتینو یا اسکورس��یزی هزینه تبلیغاتی خیلی 
زیادی روی دس��ت سرمایه گذارها بگذارد؟ جواب دادن به این 
س��وال خیلی راحت است، چرا که کارگردان های بزرگ نیازی 
به تبلیغ آثارشان برای جلب نظر فیلمبازها ندارند. آنها برندهای 
بسیار باارزشی هستند که فقط نمایش اسم شان در کنار یک 
اثر سینمایی موفقیت و فروش باالی آن را تضمین خواهد کرد 
و دیگر نیاز نیست یک دالر اضافی برای تبلیغات صرف کنند. 
وضعیت برندهای باارزش دقیقا مثل کارگردان های مشهور 
است. برندهایی مثل اپل، کوکاکوال و گوگل حتی اگر سال های 
سال هم هیچ فعالیت تبلیغاتی نداشته باشند، باز هم در میان 
مشتریان به طور دیوانه کننده ای محبوب خواهند ماند؛ انگار که 
هیچ کسب و کاری حتی شانس رقابت با آنها را هم ندارد. شما 
ب��ا آگاهی از ارزش برندتان و تالش برای افزایش آن می توانید 

ب��ه راحتی آب خوردن هزینه ه��ای بازاریابی و تبلیغاتی تان را 
کاهش دهید. خب وقتی یک برند ارزش باالیی داش��ته باشد، 
یعنی به خوبی در بازار و میان مش��تریان شناخته شده است. 
فکر نمی کنم چنین برندی نیازی به صرف هزینه های عجیب و 

غریب در حوزه تبلیغات داشته باشد، مگر نه؟
افزایش ارزش برند: چطور و چگونه؟

فکر می کنم تا اینج��ا ماجراجویی جذابی درباره ارزش برند 
داش��ته ایم و شما دست کم به هیچ وجه آن را با مفاهیم دیگر 
اش��تباه نخواهید گرفت. شاید شما با خودتان فکر کنید حاال 
ک��ه تعریف روش��ن و واضحی از ارزش برند در دس��ت دارید، 
دیگر کاربلدترین آدم ممکن در این حوزه هستید. اجازه دهید 
یک بار برای همیشه از شما بخواهیم تا عجله را کنار بگذارید. 
همانطور که یک هنرجوی نقاشی نمی تواند یک شبه تابلویی 
در حد و اندازه مونالیزا خلق کند، شما هم باید پله پله با ارزش 

برند آشنا شوید.
اگر فکر کرده اید ما ش��ما را با همین آشنایی اندک از ارزش 
برند تنها خواهیم گذاشت، سخت دراشتباهید. حاال که آشنایی 
مقدماتی با تعریف و اهمیت ارزش برند پیدا کرده اید، بد نیست 
از خودتان بپرسید چطور می ش��ود مثل برندهای بزرگ دنیا 
شد؟ به هر حال برندهایی مثل اپل یا گوگل 
از همان روز اول که غول های با ارزش دنیای 
کسب و کار نبوده اند، مگر نه؟ شما االن مثل 
معماری هس��تید که تمام دانش موردنیاز را 
در اختی��ار دارد و آماده س��اخت یک بنای 
حیرت انگیز است. ما مثل یک مشاور و مربی 
دلسوز در کنار شما خواهیم بود تا از برندتان 
را وارد فهرست ارزشمندترین برندهای دنیا 

کنید؛ همینقدر جذاب و هیجان انگیز!
اجازه دهید با هم روراس��ت باشیم، ارزش 
برند را یک ش��به نمی شود افزایش داد، بلکه 
باید برنامه و از هم مهمتر الگوی خوبی برای 
خودتان جفت و جور کنی��د. ما قصد داریم 
در ادام��ه تجربه برخ��ی از برندهای بزرگ و 
موفق را مرور کنیم تا شما بهترین الگوهای 
ممکن را داشته باشید. پس با ما همراه باشید 

تا حسابی از برندهای بزرگ درس بگیریم.
توجه به تجربه مشتریان: آمازون چطور 

با ارزش ترین برند دنیا شد؟
آمازون ب��ا 401 میلی��ارد دالر به تنهایی 
با ارزش ترین برند دنیا محس��وب می ش��ود 
و حس��ابی مورد توجه مش��تریان قرار دارد. 
وقتی صحبت از خرید آنالین می شود، بعید 
می دانم کسی اول به آمازون فکر نکند. البته 
مگر اینکه تا به حال هیچ چیزی درباره خرید 

آنالین نشنیده باشد!
ام��روزه مردم اینق��در به آم��ازون عادت 
کرده ان��د ک��ه انگار ای��ن برند همیش��ه در 
کنارش��ان بوده اس��ت. فکر می کن��م با این 
توضیحات حسابی نظرتان را به آمازون جلب 
کرده ای��م، مگر نه؟ خیل��ی از کارآفرینان در 
مواجه��ه با آمازون می خواهند به هر قیمتی 
رمز موفقیت آن را کشف کنند. اگر شما هم 
خودتان را ب��رای یک ماجراجویی خطرناک 
به منظور کش��ف رمز موفقیت آمازون آماده 
کرده اید، باید از ش��ما بخواهیم اندکی صبر 
کنی��د؛ چراکه م��ا فرمول موفقی��ت آمازون 
را می دانی��م و آن را در اختیارت��ان خواهیم 

گذاشت.
باور کنید یا ن��ه، آمازون کارش را با فروش آنالین کتاب به 
عنوان یک خرده فروشی کامال معمولی شروع کرد. آن زمان نه 
خبری از ارزش چند میلیارد دالری بود و نه حتی مش��تریان 
وفادار پرشمار. تنها مزیت آمازون خلق تجربه ای لذت بخش از 
خرید آنالین به صورت کامال آس��ان و همچنین سرعت باالی 
ارسال سفارشات بود. شاید باورتان نشود، اما همین امر آمازون 

را بدل به با ارزش ترین برند دنیا کرد، به همین سادگی!
حتما ش��ما هم بارها و بارها شنیده اید که »مشتریان ارزش 
هر برند را مش��خص می کنند« و با خودتان فکر کرده اید مگر 
می شود مشتریان ارزش و در واقع سرنوشت یک برند را تعیین 
کنند؟ اگر این سوال را از ما بپرسید، می گوییم بله، مشتریان 
حتی می توانند برند شما را به عرش نیز برسانند. اصال مگر برای 
یک برند چیزی مهمتر از مش��تریانش هم وجود دارد؟ وقتی 
مشتریان تجربه خوب و لذت بخشی از تعامل با برند شما داشته 
باشند، هیچ چیز نمی تواند مانع رشد ارزش برندتان شود و مثل 

ستاره ای در آسمان کسب و کار خواهید درخشید.    
شناخت درست مشتریان: وقتی اپل حرف اول و آخر 

را می زند!
  اپل اینقدر برند مش��هوری هست که حتی بدون توجه به 
ارزش 26۳ میلیارد دالری اش هم بشود فهمید با چه کسب و 
کار حرفه ای رو به رو هس��تیم. اگر بخواهیم یکی از نشانه های 
ارزش باالی برند اپل را به شما نشان دهیم، باید نظرتان را به 
صف ه��ای طوالنی خرید پ��س از رونمایی از هر محصول تازه 
آن جلب کنیم. بعضی از مش��تریان حاضرند حتی کل ش��ب 
را جلوی مراکز فروش اپل س��ر کنند تا اولین کسی باشند که 
م��دل جدید آیفون یا آیپد را می خرند. احتماال هر کس��ی که 
چنین صحنه هایی را ببیند، از خودش می پرسد چرا اپل اینقدر 

باارزش و همینطور در میان مشتریان محبوب است؟
اج��ازه دهید برای توضیح دلیل موفقی��ت اپل از یک مثال 
کاربردی استفاده کنیم؛ وقتی شما جدیدترین نسخه بازی کال 
آف دیوت��ی )Call of Duty( را می خرید، انتظار تجربه یک 
بازی کامپیوتری اکش��ن و پر زد و خورد با داستانی جذاب را 
دارید، نه چیزی دیگر. سازندگان این بازی به خوبی مشتریان 
اصلی شان یعنی گیمرها را می شناسند و سعی می کنند در هر 
نسخه دقیقا همان چیزی که گیمرها می خواهند را بسازند و به 
همین دلیل یکی از محبوب ترین و در عین حال سودآورترین 
عنوان های بازی کامپیوتری را در اختیار دارند. دلیل محبوبیت 
و افزایش مداوم ارزش برند اپل نیز دقیقا به همین است و هیچ 
خبری از فرمولی جادویی یا پر رمز و راز برای وضعیت این برند 

محبوب در کار نیست.
وقتی ش��ما شناخت درستی از مشتریان تان داشته باشید و 
محصوالتی دقیقا مطابق انتظار و سلیقه شان تولید کنید، هیچ 
دلیل��ی برای افزایش ارزش برندتان باقی نخواهد ماند. ش��اید 
شناخت درست مشتریان یک شبه شما را مثل اپل باارزش و 
پولدار نکند، اما وقتی تولید محصوالت براساس این شناخت را 
در بلندمدت ادامه دهید، مثل اپل می توانید حرف اول و آخر را 

در بازار کسب و کار بزنید.
متفاوت بودن: داستان تسال و ایالن ماسک 

دوست داشتنی
اگر قرار باش��د شما در زمینه برندینگ و تعامل با مشتریان 
دقیقا مث��ل دیگر برندها عمل کنید، نه تنه��ا برندی باارزش 
نخواهید داش��ت، بلکه در بهترین حالت یک��ی از هزاران برند 
کلیش��ه ای می ش��وید که هرگز خ��واب حضور در فهرس��ت 
باارزش تری��ن برندهای فوربس را ه��م نخواهد دید. همانطور 
که فیلم های دارای داس��تان و ایده متفاوت در جشنواره های 
سینمایی و در میان تماشاگران به عنوان آثار باارزش شناخته 
می شوند، شما هم در صورت عملکرد متفاوت از رقبا یک برند 
ب��اارزش و بی رقیب خواهید داش��ت. اج��ازه دهید اندکی این 
بخش را جذاب تر کنیم؛ آیا صحبت از متفاوت بودن در عرصه 
کس��ب و کار و برندینگ ش��ما را یاد برند تس��ال و مدیرعامل 

مشهورش نمی اندازد؟
وقتی صحبت از نوآوری در کس��ب و کار و اجرای ایده های 
عجیب و غریب باشد، خیلی بعید است که اول از همه تسال و 
مدیرعامل مشهورش یعنی ایالن ماسک به ذهن شما نرسد. به 
هر حال ایالن ماسک و برندش در زمینه های مختلفی از تولید 
خودروهای الکتریکی گرفته تا فرس��تادن آدم به مریخ طرح و 
نقشه دارند. احتماال ش��ما با خودتان فکر می کنید فرستادن 
آدم به مریخ بیشتر شبیه داستان های علمی- تخیلی ژول ورن 
است، اما ایالن ماسک عزمش را جزم کرده تا مثل یک شعبده 
باز حرفه ای برخی از غیرممکن ترین کارها را در یک چشم به 

هم زدن انجام دهد. 
ایالن ماسک تقریبا هر کار عادی که بتوانید فکرش را بکنید، 
کام��ال متفاوت انجام می دهد و همین امر همیش��ه وی را در 
تیتر اصلی خبرگزاری ها نگه می دارد. اگر شما می خواهید برند 
باارزشی داشته باش��ید، باید اندکی مثل تسال و ایالن ماسک 
عم��ل کنید. وقت ش��ما از رقبای تان متف��اوت عمل نمایید، 
مشتریان خودشان به دنبال تان خواهند آمد. اجازه دهید با هم 
روراست باشیم، آیا برندی را سراغ دارید که از هجوم مشتریان 
به کسب و کارش بدون اینکه حتی بازاریابی و تبلیغات زیادی 
هم داشته باشد، لذت نبرد؟ متفاوت بودن از رقبا دقیقا همین 

کار را برای شما و برندتان خواهد کرد، به همین راحتی!
راهنمای ارزش گذاری برند

کم کم داریم به پایان س��فر مشترک مان درباره ارزش برند 
می رسیم. فکر می کنم حاال که شما آشنایی خوبی با ارزش برند 
پیدا کرده اید، خیلی جالب باشد که بدانید برندتان چقدر ارزش 
دارد. به هر حال هر استراتژی و مفهومی در دنیای کسب و کار 
باید فایده عملی برای شما داشته باشد، وگرنه فقط وقت تلف 
کردن است، نه چیزی بیش��تر. ما در اینجا از میان شیوه های 
مختل��ف ارزش گذاری برند دو م��وردی که دقیق و همینطور 
س��اده تر هستند را انتخاب کرده ایم تا کار شما خیلی سخت و 
پیچیده نشود. پس این شما و این هم آخرین بخش راهنمای 

جامع ما برای کسب و کارتان.
الگوی هزینه محور در ارزش گذاری برند 

الگوی هزینه محور رایج ترین ش��یوه برای ارزش گذاری برند 
محسوب می شود و کار با آن هم خیلی راحت است. همانطور 
که قیمت یک خانه براس��اس کیفیت مصالح، نوع معماری و 
محله ای که در آن قرار دارد، تعیین می ش��ود، قیمت یک برند 
نیز براس��اس هزینه هایی که برای ایجاد و توس��عه اش ش��ده، 
تعیین می گردد. ظاهرا این ش��یوه به اندازه کافی سرراست به 

نظر می رسد، مگر نه؟
فرض کنید ش��ما صاحب باش��گاه فوتبال منچستر یونایتد 
هس��تید؛ اگر ش��ما قصد ارزش گ��ذاری این باش��گاه بزرگ و 
پرطرفدار براساس الگوی هزینه محور را داشته باشید، باید تمام 
هزینه های تقریبی که برای این باش��گاه از ابتدای تاسیس اش 
صورت گرفته مدنظر قرار دهید. خب به هر حال تیم منچستر 
یونایتد ب��ه غیر از کلکس��یون افتخ��ارات حیرت انگیز دارای 
هواداران پرشمار و همینطور سابقه خیلی طوالنی است و این 
نکات قیمت آن را به طور تصاعدی افزایش می دهند. ش��ما با 
حس��اب و کتاب دقیق هزینه هایی که برای تبدیل منچس��تر 
یونایتد به یک تیم بزرگ فوتبال شده، به راحتی هرچه تمام تر 

ارزش دقیق آن را به دست خواهید آورد.  
الگوی مبتنی بر بازار در ارزش گذاری برند

الگوی مبتنی بر بازار ش��اید به اندازه روش قبلی سرراست 
و س��اده نباش��د، اما ارزش برند را به دقیق ترین شکل ممکن 
تعیین می کند. اجازه دهید دوباره به مثال تیم منچستر یونایتد 
برگردیم؛ یک فرض جالب برای ارزش گذاری این تیم پرس و 
جو درباره ارزش دیگر تیم های بزرگ لیگ انگلیس یا اروپاست. 
وقتی شما ارزش تیم هایی مثل بایرن مونیخ یا رئال مادرید را 
بدانید، با مقایسه وضعیت منچستر یونایتد با آنها خیلی دقیق 

ارزش تیم تان را به دست خواهید آورد. 
ش��ما ب��رای ارزش گ��ذاری برند بای��د دقت باالیی داش��ته 
باشید، وگرنه ش��اید ارزش برندتان را اشتباه محاسبه کرده و 
برنامه ریزی ه��ای بعدی تان را براس��اس همین اطالعات غلط 
انجام دهید. احتماال در چنین وضعیتی ارزش گذاری اش��تباه 
برن��د نه تنها به ش��ما کمکی نخواهد کرد، بلکه س��نگ های 
بزرگ تری پیش پای تان قرار می دهد. پس اگر وسواس زیادی 
دارید تا ارزش برندتان را طوری تعیین کنید که مو الی درزش 

نرود، الگوی مبتنی بر بازار بهترین انتخاب خواهد بود. 
سخن پایانی

نظر ش��ما درب��اره ارزش برند و راهکاره��ای افزایش ارزش 
آن چیس��ت؟ همچنین فکر می کنید کدام ی��ک از الگوهای 
ارزش گذاری برند بیشتر به درد کسب و کارتان می خورد؟ من 
و همکاران��م در روزنامه فرصت ام��روز امیدواریم مقاله کنونی 
برای ش��ما مفید بوده باش��د. اگر نظر یا س��والی در  رابطه با 
مفهوم ارزش برند و ارزش گذاری آن دارید، خوشحال می شویم 

همینجا آن را با ما به اشتراک بگذارید. 

ارزش برند )Brand Value( چیست؟ همراه با راهنمای ارزش گذاری برند
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