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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

نرختورمتاپایانسالچقدرمیشود؟

سناریوهای تورمی 1400
فرصت امروز: هفته گذش��ته بود که مرکز آمار ایران از نرخ تورم 43 درصدی در خردادماه امس��ال گزارش داد 
و حاال به فاصله چند روز پس از انتش��ار این گزارش، مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در گزارش��ی به 
تحلیل آماری روند تورم در آخرین ماه فصل بهار پرداخته اس��ت. براس��اس برآوردها، نرخ تورم ماهانه برخالف دو 
 ماه ابتدایی س��ال، روند رو به رش��دی در خردادماه داشته و با جهش��ی 1.8 درصدی به 2.5 درصد رسیده است. 
جزییات تورم ماهانه نش��ان می دهد گروه های پوش��اک و کفش )4.2 درصد( و خوراکی ها و آش��امیدنی ها )3.2 
درصد( بیشترین و گروه های ارتباطات )منفی 0.7 درصد( و آموزش )0.6 درصد(، کمترین میزان تورم ماهانه را 
تجرب��ه کرده اند. همچنین تورم نقطه ای با 0.7 واحد درصد افزایش 47.6 درصد برآورد ش��ده و دو گروه مبلمان 
و لوازم خانگ��ی )66  درصد( و خوراکی ها و آش��امیدنی ها )62.7 درصد( باالترین می��زان تورم نقطه ای و دو گروه 
ارتباطات )11.8 درصد( و آموزش )23.7 درصد( پایین ترین میزان این شاخص را ثبت کرده اند. تورم میانگین نیز 
با دو واحد درصد افزایش به 43درصد رسیده و خوراکی ها و آشامیدنی ها تورم 51.6 درصدی و غیرخوراکی ها...
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ایرانیهادرسالگذشته10۹7میلیاردتوماندرفضایمجازیمعاملهکردند

تجارتآنالینایراندربزنگاهکرونا

طراحیداستانجذاببهکمکدادههایمعتبر

جلبنظرمشتریانباداستانسراییدادهمحور
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و ترغیب وی برای تعامل بیش��تر با برند ایده ای جذاب برای تمام برندها 
محسوب می شود. اگر در عرصه کسب و کار خبری از مشتریان عالقه مند نباشد، هیچ برندی توانایی فعالیت 
و کس��ب موفقیت را نخواهد داشت. درست به همین خاطر برندهای بزرگ روز به روز در تالش برای استفاده 
از محتوای دقیق و تاثیرگذار در تعامل با مش��تریان هس��تند. در این میان کاربرد داده ها دارای اهمیت باالیی 
اس��ت. هر برند با اس��تفاده از داده های دقیق و ارائه آن در قالب محتوای بازاریابی امکان تاثیرگذاری فزاینده بر 
روی مخاطب هدف را دارد. مسئله اساسی در این میان نحوه بیان داده ها به مخاطب هدف است. بدون تردید 

اگر مهمترین داده های دنیا نیز در قالب های کلیشه ای یا به طور خام در دسترس مخاطب هدف قرار گیرد...
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یادداشت
چالشهایاقتصادی
رئیسجمهورهشتم

دکترامیرحساماسحاقی
استاد دانشگاه

مردم و به ویژه فعاالن اقتصادی 
از حدود یک س��ال گذش��ته به 
س��یزدهمین انتخابات ریاس��ت 
و  دوخت��ه  چش��م  جمه��وری 
چش��م انداز اقتصادی و سیاس��ی 
و روابط خارجی کش��ور را به این 
انتخابات گره زده اند. اکنون پس از 
اعالم نتیجه انتخابات و در چنین 
ش��رایط سخت و دشوار بی تردید 
مش��کالت و موان��ع اقتصادی و 
اجتماعی مانند تورم س��اختاری، 
رش��د منف��ی اقتص��ادی، اُف��ت 
سرمایه های مالی، خصوصی سازی 
ناکارآمد، مشکالت نظام بانکی و 
سقوط بازار سرمایه، طوالنی شدن 
واکسیناسیون،  ُکندی  تحریم ها، 
تش��دید بیکاری و رشد فاجعه بار 
نقدینگ��ی و پیش بین��ی عبور از 
4 ه��زار و 500 ه��زار میلی��ارد 
تومان تا پایان امس��ال، از جمله 
ابَرچالش هایی اس��ت که حل آن 
ب��دون تدوین برنامه ه��ای کوتاه 
و میان مدت، اجم��اع نخبگان و 
جل��ب اعتماد و مش��ارکت مردم 

ناممکن است.
مهار تورم ساختاری باید نقطه 
آغاز و نخستین گام دولت جدید 
باشد. اقتصاد کش��ور همزمان از 

تورم باال و رکود )رکود 
2تورمی( رنج می برد...
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فرص��ت امروز: تقریبا اغل��ب پیش بینی های جهانی در 
این نکته مش��ترکند که چین به زودی بزرگترین اقتصاد 
جه��ان خواهد ش��د و جای آمری��کا را خواهد گرفت. در 
تازه ترین گزارش، بنیاد صلح کارنگی به تازگی پیش بینی 
کرده که اقتصاد چین تا س��ال 2035 جای آمریکا را به 
عن��وان بزرگترین اقتصاد جهان می گیرد و اندازه اقتصاد 
این کشور در این سال به دو برابر اندازه کنونی می رسد. 
چین به لطف توسعه سریع اقتصادی خود موفق شده تا 
خود را در سال های اخیر به عنوان یک ابرقدرت نوظهور 
در جهان معرفی کند و در اس��تراتژی چین برای تبدیل 
ش��دن به برترین کش��ور جهان، اقتصاد جایگاه بس��یار 
مهمی خواهد داش��ت. بس��یاری از نهادها و موسسات و 
ش��رکت های خارجی در سال های گذش��ته حضور خود 
را در چین گس��ترش داده اند و حتی این احتمال وجود 
دارد که ش��هرهای پکن و شانگهای به قطب های مالی و 

اقتصادی جدید جهان تبدیل شوند.  
آلبرت کایدل، اقتصاددان بنی��اد صلح کارنگی با بیان 
اینکه رش��د اقتصادی چین در سال های پیش رو پایدار 
خواهد بود، بازار بس��یار بزرگ داخلی و افزایش تقاضای 
خارج��ی برای واردات محصوالت چینی را موتور محرک 
رشد اقتصادی این کشور دانست. به گفته کایدل، حجم 
تولید ناخالص داخلی چین تا س��ال 2050 به حدود 82 
تریلی��ون دالر خواهد رس��ید که تقریب��ا دو برابر تولید 
ناخالص داخلی آمریکا در آن س��ال خواهد بود که رقمی 

ح��دود 44 تریلی��ون دالر ب��رآورد می ش��ود.   به گفته 
کارنگی، آمریکا در سال های آینده نفوذ اقتصادی و مالی 
خ��ود را روی اروپا حفظ خواهد کرد، اما در برخی دیگر 
از مناطق جهان نظیر شرق آسیا و آفریقا، شاهد سنگین 
ش��دن کفه ترازو به نفع چین خواهیم بود. چین در حال 
حاضر شریک نخست تجاری بسیاری از این کشورهاست 
و این مس��ئله در آینده هم ادامه خواهد داش��ت. با این 
حال، سطح اس��تاندارد زندگی در آمریکا حتی در آینده 
ه��م بهتر از چی��ن خواهد بود و انتظار م��ی رود کیفیت 
زندگی ش��هروندان آمریکایی در سال 2050 حدود 30 

درصد بهتر از شهروندان چینی باشد.
آفتابتابان؛سرگردانبینشرقوغرب

رقاب��ت چین و آمریکا در صحنه جهانی در حالی ادامه 
دارد که هر کدام از این کش��ورها ب��ه دنبال یارگیری و 
افزای��ش متح��دان منطقه ای و جهانی خود هس��تند. از 
جمله این کش��ورها، ژاپن اس��ت که این روزها ش��رایط 
س��ختی را س��پری می کند. به طوری ک��ه از یک طرف 
آمریکا و از طرف دیگر چین، این کش��ور را تحت فش��ار 
گذاش��ته اند تا به اردوگاه آنها بپیون��دد چراکه هر کدام 
می خواهن��د قدرت ه��ای برت��ر را در کنار خودش��ان به 
عنوان متحد داش��ته باش��ند، اما مس��ئله این اس��ت که 
ژاپن نمی تواند انتخاب کند. به گزارش »اکونومیس��ت«، 
در مرکز ژ اپن، باغ وحش��ی وج��ود دارد که در آن کمتر 
از هف��ت پان��دا زندگی می کنند. وقتی بچ��ه یکی از این 

پانداها به دنیا آمده بود، یکی از س��خنگوهای چینی که 
مدام در توییتر، توییت های س��تیزه جویانه می نویسد، با 
لحنی احساساتی نوش��ت: »امیدواریم با این پاندا شاهد 
دوستی میان چین و ژاپن باشیم.« توییت او شاید کمی 
بلندپروازانه بود. البته کس��ی این حرف را می زد که جزو 
مقامات مهم چین محس��وب می شود. نیکایی توشیهیرو 
یکی از مهمترین مقامات ژاپنی اس��ت که سال هاست در 
ژاپن فعالیت سیاس��ی دارد. او همیشه به دنبال دوستی 
با چینی ها بوده است. به تازگی او قدرت بیشتری گرفته 
و به این ترتیب توانس��ته بیشتر صدای خود را به جهان 
برساند و بگوید به دنبال روابط دوستانه با چین است، اما 
این دو کش��ور سال هاست که با یکدیگر مشکالتی دارند 
و دیر یا زود باید این مش��کالت را حل کنند. البته اکثر 
ژاپنی ها به ویژه آن دس��ته که در میان قدرتمندان قرار 
دارند و فعالیت های اقتص��ادی انجام می دهند، معتقدند 
ژاپن باید بهتر باشد. چین خریدار 22 درصد از صادرات 
ژاپن است، این رقم از 18 درصد آمریکا هم بیشتر است. 
به عالوه، هنگ کنگ هم 5 درصد از صادرات ژاپن را جذب 
می کند. پس واضح اس��ت که ژاپن بای��د به فکر تعدیل 
رابطه با چین باش��د. تحلیلگران��ی مانند ناکانی هیروکی 
هم معتقدند ژاپن باید وضعیتش را در مقابل چین تغییر 
ده��د. او می گوی��د: »آمریکا پدر و چین مادر اس��ت. ما 
نمی توانی��م یکی از آنها را انتخاب کنیم.« اما وضعیت در 
واقع ش��اید این طور هم نباشد. هیروکی تا حدود زیادی 

قضیه را احساسی کرده است. سیاستمداران جوان عمده 
تمرکز خود را روی روابط سیاس��ی می گذارند، اما برخی 
دیگر به فکر روابط انسانی هستند. آنها ترجیح می دهند 
میان انسان ها رابطه ای خوب برقرار شود. به همین خاطر 
است که احساساتی برخورد می کنند و درست به همین 
دلیل است که تحلیل و نظر هیروکی هم کامال احساسی 
به نظر می رس��د. ژاپن ضربه های بس��یاری خورده است. 
اکنون روابط سیاس��ی برایش اهمیت زی��ادی دارد و به 
همی��ن خاطر بای��د تمرکز خود را روی روابط سیاس��ی 
بگ��ذارد. بحث این کش��ور فراتر از رابطه با چین اس��ت. 
پس از جنگ های بس��یاری که اتفاق افت��اد و جهان در 
آن درگیر ش��د و ژاپن هم در آن نقش داشت، این کشور 
تالش کرد فضایی برای توس��عه س��ایر کش��ورها فراهم 
کند، ام��ا اکنون چین ب��ه یک قدرت ب��زرگ اقتصادی 
تبدیل ش��ده است. ژاپن هم مس��حور این قدرت شده و 

تحلیلگرش هم این کشور را مادر خود می داند.
ژاپن،آمریکا،چینودیگران

نیکایی توشیهیرو به دنبال قدرت فرهنگی چین است. او 
می گوید دو کشور از طریق مسائلی به جز مسائل سیاسی 
به یکدیگر نزدیک شده اند. او معتقد است در نهایت می توان 
ب��ه چینی ه��ا اعتماد ک��رد و در نتیجه از س��ایر مقامات و 
دولتمردان درخواست کرده که با چینی ها روابط دوستانه ای 
برقرار کنند. در میانه سال 2010 بود که روابط میان چین 
و ژاپن دچار مشکالتی شد، در آن زمان، همین نصیحت ها 

موثر بود. دو کش��ور با یکدیگر وارد تنش شده بودند. چین 
حت��ی صادرات از ژاپن را ممنوع اع��الم کرده بود. ژاپنی ها 
نمی توانند خودروهای تولیدی خود را به چینی ها بفروشند، 
اما در آن زمان هم نیکایی توشیهیرو به میدان آمد و قضیه 
را بهبود بخشید. او به چین رفت و مذاکره کرد. در واقع او 
نقش پلی میان ش��ی جین پینگ، رئیس جمهوری چین و 
شینزو آبه، نخست وزیِر آن زماِن ژاپن را ایفا می کرد. باالخره 
دیدار میان قدرت ها میس��ر ش��د و قضیه فیصله پیدا کرد. 
اکنون تنش میان دو کش��ور چین و ژاپ��ن دوباره در حال 
اوج گرفتن اس��ت. نیکایی توشیهیرو دوباره به میدان آمده 
و تالش دارد روابط را حس��نه کند، اما چین اخیرا اقداماتی 
داشته که شرایط را پیچیده کرده است. جداسازی اقتصاد 
از سیاست هم در شرایط فعلی کار ساده ای به نظر نمی آید. 
در واقع، چشم انداز رابطه میان این دو کشور کامال تیره و تار 
ش��ده است. به  عالوه، آمریکا بیش از گذشته حضور دارد و 
تالش می کند شرایط را سخت کند. در چنین شرایطی که 
بحث تحریم هم به میان آمده، شاید سخن گفتن از قدرت 
پانداها برای ایجاد صلح میان این دو کش��ور، قدری دور از 
منطق باش��د. قطعا نیکایی توش��یهیرو تمام تالش خود را 
می کند تا دوباره مانند گذشته، روابط را به شکلی صلح آمیز 
درآورد، اما بعید به نظر می رس��د شرایط به این شکل ادامه 
پیدا کند. ش��اید باید در انتظار این باشیم که ژاپن باالخره 
می��ان چین و آمری��کا یکی را انتخاب کن��د و این انتخاب 

می تواند اثرات زیادی بر معادالت جهانی بگذارد.

در دویست و سی و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دول��ت که هجدهم خردادم��اه برگزار ش��د، وضعیت عرضه و 
تقاض��ای رمزارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررس��ی قرار 
گرف��ت و بان��ک مرکزی گزارش��ی از وضعیت تولی��د و تبادل 
رمزارزها در اقتصاد ایران را ارائه کرد. رئیس جمهور نیز در این 
جلسه با اشاره به پدیده جدید رمزارزها و اقتضائات و الزامات آن 
گفت: »دس��تگاه های مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری 
رس��انه ها و فضای مج��ازی در زمینه اطالع رس��انی، آموزش و 
آگاهی بخش��ی مردم نس��بت به این پدیده و دستورالعمل ها و 

قوانین آن فعالیت موثر داشته باشند.«
با توجه به س��رمایه گذاری برخی از شهروندان در رمزارزها، 
آگاهی بخشی در این حوزه به یکی از الزامات تبدیل شده است 
زیرا آگاهی آنچنانی در کش��ور درخصوص این مس��ئله وجود 
ندارد. در همین زمینه، روزبه ش��ریعتی تحلیلگر بازار سرمایه، 
رمزارزها را یک نوع دارایی می داند که شاکله اصلی آن مبتنی 
بر علم ریاضیات و منطق کامپیوتری است و می گوید: آموزش 
و آگاهی بخش��ی به مردم در حوزه اقتصاد مس��ئله ای است که 
باید به ص��ورت پایه ای انجام گیرد. در زمینه رمزارزها هم باید 
م��ردم آم��وزش ببینند تا با پول فروش خان��ه و ... در این بازار 

سرمایه گذاری نکنند.
او در مورد نحوه س��رمایه گذاری مردم به ایرنا، گفت: من به 

عنوان یک فعال بازار سرمایه به رمزارزها توجه دارم. آنهایی که 
در بازار س��رمایه فعالیت می کنند و کال هر سرمایه گذاری باید 
کار با سرمایه خودش را به نحوی انجام دهد که به اصالح همه 
تخم مرغ ها را در یک س��بد قرار ندهد؛ یعنی اینکه اگر س��هام 
دارند، این باید بخش��ی از سرمایه آنها باشد که آسیب نبینند 
و کنار آن ملک داشته باش��ند یا در طال سرمایه گذاری کنند. 
رمزارز هم یک نوع دارایی اس��ت که شاکله اصلی آن مبتنی بر 

علم ریاضیات و علم منطق کامپیوتری است.
این تحلیلگر بازار س��رمایه با بیان اینک��ه رمزارزها روبه روی 
پول های رایج ق��رار دارند، ادام��ه داد: رمزارزها تفاوتی هایی با 
فیات ه��ا یعنی پول های رایج امروز از دالر و یورو گرفته تا ریال 
دارند، این است که رمزارزها روبه روی این فیات ها قرار گرفته اند 
با این فلسفه که می گوید من نقص های فیاتها را ندارم. یکی از 
مهمترین نقص ها که به فیات ها وارد می دانند اینکه متصل به 
پش��توانه اقتصاد و بانک های مرکزی کشورهای خاص هستند 
و آن کش��ور می توان��د پول خود را دس��تکاری کند مثاًل چاپ 
کند یا جمع آوری کند و همین مس��ئله فیات ها را دچار تغییر 

و تحول می کند.
او مهمترین ویژگی رمزارزها را ناش��ناخته بودن آنها دانست 
و افزود: رمزارزها به هیچ جایی وابس��ته نیستند و هیچ مقری 
ندارند که اگر کش��وری آس��یب ببیند این رمزارزها هم آسیب 

ببینند و فعال قابلیت حذف و دزدی در آن شکل نگرفته است و 
مهمترین ویژگی آن همان ناشناخته بودن این رمزارزها است؛ 
یعنی اینکه اگر من در کیف پول دیجیتال خود رمزارز داش��ته 
باشم وقتی بخواهم آن را به شما انتقال بدهم در هیچ کجا ردی 

از آن باقی نمی ماند.
این فعال بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که دولت ها چه 
نگاهی به رمزارزها دارند، گفت: در این مورد دو نگاه وجود دارد؛ 
یکی برای دولت ها مخصوصا کشورهایی مثل ما که در شرایط 
تحریمی هس��تند قطعا این رمزارزها برای دولت به کار می آید 
زیرا قابلیت دور زدن تحریم ها را دارد. دیگری اینکه دولت ها با 
این رمزارزها مش��کل دارند زیرا قابل ردیابی نیستند و همین 
امر باعث شده تا بانک های مرکزی بزرگ در برابر این رمزارزها 

ایستادگی کنند.
ش��ریعتی در مورد وضعیت رمزارزها در ای��ران ادامه داد: در 
ایران قیمت های رمزارزها مسئله س��از ش��د. دلی��ل اینکه بازار 
سرمایه ای ها با این رمزارزها مشکل دارند این است که می گویند 
ما پش��توانه ای برای اینها نمی بینیم و اگر تمام کشورهای دنیا 
معامل��ه با رمزارزها را ممنوع کنن��د و تمام کمپانی ها آن را به 
رس��میت نشناس��ند، قیمت های این رمزارزها به ش��دت اُفت 
می کند. کما اینکه دیدیم که در چند ماه اخیر شرکت تسال و 
مالک آن ایالن ماسک با رسمیت بخشیدن به رمزارز بیتکوین 

برای خرید ماشین های تسال باعث شد تا این رمزارز رشد قابل 
توجهی داشته باشد. پس می توان گفت که اگر یک روزی تمام 
م��ردم دنیا و تمام کمپانی ها قب��ول کنند که در کنار پول های 
رایج، رمزارزها را قب��ول کنند تا مردم بتوانند کاالهای خود را 
از س��ایت ها خریداری کنند، قطعاً این رمزارزها وجاهت قانونی 
بیش��تری پیدا می کنند و قیمت های آنها رش��د می کند. پس 

قیمت رمزارز مبتنی بر مقبولیت عامی است که پیدا می کند.
او آگاهی بخش��ی در زمین��ه رمزارزها را ضروری دانس��ت و 
در مورد لزوم آگاهی بخش��ی در مورد رمزارزها گفت: در ایران 
متاسفانه تورم زیاد متأثر از تحریم ها و سیاست های غلط پولی 
در س��الیان گذشته باعث ش��د تا مردم برای حفظ ارزش پول 
خود، ریال های خود را تبدیل کنند. تعدادی به صورت س��نتی 
به س��مت بازار ط��ال و دالر رفتند و عده ای ه��م به طرف بازار 
س��رمایه و بورس هجوم بردند که آس��یب جدی دیدند و برای 
جبران به طرف رمزارزها رفتند که موج رمزارز در کشور شکل 
گرفت. این اتفاق چند نکته اساس��ی دارد؛ یکی اینکه به دولت 
انتقاد وارد آمد که چرا وقتی متوجه ش��د یک اپیدمی از سوی 
م��ردم به طرف رمزارزها ش��کل گرفته اقدام��ی انجام نداد که 
باعث نش��ود مردم آسیب ببینند، چه در بحث آگاهی بخشی و 
مهمتر از همه در بحث س��اماندهی کارگزارهای رمزارز؛ یعنی 
وقتی سرچ می کنیم کارگزاری هایی که فعالیت می کنند همه 

نماد تجارت الکترونیک ندارند. از این منظر، وظیفه ساماندهی 
کارگزارهای رمزارزها به عهده دولت است و اگر می خواهد اجازه 
دهد که مردم در ای��ن حوزه فعالیت کنند باید درگاه ها را هم 
ساماندهی کنند و اگر بحث بر سر این است که باعث خروج ارز 
از کشور می شود پس باید جلوی این کار گرفته شود و به مردم 
این آگاهی داده ش��ود که این کار شما به اقتصاد کشور آسیب 
می رساند. نکته دیگر اینکه اگر کارگزاری ها ساماندهی شد باید 
به آن گفته شود که برای خرید رمزارزها به مردم آموزش بدهند 
و اجازه ندهند با پول فروش خانه و ... در این بازار سرمایه  گذاری 
کنند کما اینکه در کشورهای دیگر هم اجازه نمی دهند که یک 
نفر کل زندگی خود را در بازار سهام قمار کنند اما متاسفانه این 

آگاهی بخشی در کشور ما وجود ندارد.
ش��ریعتی در پای��ان یادآور ش��د: باید به م��ردم درخصوص 
ریس��ک آموزش داده ش��ود. از همان دوران مدرسه و در کنار 
درس های دیگر باید درس اقتصاد داش��ته باشیم و مردم درک 
درستی از این مسئله داشته باشند. در انتخابات هم دیدیم که 
در مناظره ها مس��ئله اصلی اقتصاد بود. ما همه می توانیم شعار 
اقتصادی بدهیم، اما باید بدانیم که کدام ش��عار به واقعیت های 
فعلی کشور نزدیک تر است و مردم برای اینکه بتوانند تصمیم 
بگیرند باید با این مفاهیم آشنا باشند و آین آشنایی هم مستلزم 

آموزش صحیح و پایه ای است.

یکتحلیلگربازارسرمایهمطرحکرد
آگاهیبخشیدرخصوصرمزارزها

وقتیآمریکا،پدروچین،مادراست
قدرتپاندا



فرصت امروز: گزارش س��االنه تج��ارت الکترونیک ایران دو روز پیش به 
همت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر شد. این گزارش را می توان 
نمایی کلی از تجارت آنالین در سال گذشته دانست که به رغم رکود تورمی 
در اقتصاد ایران و تنگنای تحریم و کرونا با رشد 160 درصدی همراه بوده 
است. طبق گزارش ساالنه تجارت الکترونیک ایران، ارزش اسمی معامالت 
تجارت الکترونیکی در سال 1399 نسبت به 1398 رشدی 159 درصدی 
را تجربه کرده که معادل 1097 هزار میلیارد تومان است، یعنی شهروندان 
ایرانی در س��ال گذش��ته 1097 میلیارد توم��ان در فضای مجازی معامله 
کرده اند. در این س��ال همچنین براس��اس آماره��ا 34 درصد از واحدهای 
تج��ارت الکترونیکی در مدت زمان کمتر از یک س��ال ش��روع به فعالیت 
کرده اند. مبلغ هر خرید الکترونیکی نیز به  طور میانگین 347 هزار تومان 
برآورد شده که نسبت به سال قبل آن 24 درصد رشد داشته است. تعداد 
کل معامالت تجارت الکترونیکی هم حدود 3 میلیارد فقره بوده که رش��د 

108درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
در بین گروه های س��نی نیز پس از جوانان، گروه سنی میانساالن با 41 
درصد از جمله خریداران عمده تجارت الکترونیک بوده اس��ت. گروه های 
سنی کودکان، نوجوانان و س��المندان نیز 4 درصد در تجارت الکترونیک 
س��هم داش��ته اند. زنان هم 37 درصد از خریداران تج��ارت الکترونیکی را 

تشکیل داده اند.
مختصاتتجارتالکترونیکدرسال۹۹

کرونا مهمترین متغیر در تجارت الکترونیک ایران در دو س��ال گذشته 
بوده و قرنطینه و قواعد فاصله گذاری اجتماعی س��همی انکارنش��دنی در 
افزای��ش خرید اینترنتی و گس��ترش بازارهای آنالین داش��ته و دارد. کما 
اینکه هم ارزش اس��می معامالت و هم تعداد کل معامالت الکترونیکی در 
س��ال گذشته به ترتیب با رشد 159 درصدی و 108درصدی مواجه شده 
که نشان دهنده استقبال بیشتر مصرف کنندگان از مبحث خرید اینترنتی 

است.
براس��اس گزارش سال 1399 مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی، حدود 
56درص��د از واحدهای تج��ارت الکترونیکی صرفا در ح��وزه  فروش کاال 
فعالیت می کنند، ح��دود 21 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی فقط 

به ارائه خدمات می پردازن��د و 23 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی 
در هر دو حوزه فروش کاال و ارائه خدمات فعالیت دارند. نکته جالب دیگر، 
بهره من��دی 78 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، 
از ش��بکه های اجتماعی به غیر وب سایت هاس��ت و آمارها نشان می دهد 
ش��بکه های اجتماعی اینس��تاگرام و واتس اپ و همچنین پیام رسان های 

»بله« و »ایتا« از اقبال بیشتری در سال گذشته برخوردار بوده اند.
مبلغ هر خرید الکترونیکی به  طور میانگین در س��ال گذشته 347 هزار 
تومان برآورد ش��ده که نسبت به س��ال قبل، 24 درصد رشد داشته است. 
همچنین تعداد کل معامالت تج��ارت الکترونیکی حدود 3 میلیارد فقره 
بوده که نس��بت به سال قبل از رش��د 108 درصدی برخوردار بوده است. 
تعداد معامالت الکترونیکی دولتی نیز 338 هزار فقره بوده که نس��بت به 

مدت مشابه سال قبل آن، 35 درصد رشد داشته است.
در مجم��وع، ارزش حقیق��ی معامالت تجارت الکترونیک��ی در حالی با 
رش��د 83درصدی در سال 99 مواجه بوده که در شش ماهه نخست سال 
معامالت 630 هزار میلیارد تومان بوده که نس��بت به شش ماه دوم سال 
تقریبا 100هزار میلیارد تومان بیشتر بوده است. ضریب نفوذ اینترنت نیز 
به 112.4 درصد رس��یده که نسبت به س��ال قبل، 20 درصد رشد داشته 
است. ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند هم به 69 درصد رسیده که نسبت 

به سال قبل، 28 درصد رشد داشته است.
گزارش ساالنه تجارت الکترونیکی کشور در سال 99 نشان می دهد تعداد 
اینمادهای اعطاش��ده در این سال نس��بت به سال قبل آن به بیش از 31 
هزار اینماد رس��یده و بیش از 589 هزار گواهی امضای الکترونیکی صادر 
ش��ده است. در ضمن حدود 93 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از 

سرمایه گذار شخصی به  منظور توسعه خود استفاده می کنند. 
مطابق با آمار به  دس��ت آمده از اینماد در سال 1399 حدود 76 درصد 
از واحدهای تجارت الکترونیکی ای که نماد اعتماد را اخذ کرده اند، ماهیت 
حقیق��ی داش��ته و 24 درصد از واحدهای تج��ارت الکترونیکی با ماهیت 
حقوقی اقدام به اخذ اینماد کرده اند. در ضمن براس��اس آمار نماد اعتماد 
الکترونیکی، ح��دود 41 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی که اینماد 
اخذ کردند، تا پایان سال 1399، بین یک تا چهار سال فعالیت داشته اند. 

34 درص��د از واحدهای تجارت الکترونیکی در م��دت زمان کمتر از یک 
س��ال ش��روع به فعالیت کرده اند و 24 درصد بیش از چهار س��ال سابقه 

فعالیت دارند.
ازترکیبگروهسنیتاتعدادنیرویانسانی

براس��اس گزارش سال گذشته مرکز توسعه تجارت الکترونیک، گروه سنی 
30 تا 40 سال نزدیک به 46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی 
را تش��کیل داده اند. سهم صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد 
در گروه سنی 20 تا 30 سال و گروه سنی 40 تا 50 سال نیز 21 درصد بوده 
است. همچنین 12 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی که در سال 
1399 دارای اینماد بوده اند به گروه س��نی باالی 50 سال تعلق داشته اند. در 
می��ان واحدهای تجارت الکترونیکی در س��ال 1399، حدود 75 درصد از این 
واحدها تعداد نیروی انس��انی کمتر از 10 نفر داشتند. حدود 11 درصد از آنها 
بین 10 تا 20 نفر نیروی انسانی و حدود 5 درصد از این واحدها بیش از 100 
نفر نیروی انسانی داش��ته اند. بر این اساس می توان گفت که تعداد واحدهای 
تجارت الکترونیکی خرد بیش��تر از واحده��ای تجارت الکترونیکی بزرگ بوده 
اس��ت. واحدهای بزرگ تجارت الکترونیکی را عمدتا واسطه های الکترونیکی 
تش��کیل می دهن��د. در ضم��ن میانگین تعداد ش��اغالن واحده��ای تجارت 
الکترونیکی دارای اینماد نزدیک به 1.3 میلیون نفر برآورد شده است. با توجه 
به آخرین آمار تعداد کل ش��اغالن باالی 15 س��ال کشور در سال گذشته که 
توسط مرکز آمار ایران ارائه شده است، می توان گفت به صورت میانگین حدود 
6درصد از نیروی کار در کل کش��ور را شاغالن واحدهای تجارت الکترونیکی 
دارای اینماد تشکیل می دهند. مطالعات مرکز توسعه تجارت الکترونیک بیانگر 
آن اس��ت که جوانان بیش از نیمی از خریداران واحدهای تجارت الکترونیکی 
را تشکیل داده اند. حدود 41 درصد از خریداران هم به میانساالن تعلق داشته 
و ک��ودکان و نوجوانان و س��المندان نیز کمترین س��هم را در میان خریداران 
داشته اند. همچنین مطالعات جمعیت شناسی این نهاد پژوهشی نشان می دهد، 
به  رغم روند رو به رش��د واحدهای تجارت الکترونیکی در س��ال 1399 سهم 
زنان از مالکیت واحدهای تجارت الکترونیکی 14درصد بوده و بس��یار کمتر از 
مردان است. عالوه  بر این، بیش از 93 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از 

سرمایه شخصی خود جهت راه اندازی و توسعه استفاده می کنند.

ایرانیهادرسالگذشته10۹7میلیاردتوماندرفضایمجازیمعاملهکردند

تجارت آنالین ایران در بزنگاه کرونا

مطابق آمارهای منتش��ره اتحادیه کشوری کس��ب وکارهای مجازی، 
تعداد پروانه های کس��ب صادره توسط اتحادیه کشوری کسب وکارهای 
مجازی از 223 پروانه از س��ال 1395 به 1474 فقره تا 30 شهریورماه 
99 رسیده اس��ت. به بیان دیگر طی پنج سال تعداد پروانه های کسب 
صادره )متقاضیان عضویت در اتحادیه مذکور( کمتر از دو برابر شده یا 
معادل 91.62 درصد افزایش داشته است. تعداد پروانه های صادره طی 
نیمه اول سال 1399 نیز به  تنهایی بیش از کل تعداد پروانه های صادره 
در سال 1398 است که به  خوبی نشانگر روند گسترش کسب وکارهای 
اینترنتی در کش��ور است. البته همه کس��ب وکارهای آنالین عضو این 
اتحادیه یا عضو دیگر اتحادیه های مربوط نیستند. به واقع بسیاری بدون 
مجوز از این اتحادیه ها )یا بخشی عضو اتحادیه های موازی دیگر( فعالیت 

می کنند.
براس��اس گزارش��ی که موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی 
از وضعیت کس��ب و کار های آنالین و تاثیر کرونا بر آنها منتش��ر کرده 
اس��ت، در مجم��وع 17.3 درصد فروش��گاه های آنالین عض��و اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی به عرضه انواع کاال می پردازند. در کنار آنها 12.4 
درص��د نیز به عرضه گروه کاالیی خاص مبادرت می کنند. 43.4 درصد 
نیز به عرضه انواع کاال و خدمات )ترکیب کاال و خدمات( پرداخته، 20.1 
درص��د به عرضه انواع خدمات و 6.8درصد به عرضه خدمات تخصصی 

مبادرت می کنند.
طبق گزارش ساالنه تجارت الکترونیکی، در سال 98 حدود 61 هزار 
کسب وکار اینترنتی در کش��ور دارای نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( 
بوده اند. تعدادی نماد اعطاش��ده در س��ال 98 بیش از 15 هزار بوده که 
در مقایس��ه با س��ال 97، حدود 11 درصد رشد داش��ته است. در واقع 
همه کسب وکارهای اینترنتی دارای اینماد اقدام به عضویت در اتحادیه 

کشوری کسب وکارهای مجازی نکرده اند.
موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ارزش بازار خرده فروشی 
کشور در سال 98 را معادل 100 میلیارد دالر برآورد کرده که حدود 30 
درصد آن متعلق به اقالم مصرفی پرگردش بوده اس��ت. طبق برآوردها، 
س��هم فروش آنالین این محصوالت از کل خرده فروش��ی این حوزه در 
س��ال 98 تنها 0.15 درصد بوده است، درحالی که سهم فروش آنالین 

اقالم مصرفی پرگردش در جهان حداقل 5 درصد است.

براس��اس آمار اتحادیه کش��وری کس��ب وکارهای مجازی، تعداد کل 
فروش��گاه های آنالین فعال در عرضه محص��والت پرگردش که از ابتدا 
)1395( تا پایان ش��هریورماه 99 از اتحادیه کش��وری کسب وکارهای 
مجازی پروانه دریافت کرده اند، به 482 مورد رسید. موضوع فعالیت این 
فروشگاه ها مشتمل بر دو گروه »خرده فروشی مواد غذایی« و »فروشگاه 
بزرگ« اس��ت. فروش��گاه های آنالین گروه اول تنها اقالم سوپرمارکتی 
عرض��ه می کنند که در کل 133 فروش��گاه )7.2 درص��د از پروانه های 
صادره( در این موضوع ثبت ش��ده اس��ت. 349 مورد ثبت ش��ده دیگر 
)18.9 درصد از پروانه های صادره که بیش��ترین سهم به لحاظ موضوع 
فعالیت فروشگاه هاست( متعلق به فروشگاه های آنالین گروه دوم است 
ک��ه عالوه بر اقالم س��وپرمارکتی، اق��الم متنوع دیگ��ری را نیز عرضه 

می کنند.
از جمل��ه مهمتری��ن فع��االن ح��وزه س��وپرمارکت های اینترنتی و 
فروش��گاه های بزرگ آنالین عرضه کننده این محص��والت، می توان به 
دی جی کاال، اسنپ مارکت )همکاری اسنپ و هایپراستار(، اسنپ فود و 
اوکاال )مرتبط با فروشگاه های افق کوروش( اشاره کرد. سایر فعاالن این 
حوزه عبارتند از: بیار، تِزول مارکت، رادیکاال، فینال، هایپرباز، فن آسان 

و باسالم.
شیوع ویروس کرونا از اسفندماه 98 و محدودیت های اعمال شده در 
پی آن، تأثیر قابل توجهی بر فروش آنالین کاالها در کشور داشته است؛ 
به گونه ای که طبق اعالم اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، میزان 
فروش آنالین در حوزه عرضه کاال و مواد غذایی )یا اقالم سوپرمارکتی( 
تا خردادماه 99 رش��د 121 درصدی را تجربه کرده اس��ت. درخصوص 
تغییرات س��هم فروش آنالین این اق��الم طی ماه های اخیر البته آماری 

وجود ندارد.
گفته می شود متوسط ارزش سبد سفارش آنالین در بخش اینترنتی 
تقریبا س��ه برابر بخش خرید فیزیکی است )فقط در بخش محصوالت 
مصرفی پرگردش(. س��بدهای خرید بازیگران اصلی فروش آنالین اقالم 
س��وپرمارکتی بین 150 هزار تا 200 هزار تومان برآورد می شود. شیوع 
کرون��ا موجب ش��د اس��تارت آپ های خرید آنالین کاال با رش��د خوبی 
مواجه ش��وند. به طور نمونه اس��تارت آپ باسالم و اسنپ مارکت در این 
دوره به ترتیب 15 و 50 درصد رش��د فروش داش��ته اند. عالوه بر این، 

مطابق گزارش س��االنه تجارت الکترونیکی سال 1398، مبلغ هر خرید 
الکترونیکی در ایران 279 هزار تومان بوده که نس��بت به سال قبل 49 
درصد افزایش داشته است. همین آمارها نشان می دهد که شیوع کرونا 
در اسفندماه 1398 باعث رشد 4 درصدی در تعداد تراکنش های خرید 
اینترنتی و رش��د 236 درصدی در مبلغ این تراکنش ها نس��بت به بازه 

زمانی مشابه سال 1397 شده است.
براس��اس این گزارش، خرده فروش��ی آنالین در کشور طی سال های 
اخیر به  تدریج مورد اقبال قرار گرفته است. مسائلی چون راحتی خرید 
و س��هولت استفاده از فضای مجازی، صرفه جویی در زمان و هزینه های 
خرید، امکان مقایسه کاالها و اطالع از نظرات سایر خریداران، دسترسی 
دائمی به فروشگاه های آنالین، امکان پیگیری آنالین وضعیت سفارش 
و ع��دم مواجهه با فش��ار روانی خری��د حض��وری از مهمترین مزایای 
ترغیب کننده افراد به خریدهای آنالین هس��تند، اما در مقابل معایبی 
چون نبود تعامل با فروشنده، عدم امکان بررسی فیزیکی کاال، احتمال 
تأخیر در تحویل کاال و باالخره عدم اطمینان به خریدهای غیرحضوری 
و در نتیجه نهادینه نش��دن فرهنگ خرید اینترنتی از موانع گس��ترش 

آن هستند.
ش��یوع کرون��ا در ماه های گذش��ته موجب ش��ده به  موازات س��ایر 
کش��ورهای جهان، خریدهای آنالین در ایران نیز مورد اقبال قرار گیرد. 
بااین حال همزمان با افزایش تقاضا، چالش های خرید آنالین نیز تشدید 
ش��ده اس��ت. از عمده ترین این چالش ها می توان ب��ه وجود درگاه های 
غیرقانونی و عدم امکان بررس��ی اعتبار آنها توسط مصرف کننده، عدم 
اعتماد مصرف کنندگان به خرید آنالین، بروز وقفه و افت خدمات دهی 
فروش��گاه های آنالین به دلیل فش��ار افزایش ناگهان��ی تقاضا، کمبود 
ظرفیت های لجس��تیکی و نیروی انسانی، عدم انطباق کاالی ارسالی با 
نیاز خریدار )نظیر ارس��ال کاالی مش��ابه یا معیوب و عدم رعایت تاریخ 
مصرف( و به روز نبودن قیمت و موجودی کاال در فروشگاه ها اشاره کرد. 
با افزایش حجم خریدهای آنالین در کش��ور در زمان شیوع کرونا، طی 
سه  ماهه اول 99 تعداد 1527 فقره شکایت از کسب وکارهای مجازی در 
اتحادیه کشوری ذی ربط ثبت شده که به  تنهایی معادل بیش از نیمی 
از کل ش��کایات ثبت شده در سال 98 است. عمده شکایات نیز به عدم 

تأمین کاال یا خدمت و عدم تحویل به موقع بازمی گردند.
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مردم و به ویژه فعاالن اقتصادی از حدود یک سال گذشته به سیزدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری چشم دوخته و چشم انداز اقتصادی و سیاسی 
و روابط خارجی کشور را به این انتخابات گره زده اند. اکنون پس از اعالم 
نتیجه انتخابات و در چنین شرایط سخت و دشوار بی تردید مشکالت و 
موانع اقتصادی و اجتماعی مانند تورم س��اختاری، رشد منفی اقتصادی، 
اُفت سرمایه های مالی، خصوصی سازی ناکارآمد، مشکالت نظام بانکی و 
سقوط بازار سرمایه، طوالنی شدن تحریم ها، ُکندی واکسیناسیون، تشدید 
بیکاری و رشد فاجعه بار نقدینگی و پیش بینی عبور از 4 هزار و 500 هزار 
میلیارد تومان تا پایان امس��ال، از جمله ابَرچالش هایی است که حل آن 
بدون تدوین برنامه های کوتاه و میان مدت، اجماع نخبگان و جلب اعتماد 

و مشارکت مردم ناممکن است.
مهار تورم ساختاری باید نقطه آغاز و نخستین گام دولت جدید باشد. 
اقتصاد کش��ور همزم��ان از تورم باال و رکود )رک��ود تورمی( رنج می برد. 
اس��تمرار این وضعیت عالوه بر تش��دید بحران ه��ای اجتماعی، موجب 
افزایش بیکاری و قیمت ها ش��ده که بیماری تورم آن را بازتاب می دهد. 
تجربه کشورهای موفق برای عالج این بیماری، نه قیمت گذاری دستوری 
و استفاده از لنگر نرخ ارز، نه پول پاشی به بهانه حمایت از تولید و اقشار 
ضعیف جامعه که نتیجه ای جز افزایش نقدینگی و پایه پولی ندارد و نه 
فروش نفت و آوردن منابع حاصله به بودجه عمومی که س��بب سرکوب 
نرخ ارز یا افزایش نقدینگی در کشور می شود، بلکه بهره برداری از سیاست 
هدف گذاری تورم و استقالل بانک مرکزی است. طبق گزارش مرکز آمار، 
نرخ تورم س��االنه خردادماه 1400 برای خانوارهای کشور به 43 درصد 
رس��یده که نسبت به ماه پیش، 2 واحد درصد افزایش داشته است. این 

رقم حتی بیشتر از پیش بینی صندوق بین المللی پول است.
پ��س از مهار ت��ورم، هموار س��اختن زمینه رش��د اقتص��ادی پایدار، 
اساس��ی ترین اولویت امروزِ اقتصاد نحیف ایران اس��ت که نه یک شبه با 
بخشنامه و به خط کردِن تیم اقتصادی حل می شود و نه می توان به بهانه 
حمای��ت از تولید، بانک ها را مجبور ب��ه ارائه اعتبار به بنگاه های تولیدی 
کرد؛ بلکه دولت باید قوانین دست وپاگیر و مجوزهای زائد را لغو و تا حد 
امکان با تسهیل فضای کسب وکار، راه برای ورود به بازار رقابتی برای آحاد 
اقتصادی جامعه باز کند. چند سالی است که رشد اقتصادی کشور ناپایدار 
و در محدوده منفی در جا می زند، گرچه این نرخ به گواه بانک مرکزی در 
9 ماهه سال 99 مثبت شده، اما با نگاهی به آمار بیکاری کشور در دهه 

90 به آسانی می توان روند رشد اقتصادی ایران را ارزیابی کرد.
براس��اس آخرین آمار بانک جهانی، ایران در طول یک دهه گذش��ته 
جزو کشورهای با رتبه باالی بیکاری بود. در همه سال های 90، میانگین 
بیکاری جهانی حدود 5.5 درصد اما در ایران حدود دو برابر این میانگین 
بوده است. آماری که خود محل تشکیک است زیرا به  طور مثال در سال 
گذش��ته در حالی نرخ بیکاری ایران تک رقمی اعالم شد که کرونا حدود 
یک و نیم میلیون شغل را از بین برده است. بررسی ها نشان می دهد در 
دوره کاه��ش نرخ بیکاری، 10درصد جمعیت فع��ال از بازار کار خارج و 
غیرفعال شدند که اگر این تعداد در بازار کار باقی می ماندند و به جمعیت 

بیکار اضافه می شدند، نرخ بیکاری به بیش از 18درصد می رسید.
تقویت س��رمایه های مالی از طریق افزایش امنیت س��رمایه گذاری و 
حفظ س��رمایه در داخل کشور بسیار حیاتی است. آمارها نشان  می دهد 
در 10 س��ال گذش��ته بیش از 100 میلیارد دالر س��رمایه یعنی معادل 
صندوق ثروت یک کش��ور از ایران خارج ش��ده و در سال گذشته حجم 
سرمایه کشور روند کاهشی گرفت و به نوعی استهالک از سرمایه گذاری 
بیشتر ش��د. اصالح نظام بانکی و بازار سرمایه و نظارت بر شیوه فعالیت 
ش��رکت های کارگزاری بورس و ساماندهی آنها نیز از اهم اولویت هاست. 
طبق پیش��نهاد اتاق بازرگانی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار باید در 
مدت یک س��ال زمینه را برای رتبه بندی، کاهش فرآیند انتش��ار اوراق 
تأمین مالی و هزینه های انتش��ار شرکت ها فراهم کند. همچنین با رفع 
انحصار برای اعطای مجوز فعالیت در بخش های مختلف اعم از کارگزاری، 
سبدگردانی و شرکت های مشاوره سرمایه گذاری می توان به تعمیق بورس 
کمک کرد. امکان افزایش عرضه اولیه سهام برای شرکت های جدید باید 
توسط سازمان بورس از طریق تسهیل شرایط پذیرش شرکت ها در بازار 
س��هام فراهم شود؛ س��ازوکارهای نظارتی ش��فاف بر بازار بورس فعال و 
تقویت شود تا با جریمه های مالی سنگین، هم سفته بازی و سوداگری در 
این بازار کنترل ش��ود و هم بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار 
بتوانند با آیین نامه و دس��تورالعمل  از مسیر بازار سرمایه و شبکه بانکی، 
مناب��ع داخلی و خارجی موردنیاز برای تأمین مالی مش��ترک پروژه های 

بزرگ را فراهم کنند.
در راس��تای تحقق واقعی سیاس��ت های اصل 44 قانون اساسی برای 
خصوصی س��ازی، عالوه بر بازنگری الگوهای موجود، در ش��یوه واگذاری  
ش��رکت ها و موسس��ه های دولتی نیز باید تجدیدنظر ش��ود. آزادسازی 
اقتصاد، پیش نیاز ش��فافیت در فرآیند خصوصی س��ازی است؛ نمی توان 
بنگاه های تولیدی را خصوصی کرد، اما با تعدد قوانین و موانع دست وپاگیر 

و قیمت گذاری دستوری مانع فعالیت آزادانه بنگاه ها شد.
تحریم  اقتصادی که از ده ها سال پیش تاکنون در ساختار اقتصادی و 
سیاسی ایران رسوب کرده و محدودیت های زیادی برای فعاالن اقتصادی 
و س��رمایه گذاری مش��ترک ایجاد کرده، باید از طری��ق مذاکره و احیای 
برجام و نیز پیمان ها و توافق نامه های اقتصادی دو یا چندجانبه منطقه ای 
برطرف ش��ود. برخی کارشناسان اقتصادی هزینه دورزدن تحریم در 16 

سال اخیر را 400 میلیارد دالر برآورد کرده اند.
تس��ریع در روند واکسیناس��یون عالوه بر کاهش تع��داد موارد ابتال و 
هزینه های بهداش��تی و اجتماعی، موجب احیای کسب و کارها، افزایش 
اشتغال و تسریع بازگشت فعالیت های اقتصادی به روال عادی می شود. 
واکسیناسیون، بهترین مسیر برای توقف کامل همه گیری ویروس مرگبار 
کروناس��ت. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، برای واکسیناس��یون 
حدود 70 درصد از جمعیت کره  زمین تا آوریل )فروردین-اردیبهش��ت( 
فق��ط 50 میلیارد دالر پول الزم بود. حال آنکه س��ود اقتصادی تجمعی 
تا س��ال 2025 از نظر افزایش تولید جهانی 9 تریلیون دالر خواهد بود. 
بنابراین هزینه ای که برای واکسیناسیون مردم جهان موردنیاز است، در 
مقاب��ل زندگی های زیادی که می تواند نجات یابد، ارزش زیادی ندارد. به 
عبارت دیگر، هزینه  موردنیاز برای واکسیناسیون بیشتر جمعیت جهان 
فقط 0.13 درصد از تولید ناخالص داخلی گروه جی هفت )G7( اس��ت. 
ایران از نظر تعداد مبتالی��ان بدون توجه به میزان جمعیت، در رده 14 
جدول جهانی ابتال به کرونا قرار دارد و در میان کشورهای منطقه پس از 

ترکیه، درگیرترین کشور با شیوع کرونا به شمار می رود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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فرصت امروز: هفته گذش��ته ب��ود که مرکز آمار ای��ران از نرخ تورم 43 
درصدی در خردادماه امسال گزارش داد و حاال به فاصله چند روز پس از 
انتش��ار این گزارش، مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در گزارشی 
به تحلیل آماری روند تورم در آخرین ماه فصل بهار پرداخته است. براساس 
برآوردها، نرخ تورم ماهانه برخالف دو  ماه ابتدایی سال، روند رو به رشدی 
در خردادماه داش��ته و با جهشی 1.8 درصدی به 2.5 درصد رسیده است. 
جزییات تورم ماهانه نشان می دهد گروه های پوشاک و کفش )4.2 درصد( 
و خوراکی ها و آش��امیدنی ها )3.2 درصد( بیشترین و گروه های ارتباطات 
)منف��ی 0.7 درصد( و آموزش )0.6 درص��د(، کمترین میزان تورم ماهانه 
را تجرب��ه کرده اند. همچنین ت��ورم نقطه ای با 0.7 واح��د درصد افزایش 
47.6 درصد برآورد ش��ده و دو گروه مبلمان و لوازم خانگی )66  درصد( و 
خوراکی ها و آشامیدنی ها )62.7 درصد( باالترین میزان تورم نقطه ای و دو 
گ��روه ارتباطات )11.8 درصد( و آموزش )23.7 درصد( پایین ترین میزان 
این ش��اخص را ثبت کرده اند. تورم میانگین نیز با دو واحد درصد افزایش 
به 43درصد رس��یده و خوراکی ها و آش��امیدنی ها ت��ورم 51.6 درصدی و 

غیرخوراکی ها نیز تورم 38.9 درصدی را تجربه کرده اند.
مح��ور روند تورمی خردادماه، افزایش ت��ورم در گروه کاال های خوراکی 
و آش��امیدنی بوده، چنانکه خوراکی ها و آشامیدنی ها تورمی 3.2 درصدی 
و کااله��ای غیرخوراکی  و خدمات تورم 2.2 درص��دی را تجربه کرده اند. 
کارشناسان می گویند نوس��انات پایین نرخ ارز در فصل بهار باعث شده تا 

تورم کاالهای غیرخوراکی کمتر از تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها شود.
گزارشتحلیلیتورمدرآخرینماهبهار

مرک��ز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در 
جدیدترین گزارش خود به تحلیل روند تورم در خرداد ماه امسال پرداخت 
و سمت و سوی نرخ تورم تا پایان سال 1400 را پیش بینی کرد. براساس 
این گزارش، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارها )CPI(، معیار 
س��نجش تغییرات قیمت کاالها و خدماتی اس��ت که به مصرف خانوارها 
می رس��د. این شاخص مهمترین ابزار اندازه گیری میزان تورم قیمت ها در 
اقتصاد کشور است و کاربردهای گوناگونی از جمله در برآورد قدرت خرید 
پول کش��ور و معیار سنجش قدرت خرید دارد. اهمیت دیگر این شاخص، 
آن است که عالوه بر برنامه ریزان و محققان حوزه های اقتصادی، متخصصان 
حوزه های اجتماعی نیز جزو کاربران اصلی آمارهای تورم هس��تند. به این 
دلیل که افزایش تورم، اصلی ترین مس��ائل اجتماعی نظیر فقر و بیکاری را 

مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد.
در ادام��ه این گ��زارش، ضرای��ب اهمیت گروه های اصلی س��بد کاالها 
و خدم��ات مصرفی خانوارهای کش��ور در 12 گروه عمده در س��ه بخش 
شهری، روس��تایی و کل آورده شده است. این گروه ها شامل »خوراکی ها 
و آشامیدنی ها«، »دخانیات«، »پوشاک و کفش«، »مسکن، آب، برق، گاز 

و س��ایر س��وخت ها«، »مبلمان و لوازم خانگی و نگه��داری معمول آنها«، 
»بهداش��ت و درمان«، »حمل و نقل«، »ارتباط��ات«، »تفریح و فرهنگ«، 

»آموزش«، »هتل و رستوران« و »کاالها و خدمات متفرقه« است.
براس��اس آمارهای رس��می از بین 12 گ��روه عمده هزین��ه ای خانوار، 
چهار گروه »مس��کن، آب، برق، گاز و س��ایر س��وخت ها«، »خوراکی ها و 
آش��امیدنی ها«، »بهداش��ت و درم��ان« و »حمل و نقل« ب��ه ترتیب دارای 
بیش��ترین وزن در س��بد خانوار اس��ت، به طوری که بیش از 76 درصد از 
ضریب اهمیت س��بد کااله��ا و خدمات موردنیاز خانوارهای کش��ور و نیز 
مناطق ش��هری و روستایی را به خود اختصاص داده اند. البته از این میان، 
س��هم دو گروه »مس��کن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها« و »خوراکی ها، 

آشامیدنی ها«، بیش از 59 درصد است.
بررس��ی آمارهای رسمی نش��ان می دهد که تورم ماهانه خرداد ماه 2.5 
درصد برآورد ش��ده اس��ت، به طوری که خوراکی ها و آشامیدنی ها تورمی 
3.2 درصدی و کاالهای غیرخوراکی  و خدمات تورم 2.2 درصدی را تجربه 
کرده اند. تحلیل  آمارهای رس��می نشان می دهد تورم ماهانه از سطح 2.7 
درصد در فروردین ماه به 2.5 درصد در ماه گذش��ته رس��یده اس��ت. تورم 
ماهانه خرداد نس��بت به اردیبهشت که برابر با 0.7 درصد بود؛ معادل 1.8 
درصد رشد داشته است. نکته بعدی اینکه تنها گروهی که تورم منفی در 
ماه گذشته داشته، گروه ارتباطات است که تورم منفی 0.7 داشته است. در 
این ماه برخی از گروه ها تورمی باالتر و برخی دیگر تورمی پایین تر از تورم 
ماهانه را تجربه کرده اند. چنانکه گروه های پوش��اک و کفش )4.2 درصد(، 
خوراکی ها و آشامیدنی ها )3.2 درصد(، هتل و رستوران و کاالها و خدمات 
متفرق��ه )3 درصد(، حمل و نق��ل )2.9 درصد( و بهداش��ت و درمان )2.7 
درص��د( تورمی باالتر از تورم خردادم��اه و گروه های ارتباطات )منفی 0.7 
درصد(، آموزش )0.6 درصد(، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها )1.4 
درصد(، دخانیات )1.8 درصد(، تفریح و فرهنگ )2.2 درصد( و مبلمان و 
لوازم خانگی )2.4 درصد( تورمی پایین تر از تورم مذکور را تجربه کرده اند.
در گ��روه خوراکی ه��ا و آش��امیدنی ها نی��ز س��بزیجات )گوجه فرنگی، 
س��یب زمینی و بادمجان( )6.9 درصد( و میوه و خش��کبار )5.9 درصد( و 
قند و ش��کر )3.4 درصد( تورم باال و گروه نان و غالت )2 درصد( و گوشت 
قرمز و س��فید )1.4 درصد( تورم پایینی به نسبت سایر اقالم گروه مذکور 
ثبت کردند. مس��کن و اجاره نیز تورم 1.3 درصد را در س��ومین ماه بهار 
امس��ال ثبت کرده اند. در نهایت اینکه آنالیز تاثیر گروه ها و طبقات کاالیی 
بر نرخ تورم ماهانه حاکی از آن است که دو گروه »اجاره« و »سبزیجات« 
بیش��ترین ضریب تاثیر را در افزایش تورم ماهانه داش��ته اند که نسبت به 

ماه گذشته، گروه سبزیجات جایگزین گروه بهداشت و درمان شده است.
پیش بینی نرخ تورم خانوارها در پایان 1400

ش��اخص دیگری که بازوی پژوهشی وزارت کار در گزارش خود بررسی 

کرده، تورم نقطه به نقطه اس��ت که در این ش��اخص میزان تورم ماه مورد 
مطالعه به نس��بت مدت مشابه سال قبل مقایس��ه می شود. تورم نقطه به 
نقطه در ماه خرداد 47.6 درصد ثبت ش��ده که نسبت به ماه گذشته رشد 
0.7 درصدی داش��ته اس��ت. تورم نقط��ه ای در اردیبهش��ت 46.9 درصد 
ثبت ش��ده بود. در ش��اخص مذکور خوراکی ها و آشامیدنی ها تورم 62.3 
درصدی و کاالهای غیرخوراکی و خدمات تورمی 40.8 درصدی را تجربه 
کرده اند. بررس��ی آمارهای رسمی نش��ان می دهد که سه گروه مبلمان و 
لوازم خانگی )66 درصد(، خوراکی ها و آشامیدنی ها )62.7 درصد( و هتل و 
رستوران )61.5 درصد( باالترین میزان تورم نقطه ای و سه گروه ارتباطات 
)11.8 درصد(، آموزش )23.7 درصد( و بهداش��ت و درمان )42.9 درصد( 
پایین ترین میزان این ش��اخص را ثب��ت کرده اند. نکته قابل توجه دیگر در 
این خصوص اینکه نوش��ابه های غیرالکل��ی )79.6 درصد(، لبنیات )78.2 
درصد( و س��بزیجات )71.2 درصد( بیشترین تورم را در گروه خوراکی ها 
و آش��امیدنی ها ثبت کرده اند. همچنی��ن در خردادماه گروه های »اجاره«، 
»حمل و نقل« و »گوش��ت قرمز و گوشت ماکیان« بیشترین ضریب تاثیر 
را در افزایش تورم نقطه ای داش��ته اند که تنها تفاوت با ماه گذش��ته گروه 

»گوشت قرمز و گوشت ماکیان« است.
در نهایت ش��اخص دیگر مورد بررس��ی در این گزارش، تورم 12 ماهه 
اس��ت. براس��اس آمارهای رس��می تورم 12ماهه در آخرین ماه فصل بهار 
معادل 43 درصد ثبت ش��ده به نحوی که خوراکی ها و آش��امیدنی ها تورم 
51.6 درصدی و غیرخوراکی ها نیز تورم 38.9 درصدی را تجربه کرده اند. 
ثبت این میزان باال از تورم میانگین در سومین ماه فصل بهار در حالی است 
که نس��بت به ماه گذشته 2 واحد   درصد رشد داشته است. تورم میانگین 
در اردیبهش��ت به میزان 41 درصد برآورد ش��ده بود. در این خصوص سه 
گ��روه حمل و نقل )64.8 درصد(، مبلم��ان و لوازم خانگی )56.8 درصد( و 
خوراکی ها و آش��امیدنی ها )51.8 درصد( باالترین و س��ه گروه ارتباطات 
)18.7 درصد(، آموزش )22.3 درصد( و بهداش��ت و درمان )35.1 درصد( 
کمتری��ن تورم 12 ماهه را از آن خ��ود کرده اند. مورد دیگر اینکه روغن ها 
و چربی ه��ا )69.9 درصد( و لبنی��ات )61 درصد( در گروه خوراکی ها تورم 
باالی��ی را ثب��ت کرده اند. در نهایت اینکه در خردادم��اه 1400، گروه های 
»اجاره«، »حمل و نقل« و »نان و غالت« بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش 
نرخ تورم 12 ماهه داش��ته اند که این امر نس��بت به اردیبهشت ماه تفاوتی 

نکرده است.
در پای��ان ای��ن گزارش، می��زان ت��ورم 12 ماهه تا پایان س��ال 1400 
برآورد ش��ده و ت��ورم 12 ماهه منتهی به تیرم��اه 44.5 درصد، مرداد 45 
درص��د، ش��هریور 44.7 درصد، مهر 43.1 درصد، آب��ان 40.6 درصد، آذر 
38.2 درصد، دی 35.6 درصد، بهمن 32.7 درصد و اس��فند 29.8 درصد 

پیش بینی شده است.

نرختورمتاپایانسالچقدرمیشود؟

سناریوهای تورمی 1400

افزای��ش 3 درص��دی ماهیانه قیمت مس��کن در خردادم��اه، آن هم در 
ش��رایطی که حجم معامالت 30 درصد افزایش پیدا کرده نمی تواند نشانه 
محکمی برای شروع فرآیند افزایشی باشد و در مقایسه با رفتار بازار در سال 

گذشته نوعی ریزنوسان محسوب می شود.
به گزارش ایس��نا، بازار مس��کن ش��هر تهران پس از دو افت ماهیانه در 
فروردین و اردیبهشت، رشد 3 درصدی قیمت را به ثبت رساند. خردادماه 
1400 معامالت هم 30 درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت هرچند 
در مقایسه با خرداد پارسال 53 درصد کاهش پیدا کرد. در چهار ماه اخیر 
میانگین قیمت مسکن در محدوده 29 تا 30 میلیون تومان در هر مترمربع 
نوسان کرده است. اسفندماه 1399 میانگین قیمت به متری 30.3 میلیون 
تومان رس��ید که در ماه های فروردین تا خرداد امس��ال به ترتیب 29.3، 
28.7 و 29.6 میلیون تومان ش��د. بنابراین نمی توان از رش��د 3 درصدی 

قیمت به عنوان برگشت بازار یاد کرد.
افزایش 3 درصد نرخ ها در مقایس��ه با جهش های سنگین سال گذشته 
اهمی��ت چندانی ندارد. س��ال گذش��ته در همین زمان ب��ا افزایش 11.6 
درصدی قیمت در یک ماه مواجه شدیم؛ آن هم در شرایطی که معامالت 
4.7 درص��د کاهش پیدا کرده بود. س��پس در تی��ر و مردادماه به ترتیب 
در ه��ر ماه قیمت ها 10.4 درص��د و 10.5 درصد باال رفت. افزایش ماهانه 
قیمت های قطعی در ش��رایطی رخ داد که قیمت های پیش��نهادی در ماه 
گذش��ته 8 درصد کاهش یافته و حباب بازار در حال تخلیه ش��دن است. 
از س��وی دیگر، رشد س��الیانه قیمت هم با افت مواجه شده است. آخرین 
ماه از س��ال گذشته تورم نقطه به نقطه یک ساله بازار مسکن شهر تهران 
94 درصد بود که در حال حاضر به 57 درصد رس��یده اس��ت. مهمترین 
علت ثبات نس��بی بازار مس��کن، کاهش انتظارات تورمی ناش��ی از توقف 

سرمایه گذاری به دلیل تغییر دولت و امیدواری به احیای برجام است.

در بهار امس��ال ب��ازار پول با بازدهی 4.5 درصد نس��بت ب��ه بازارهای 
مسکن، ارز، طال و سهام بازدهی بیشتری داشته است. نقدینگی سرگردان 
در حس��اب های بانکی قرار گرفته و منتظر اس��ت تا پس از تغییر دولت با 
شناس��ایی بازارهای پربازده به آن س��مت حرکت کند. هم اکنون با نوعی 
کم تحرکی در اقتصاد مواجه هس��تیم و دس��ت کم در کوتاه مدت جهش 
قیمت مسکن بعید به نظر می رسد. علت دیگر، پر شدن ظرفیت بازار است 
و طرف تقاضا دیگر توانی برای خرید ندارد. با این حال، اغلب کارشناسان 
معتقدند ثبات درازمدت بازار مسکن منوط به رشد اقتصادی، رونق تولید، 
کنترل تورم، مهار نقدینگی، تغییر وضعیت بازار مسکن از حالت سوداگری 
به مصرفی و افزایش س��اخت و ساز است. دولت رئیسی اگر قصد دارد در 

بازار مسکن آرامش ایجاد کند باید این اصالحات را انجام دهد.
در این باره عباس زینعلی، کارش��ناس اقتصاد مسکن با اشاره به جهش 
قیمت مسکن در 3.5 س��ال گذشته می گوید: وقتی آرامش بازارها به هم 
خورد همه انتظار داش��تند از ملک نهایت استفاده را ببرند و طبیعتا رشد 
قیمت ه��ا اتفاق افتاد، اما با نزدیک ش��دن به انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا و آمدن بایدن و مطرح ش��دن مجدد احیای برجام انتظارات تورمی 
کاهش پیدا کرد. البته امتناع بانک مرکزی از چاپ پول برای جبران کسری 
بودج��ه هم اقدام خوبی بود که در ثبات نرخ ها تاثیر گذاش��ت. همین که 
کس��ری بودجه با پول بدون پش��توانه جبران نشد، س��رعت رشد تورم را 

گرفت و جای تقدیر دارد.
به اعتقاد وی، اگر نرخ ارز در یک مدت طوالنی باثبات بماند حتما ثبات 
در دیگر بازارها پیش می آید و ش��اهد افزای��ش حباب گونه نخواهیم بود. 
چیزی که در چهار ساله دوم دولت روحانی نداشتیم همین بی ثباتی بود. 

تنش های سیاسی و بین المللی هم در تالطم اقتصادی نقش داشت.
بیت اهلل س��تاریان، تحلیلگر بازار مس��کن نیز تنها راه ایجاد ثبات در این 

حوزه را افزایش ساخت و ساز می داند و با اشاره به کسری 5 میلیون واحد 
مس��کونی می گوید: طی 30 سال گذش��ته قیمت طال و دالر حدودا 180 
برابر شده در حالی که مسکن 1200 برابر شده است که نشان می دهد این 
بخش ذاتا ظرفیت دارد و علت اصلی آن کمبود عرضه نسبت به تقاضاست.
به گفته ستاریان، آمارهایی که از رصد کوتاه مدت بازار مسکن به دست 
می آید قابل اعتنا نیست؛ بخصوص در شرایط فعلی که معامالت در رکود 
به س��ر می برد. موقعی می توانیم بگوییم قیمت یک کاال پایین آمده یا باال 
رفته که در یک زمان مش��خصی تعداد قابل توجهی معامله صورت گرفته 

باشد و بعد آن را با مقطعی مشابه در گذشته مقایسه کنیم.
او با بیان اینکه منحنی های کالن اقتصادی در حوزه مسکن نشان دهنده 
رکود یا افت قیمت نیس��ت و نخواهد بود، می افزاید: ش��اخص های توسعه 
اقتصادی در حال حاضر نشان دهنده رونق بخش مسکن است. بحث بودجه 
عمرانی دولت، اثرات مذاکرات هسته ای بر اقتصاد، رشد نقدینگی و چرخش 
پول، ارتباط با چین و کش��ورهای غربی، همگی از رش��د و توس��عه خبر 
می دهند. با توجه به پیشران بودن حوزه مسکن قطعا در این بخش نیز با 

رونق و رشد مواجه می شویم.
آنط��ور ک��ه بانک مرکزی از تحوالت مس��کن پایتخ��ت در خردادماه 
گزارش داده، بیش��ترین و کمترین متوس��ط قیمت هر متر خانه متعلق 
به مناطق 1و 18 بوده اس��ت و مناطق 5 و 19 نیز به ترتیب بیش��ترین 
و کمترین تعداد معامالت در این ماه را داش��ته اند. متوس��ط قیمت یک 
مترمربع مسکن در شهر تهران در خردادماه به 29 میلیون و 670 هزار 
تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 
3 درص��د و 56.6 درصد افزایش یافته اس��ت. همچنین تعداد معامالت 
انجام ش��ده در ای��ن ماه 5.1 هزار فقره بوده که در مقایس��ه با ماه قبل 

29.6 درصد افزایش داشته است.

آیارشدقیمتمسکندرخردادماهنگرانکنندهاست؟

ریزنوسانمسکندرپایانبهار

بانکنامه

توقفسپردهگذاریارزیدر3سالگذشته
بانکهاعقبنشینیکردند

سپرده گذاری 7.2 میلیارد دالری صندوق توسعه ملی در بانک ها 
جهت اعطای تس��هیالت در حالی صورت گرفت��ه که به دلیل عدم 
درخواس��ت بانک ها سه سالی می شود که این سپرده گذاری متوقف 
شده اس��ت. به گزارش ایسنا، سپرده گذاری ارزی بخشی از تکالیف 
صندوق توسعه ملی است که در راستای اجرای تکالیف بودجه های 
سنواتی و همچنین قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 

از مقررات مالی دولت )2(، انجام می شود.
ق��رارداد س��پرده گذاری ارزی ک��ه بی��ن صن��دوق و بانک ه��ای 
س��پرده پذیر منعقد می ش��ود، در واقع قراردادی اس��ت ک��ه بنا به 
درخواس��ت بانک و تا سقف مبلغ س��پرده گذاری شده در آن، اجازه 
تامی��ن مالی ارزی طرح های دارای اهلی��ت متقاضی و توجیه فنی، 
مال��ی و اقتص��ادی را پس از ط��ی مراحل تصویب ط��رح در ارکان 
اعتب��اری بان��ک عامل با در نظ��ر گرفتن ضواب��ط و قوانین قرارداد 
می دهد. بر این اساس ساالنه بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به 
سپرده گذاری ارزی در بانک های سپرده پذیر اختصاص پیدا می کند 
تا از طریق اعطای تسهیالت در چارچوب  قراردادها، این منابع را به 
طرح ها و فعالیت های مرتبط از جمله بخش نفت، گاز، پتروش��یمی 
و صنعت و معدن تخصیص دهند. این در حالی اس��ت که بررس��ی 
عملکرد صندوق توسعه ملی در حوزه سپرده گذاری ارزی از ابتدای 
تاس��یس )1390( تا پایان آذرماه 1399 نش��ان می دهد که از سال 
1391 تا 1396 این قراردادها منعقد شده ولی در سال های 1397 
و 1398 و 9 ماهه سال 1399 هیچ گونه قرارداد سپرده گذاری ارزی 
از محل منابع صندوق با بانک ها منعقد نشده است، صندوق توسعه 
مل��ی درباره چرایی ای��ن موضوع توضیح داده که عدم درخواس��ت 
بانک ها موجب توقف انعقاد قرارداد سپرده گذاری ارزی شده است.

ام��ا جزییات س��پرده گذاری ارزی صندوق توس��عه مل��ی از این 
حکای��ت دارد که از س��ال 1391 تا پایان س��ال 1396 بالغ بر 7.2 
میلیارد دالر در بانک های عامل س��پرده گذاری صورت گرفته است 
ک��ه از این میزان بی��ش از 5.5 میلی��ارد دالر در قالب 46 طرح به 
مرحله تخصیص ارز رس��یده است. از مجموع منابع ارزی تخصیص 
داده ش��ده حدود 98 درصد به طرح های بخش نفت و گاز و حدود 
2درصد به طرح های بخش صنعت و معدن اختصاص یافته اس��ت. 
همچنین از منابع تخصیص داده ش��ده، ح��دود 77 درصد از مبلغ 
تخصیص یافته در مناطق کمتر توس��عه یافته و کمتر از 23 درصد 
در مناط��ق برخوردار هزینه ش��ده اس��ت. گفتنی اس��ت که واحد 
ارز قرارداده��ای س��پرده گذاری ارزی به دالر و ی��ورو بوده و مالک 
یکسان س��ازی ارز یورو به دالر، نرخ ارز مرجع اعالمی بانک مرکزی 

به تاریخ آغاز قرارداد یعنی واریز وجه به حساب بانک است.

دالردرصرافیهایبانکی24هزارو400تومانشد
پیشرویسکهدرمیانهکانال10میلیونی

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران 
ب��ا افزایش 220 هزار تومانی در روز دوش��نبه هم��راه بود و به رقم 
10 میلیون و 720 هزار تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز 10 میلیون و 350 هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه بهار 
آزادی 5  میلی��ون و 750 هزار تومان، ربع س��که 3 میلیون و 700 
هزار تومان و س��که ی��ک گرمی نیز 2 میلی��ون و 300 هزار تومان 
قیم��ت خورد. در بازار طال نیز ن��رخ هر گرم طالی 18 عیار به یک 
میلیون و 66 هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال هم 4 میلیون 
و 620 هزار تومان ش��د. همچنین هر اونس جهانی طال یک هزار و 
778 دالر و 48 س��نت قیمت خورد. نرخ دالر در صرافی های بانکی 
نیز در س��ومین روز هفته با رش��د 390 تومانی ب��ه رقم 24 هزار و 
428 تومان رس��ید. قیمت فروش یورو نیز با 269 تومان افزایش به 
28 هزار و 875 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 23 هزار و 945 
تومان و نرخ خرید هر یورو هم 28 هزار و 305 تومان گزارش شد.

رمزارزهاباالخرهبهمدارصعودیرسیدند
بازگشتارزهایدیجیتالیبهروزهایسبز

ارزش بیش��تر ارزهای دیجیتالی مه��م افزایش پیدا کرد و قیمت 
بیت کوین با رش��د بیش از 3 درصدی به کانال 33 هزار دالر رسید. 
به گ��زارش سی ان بی س��ی، با وج��ود ریزش های س��نگین ارزهای 
دیجیتال��ی در روزهای اخیر، برخی از فعاالن این حوزه معتقدند که 
روزهای خوب در انتظار بازار هس��تند. الکس ماشینسکی، بنیانگذار 
پلتفرم ارزهای دیجیتالی سلسیوس با بیان اینکه پیش بینی می کند 
قیم��ت بیت کوین بار دیگر از قله قبل��ی 63 هزار دالری خود عبور 
کند، افزود: ریزش بازار با توجه به صعود س��ریع قیمت طبیعی بود. 
ما هنوز به قله قیمتی 2021 نرس��یده ایم و رسیدن به قیمت 160 

هزار دالری برای بیت کوین کامال محتمل است.  
رون��د نزول��ی ارزه��ای دیجیتالی کماکان شکس��ته نش��ده و در 
ای��ن بین انتش��ار اخبار منفی از س��مت دولت ها بر ش��دت افزوده 
ش��دن ترس معامله گ��ران در بازار دامن زده اس��ت. چنانکه صرافی 
باینانس، بزرگترین صراف��ی ارزهای دیجیتالی در جهان به کاربران 
خود در اس��تان اونتاریو کانادا اعالم کرده اس��ت تمامی سفارشات 
خ��ود را ببندند. به دنبال س��ختگیری بیش��تر این ایال��ت بر روی 
فعالی��ت صرافی های دیجیتالی، باینانس تصمیم گرفته اس��ت تا به 

فعالیت های خود در این منطقه پایان دهد.  
در همین حال، با افزایش مقبولیت ارزهای دیجیتالی، قرار اس��ت 
برای نخس��تین بار امکان پذیرش این ارزها در ایس��تگاه های شارژ 
خودروهای برقی در سطح کشورهای اروپایی فراهم شود. قرار است 
امکان پرداخت رمزارزها از ماه نوامبر فعال ش��ود و به تدریج و طی 
س��ه سال تعداد این ایس��تگاه های پذیرنده به باالی 50 هزار برسد. 
هنوز اینکه کدام یک از ارزهای دیجیتالی مورد قبول این جایگاه ها 
خواهند بود، مش��خص نش��ده اس��ت.   مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1220 میلیارد دالر برآورد می شود 
که این رقم نس��بت به روز قبل 2.96 درصد بیش��تر ش��ده اس��ت. 
در ح��ال حاضر 52 درص��د کل بازار ارزه��ای دیجیتالی در اختیار 
بیت کوین و 17 درصد در اختیار اتریوم اس��ت. بیت  کوین 12 سال 
پیش توس��ط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد 

شد و از سال 2009 معامالت اولیه آن شکل گرفت.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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در3ماههنخستسال1400رقمخورد
درآمدهایمالیاتیدرمرز۶0هزارمیلیارد

در س��ه ماه��ه اول س��ال 1400 نزدیک به 59 ه��زار میلیارد تومان 
مالیات وصول ش��د که نس��بت به س��ال گذشته از رش��د 70 درصدی 
برخوردار ش��ده اس��ت. با توجه به اینکه در بودجه سال جاری بیش از 
247 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی ش��ده است، معاون 
درآمدهای مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی می گوید که در سه ماهه اول 
س��ال جاری نزدیک به 59 هزار میلیارد تومان مالیات وصول ش��د که 

نسبت به سال گذشته از رشد 70 درصدی برخوردار شده است.
در س��ال گذش��ته صحبت های زیادی مبنی بر عبور بودجه کشور از 
اتکا به درآمدهای نفتی و در این راستا افزایش پایه های مالیاتی مطرح 
ش��د تا در نهایت در بودجه سال جاری س��هم مالیات ها در درآمدهای 
دول��ت افزایش یاف��ت و پایه های مالیات��ی چون مالیات ب��ر خانه های 
خالی، خانه و خودروهای لوکس و  . .. به خانواده مالیاتی کش��ور افزوده 
ش��د. با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی امس��ال به 247 هزار میلیارد 
تومان تاکنون اقدامات مناس��بی برای اج��رای پایه های مالیاتی جدید، 
جلوگی��ری از ف��رار مالیاتی و هوشمندس��ازی مالیات انجام نش��ده که 
صدای انتقاد کارشناس��ان را درآورده اس��ت. از س��وی دیگر، هر یک از 
مالیات های اش��خاص حقوقی، درآمدها، ثروت، واردات و کاال و خدمات 
به ترتی��ب 14 هزار میلیارد تومان، 16 هزار میلی��ارد تومان، 15 هزار 
و 900 میلی��ارد تومان، 2000 میلیارد توم��ان و 1000 میلیارد تومان 
افزایش یافته که در این بین مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را در 

سال جاری داشته است.
در این زمینه، محمد مس��یحی معاون س��ازمان امور مالیاتی درباره 
تحق��ق درآمده��ای مالیاتی در فص��ل بهار 1400 به ایس��نا، گفت: در 
س��ه ماهه اول س��ال جاری نزدیک به 59 هزار میلی��ارد تومان مالیات 
وصول ش��د که نس��بت به مدت زمان مشابه در س��ال گذشته از رشد 
70 درصدی برخوردار ش��ده است. همچنین در سه ماهه ابتدایی سال 
جاری س��هم مالیات های مس��تقیم و مالیات بر ارزش افزوده از مجموع 
درآمدهای مالیاتی وصول شده به ترتیب معادل 33 هزار میلیارد و 26 

هزار میلیارد تومان است.

معاونوزیرنیرودرامورآبوآبفاخبرداد
300شهردروضعیتتنشآبی

آمارهای رس��می از کاه��ش 52 درصدی بارش های جوی در س��ال 
آب��ی جاری حکایت دارد؛ مس��ئله ای که عالوه ب��ر محدودکردن حوزه 
کش��اورزی، بسیاری از ش��هرها را با تنش آب شرب مواجه کرده است. 
در ای��ن ب��اره معاون وزیر نیرو در ام��ور آب و آبفا از تنش آبی در 300 
شهر کشور خبر می دهد و می گوید: مصرف آب 20 درصد از شهروندان 
تهرانی باالست به  همین خاطر شهر تهران در زمره شهرهای پرمصرف 

آب قرار گرفته است.
قاسم تقی زاده خامسی درخصوص وضعیت تنش آبی و کم آبی ادامه 
می ده��د: منظور از تنش آبی، قطعی آب نیس��ت، ما وقتی از تنش آبی 
حرف می زنیم یعن��ی چنانچه مصرف در مقابل تامین آب افزایش پیدا 
کند، آب دچار افت فش��ار می شود. در حال حاضر 300 شهر از 1400 

شهر کشور در وضعیت تنش آبی )نقطه سر به سر( قرار گرفته اند.
او ظرفیت مخازن آب سدهای کشور را حدود 50 میلیارد متر مکعب 
اعالم می کند و می افزاید: ظرفیت مخازن پش��ت س��دهای کش��ور در 
مقایسه با سال گذشته 28 درصد کاهش یافته است. از مصرف کنندگان 
آب در بخش خانگی، رس��توران ها و ... می خواهم تا برای گذر از تنش 

آبی در تابستان امسال در مصرف آب صرفه جویی کنند.

چندنفردرپایتختثبتنامکردند؟
قیمتمسکنملیدرتهران

معاون مس��کن اداره کل راه و شهرس��ازی استان تهران با بیان اینکه 
در مرحل��ه پنجم 23 هزار نفر برای واحدهای اقدام ملی در ش��هرهای 
تحت مس��ئولیت اداره کل اس��تان ثبت نام کرده اند، گفت تا حدود دو 
هفته دیگر افراد واجد ش��رایط مشخص می ش��وند؛ درباره قیمت نیز با 
توجه به اینکه نرخ مصالح س��اختمانی در یک ماه اخیر نوسان چندانی 
نداشته، قیمت مسکن ملی فعال همان متری 3.7 میلیون تومان است.

به گفته یاس��ر لک، در اس��تان تهران به جز شهرهای جدید 8 هزار 
واحد مس��کن ملی در دس��ت ساخت است که س��ایت 2 هزار واحدی 
تهرانسر توسط پیمانکار بخش خصوصی احداث می شود و فعال شرایط 
واگذاری به متقاضیان را ندارد. 3550 واحد نیز رأس��ا توسط اداره کل 
راه و شهرس��ازی اس��تان تهران ساخته می ش��ود. احداث 2500 واحد 
نیز در ش��هرهای کوچک برعهده بنیاد مس��کن اس��ت. اداره کل راه و 
شهرس��ازی استان تهران در شهرهای پاکدش��ت، رباط کریم، شهریار، 
قرچک، نصیرش��هر و اسالمش��هر در حال ساخت مس��کن ملی است و 
پروژه ها با س��رعت مناس��بی پیش می رود و تا پای��ان تیرماه به مراحل 
پایانی فونداس��یون می رس��یم. مش��کل چندانی هم درخصوص تامین 

منابع مالی نداریم.
او با بیان اینکه 1500 نفر ظرفیت خالی برای مس��کن ملی اس��تان 
وج��ود دارد، اف��زود: در مرحله پنجم فراخ��وان از متقاضیان واحدهای 
اقدام ملی در محدوده تحت مسئولیت اداره کل، به جز شهرهای جدید 
23 هزار نفر در اس��تان تهران تقاضا داده ان��د. تاکنون 400 نفر از این 
افراد احراز ش��رایط شده اند. 1500 نفر برای پروژه های در حال احداث، 

ظرفیت خالی داریم که افراد واجد شرایط را به آنها معرفی می کنیم.
ل��ک درباره جدیدترین برآورد از قیمت مس��کن ملی اس��تان تهران 
نی��ز گفت: قرارداده��ا با همان مدل مدنظر ما پی��ش می رود. برآوردی 
که از قیمت در اردیبهش��ت داش��تیم متری 3.7 میلیون تومان بود که 
با توجه به ثبات قیمت مصالح س��اختمانی این نرخ تغییر نکرده است. 
اگر متقاضیان، آورده را به موقع پرداخت کنند روند مناس��ب پیشرفت 
طرح ه��ا ادامه می یابد و تا پایان س��ال 1401 تمام��ی پروژه های فعلی 
تکمیل خواهد شد. در ش��هرهایی که مسئولیت اجرای مسکن ملی به 

عهده اداره کل است براساس استقبال و تقاضای موثر جلو می رویم.
معاون اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران، حداکثر زمان اعالم 
اسامی افراد واجد شرایط مرحله پنجم ثبت اقدام ملی را دو هفته آینده 
دانس��ت و گفت: برای افراد جدید که در س��امانه تایید نهایی می شوند 
پیامک ارس��ال می شود و سپس به طور اتوماتیک در بانک مسکن برای 
آنها افتتاح حس��اب خواهد شد. متقاضیان ظرف دو هفته زمان دارند تا 

40 میلیون تومان اولیه را واریز کنند.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: در 10 روزی که از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
س��یزدهم می گذرد، س��رمایه گذاران به بورس روی خوش نش��ان داده اند 
و این بازار با بیش��ترین رش��د نسبت به س��ایر بازارها در روزهای گذشته 
مواجه ش��ده اس��ت. در این مدت ش��اخص بورس بیش از 7 درصد رشد 
داش��ته و طبق آمارهای بورس بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه 
از سوی سهامداران وارد بازار سرمایه شده است؛ اتفاقی که نشان می دهد 
س��رمایه گذاران به آینده بورس دوباره امیدوار شده اند. حاال پس از گذشت 
اصالح 10 ماهه که در تاریخ بازار س��رمایه ایران بی سابقه بود، حجم ورود 
پول از س��وی سهامداران حقیقی ش��تاب گرفته و گویا سهامداران به این 

استدالل رسیده اند که فصل جدیدی از رشد بازار سهام آغاز شده است.
ای��ن روند صعودی روز گذش��ته در هفتمین روز تیرم��اه ادامه یافت و 
شاخص کل بورس در روزی که شاخص هم وزن عملکردی نزولی داشت، 
بیش از 5 هزار واحد رش��د کرد و به نیمه کانال یک میلیون و 200 هزار 
واحد نزدیک تر شد. در معامالت روز دوشنبه شاخص کل بورس با افزایش 
5 ه��زار و 261 واحدی به رقم یک میلیون و 243 هزار واحد رس��ید، در 
حالی که شاخص کل با معیار هم وزن مسیری معکوس در پیش گرفت و با 
116 واحد کاهش به عدد 382 هزار و 250 واحد رسید. در این روز بیش 
از 8 میلیارد و 541 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 62 

هزار و 408 میلیارد ریال دادوستد شد.
رشدبازارسهامتاکجاادامهدارد؟

هرچند بورس در پایان فصل بهار در صدر زیانده ترین بازارها ایستاد، اما 
از ابتدای تیرماه و مشخصا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ورق بورس 
برگشت و روز گذشته )دوشنبه 7 تیرماه( هشتمین صعود متوالی شاخص 
سهام رقم خورد. آمار ها همچنین نشان می دهد که روز شنبه پنجم تیرماه 
بیش از 333میلیارد تومان نقدینگی تازه از س��وی س��هامداران خرد وارد 
بازار س��رمایه شده است. همچنین ارزش روزانه معامالت خرد در این روز 
به 6358 میلیارد تومان رسید که بیشترین میزان معامالت از ابتدای سال  
1400 تاکنون بوده اس��ت. هرچند ش��اخص های بورسی در این روزها در 
حال جبران عقب ماندگی های خود هس��تند، اما س��ایه اصالح 10 ماهه و 
تجربه تلخ سهامداران باعث شده تا اغلب آنها اعتماد خود را به سیاست های 
دولت در قبال بورس از دس��ت دهند و با هر موج افزایش��ی، فروشندگان 

بیش از پیش در بازار نمایان شوند.
با انتخاب س��یدابراهیم رئیس��ی در انتخابات ریاست جمهوری اما ورق 
بورس برگش��ت، به خصوص که او در نخستین نشست خبری اش موضع 
مخالفی با دولت دوازدهم در پیش گرفت و با بیان اینکه بورس قلک دولت 
نیست تأکید کرد که اعتماد را به بورس برمی گرداند. به اعتقاد کارشناسان، 
سهامداران گمان می کنند که تغییر سیاست ها توسط دولت جدید بتواند 
تأثی��ر مثبتی را در این بازار داش��ته باش��د و روند کلی ب��ازار را با کاهش 
نوس��ان همراه کند. پیش از این محس��ن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس هم گفته بود که پیش بینی ها این است که بالفاصله پس از 
انتخابات 1400 شاهد بازگشت اعتماد مردم به بورس و سبز شدن شاخص 

بورس خواهیم بود.

با وجود آنکه پس از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، سهامداران نگاه 
مثبتی به تغییر دولت پیدا کرده اند و این موضوع را از ورود نقدینگی تازه 
ب��ه بازار می توان دریافت، اما به  نظر می رس��د هن��وز دو ابهام بزرگ یعنی 
مذاکرات هس��ته ای در وین و سیاست های اقتصادی دولت رئیسی ازجمله 
موضوعاتی هستند که می توانند رشد شاخص های بورس را با چالش مواجه 
کنند. به زعم کارشناسان، با وجود افزایش ارزش معامالت همچنان نتایج 
مذاکرات هسته ای در وین برای سهامداران مهم است. سهامداران همچنین 
به  طور شفاف نمی دانند که دولت جدید چه سیاست هایی را در قبال بورس 
اتخاذ خواهد کرد. بنابراین در چنین ش��رایطی به  نظر می رسد که بخش 
عمده رشد بازار سهام مضاف بر اینکه به یک اعتماد نسبی دست پیدا کرده 
است، ناشی از نزول مداوم شاخص های بورس در چند وقت گذشته است 
که قیمت س��هام شرکت های بورس را به کف رسانده است؛ در نتیجه این 
امکان وجود دارد که ش��اخص های بورس تحت تأثیر نزول شدید قیمت ها 
در یک دوره کوتاه مدت با رشد  اما در بلندمدت با چالش هایی مواجه شود.

هرچند تحلیلگران بر این باورند که رشد بازار سهام دست کم در کوتاه مدت 
ادامه خواهد داشت، اما به  نظر می رسد برای تداوم روند صعودی بورس در 
میان مدت و بلندمدت باید تغییراتی در حوزه سیاست های اقتصادی ایجاد 
ش��ود و این تغییرات بستگی به تیم اقتصادی دولت سیزدهم دارد. آنطور 
که کارشناس��ان بورسی می گویند؛ تیم اقتصادی جدید باید قدرتمند و با 

برنامه باش��د و موضوعاتی ازجمله حذف قیمت گذاری دستوری، تعادل در 
نرخ بهره و تورم را مدنظر قرار دهد و در عین حال سیاست های خود را در 
زمینه صادرات و واردات و رشد درآمد زایی صنایع به  طور شفاف اعالم کند.

به سوی استراتژی نگهداری میان مدت سهام
در همی��ن زمینه یک کارش��ناس بازار س��رمایه به س��هامداران توصیه 
می کند: سهامداران برای کس��ب بازدهی معقول در بورس باید استراتژی 
خرید و نگهداری را جایگزین اس��تراتژی نوسان گیری در معامالت بورس 
کنند و سهامی را انتخاب کنند که جزو سهام اصلی بازار هستند و از میزان 

نقدشوندگی باالیی برخوردارند.
پیمان حدادی با اش��اره به علت بازگشت رشد به معامالت بورس تهران 
می گوید: بازار از دو ماه گذش��ته و بعد از اصالح ش��دیدی که تجربه کرد 
در موقعیت مناس��بی برای سرمایه گذاری قرار گرفت، اما تحت تاثیر ابهام 
انتخابات ریاست جمهوری، ش��اخص بورس همچنان به روند نزولی خود 
ادام��ه داد. ام��ا پس از برگزاری انتخابات و با ثب��ات در قیمت ارز، گزارش 
مثبت شرکت ها و رکود در معامالت بازارهای موازی به خصوص رمزارزها 
به عنوان رقیب اصلی بورس در هفته های گذشته در مجموع باعث شد تا 
معام��الت بورس رنگ دیگری به خود بگیرد و روزهای امیدوارکننده ای را 

در این بازار ایجاد کند.
او همچنین به دیگر عامل تاثیرگذار در بهبود روند معامالت بورس اشاره 
می کند و می افزای��د: همچنین به مرور نمادهای کوچک بازار که در صف 
فروش قرار داش��تند به تعادل رس��یدند و با توجه به قرار گرفتن در فصل 
مجامع برخی از س��رمایه گذاران س��رمایه های در اختیار خود را برای اخذ 
سود وارد بازار کردند تا بتوانند سود نقدی از مجمع کسب کنند. در نتیجه 
این موضوع به دلیل افزایش ورود نقدینگی به بازار باعث تغییر س��مت و 
س��وی معامالت بورس شد. از س��وی دیگر، در بودجه دولت افزایش تورم 
پیش بینی ش��ده اس��ت؛ بنابراین انتظار افزایش تورم دیگر عامل موثر در 
رش��د بازار بود که باعث شد تا شاخص بورس از روزهای گذشته در مسیر 

صعودی قرار بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
و تاثیر آن بر روند معامالت بورس ادامه می دهد: انتخابات ریاست جمهوری 
ب��ا دو تاثیر کوتاه م��دت و بلندمدت همراه بود. نخس��تین تاثیر آن پایان 
برگزاری انتخابات و رفع ابهامی بود که گریبان بازار را گرفت و باعث ایجاد 
روند منفی در معامالت بورس شد. تاثیر بلندمدت آن نیز مرتبط به کابینه 
دولت به خصوص کابینه اقتصادی است که این موضوع می تواند به شدت 
بر روند بازار تاثیرگذار باشد. هرچند باید منتظر ماند و دید برنامه و دیدگاه 
کابینه جدید چگونه خواهد بود و کدام یک از سیاس��ت های انبس��اطی و 

انقباضی را در دستور کار خود قرار می دهند.
به گفته حدادی، یکی از مسائل مهم این است که کابینه اقتصادی آینده 
کدام یک از مسائل نظیر تورم یا رشد اقتصادی را به عنوان اولویت فعالیت 
خود در دس��تور کار قرار می دهد. از طرف دیگر، موضوع بسیار مهم بازار، 
دیدگاه دولت جدید نسبت به برجام است و این موضوع جزو مسائلی تلقی 

می شود که می تواند به شدت بر روند بازار اثرگذار باشد.

شاخصبورسبهمیانهکانال1.2میلیونینزدیکشد

هشتمین صعود متوالی شاخص سهام

شاخص کل بورس در حالی روز دوشنبه با رشد بیش از 5 هزار واحدی 
به روند صعودی خود ادامه داد که شاخص کل با معیار هم وزن نزولی شد. 
ش��اخص کل در این روز 5 هزار و 261 واحد رش��د کرد و در ارتفاع یک 
میلیون و 243 هزار واحد ایستاد. در معامالت دوشنبه بیش از 8 میلیارد 
و 545 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 62 هزار و 450 
میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با 116 
واح��د کاهش به 382 هزار و 250 واحد و ش��اخص قیمت هم وزن با 74 
واحد افت به 244 هزار و 915 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 4 هزار و 

779 واحد رشد و شاخص بازار دوم 7 هزار و 460 واحد افزایش داشت.
در بین همه نمادها، نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
با 2 هزار و 109 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار و 223 
واحد، بانک تجارت )وتج��ارت( با 632 واحد، بانک ملت )وبملت( با 594 
واحد، پتروش��یمی جم )جم( با 583 واحد، مخابرات ایران )اخابر( با 520 
واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( ب��ا 478 واحد، معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگل( با 470 واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با 403 واحد، 
ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با 375 واحد، پتروشیمی فناوران 
)شفن( با 346 واحد و پتروشیمی نوری )نوری( با 332 واحد تاثیر مثبت 

بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 568 واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 526 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( 
ب��ا 396 واحد، گ��روه دارویی برکت )برکت( ب��ا 291 واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با 290 واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 285 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با 209 واحد، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 
)ونیکی( با 177 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری استان اصفهان )وسصفا( با 
171 واحد، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 170 واحد، 
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان )وسکرمان( با 170 واحد 
و صنایع ش��یمیایی سینا )شس��ینا( با 152 واحد تاثیر منفی بر شاخص 

بورس داشتند.
همچنین گروه مدیریت ارزش س��رمایه صندوق بازنشس��تگی کشوری 
)ومدیر(، ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(،  پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا(، ایران خودرو )خودرو(، صنعت غذایی کورش )غکورش(،  
ش��رکت س��ایپا )خس��اپا( و بانک تج��ارت )وتجارت(  از جمل��ه نمادهای 
پُرتراکنش بودند. گروه چند رش��ته ای صنعتی ه��م در معامالت این روز 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 520 میلیون و 41 

هزار برگه سهم به ارزش 7 هزار و 33 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 31 واحد افزایش 
داش��ت و بر روی کانال 17 هزار و 799 واحد ثابت ماند. در این بازار یک 
میلیارد و 995 میلیون برگه سهم به ارزش 156 هزار و 198 میلیارد ریال 
دادوستد شد. نماد شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، صنعتی مینو )غصینو(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، نفت 
ایرانول )شرانل(،  کلر پارس )کلر(، توزیع داروپخش )دتوزیع(، بیمه سامان 
)بس��اما(، بهمن دیزل )خدیزل(،  بیمه کوثر )کوثر(،  پخش البرز )پخش( و 

پخش هجرت )هجرت( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنی��ن پلیم��ر آری��ا ساس��ول )آری��ا(، آ.س. پ )آ.س. پ(،  گ��روه 
س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )س��مگا(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(،  
صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، ویتانا )غویتا(، بیمه دی )ودی(،  
توسعه و عمران استان کرمان )کرمان(، توسعه مسیر برق گیالن )بگیالن(، 
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا )حسینا(، شرکت سرمایه گذاری مالی 
س��پهر صادرات )وسپهر(، ش��رکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، بیمه اتکایی 
ایرانی��ان )ات��کای( و فرابورس ایران )فرابورس( با تاثیر منفی بر ش��اخص 

فرابورس همراه بودند.
اما با وجود آنکه بازار س��رمایه در روزهای گذشته روند صعودی به خود 
گرفت��ه، ارزش واقعی س��هام عدالت هنوز به روزهای قبل از س��ال 1400 
نرسیده است؛ به طوری که ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 492 
هزار تومانی در روزهای آخر اسفندماه گذشته در محدوده 9 میلیون تومان 
بود درحالی که در این روزها حدودا 7 میلیون تومان قیمت دارد. در حالی 

که ارزش واقعی س��هام عدالت با ارزش اولیه 492 هزار تومانی در روز 20 
اسفندماه سال گذشته 9 میلیون و 210 هزار تومان قیمت داشت، قیمت 

این سهام در پنجم تیرماه امسال به 7 میلیون و 480 هزار تومان رسید.
گفتنی اس��ت پس از آزادسازی س��هام عدالت، مشموالن این سهام که 
روش مس��تقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند 
با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزییات 
دارایی خود را مشاهده کنند. البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر 
نوس��انات بازار افزایشی یا کاهشی می ش��ود. هرچند که مشموالن سهام 
عدالت س��ال گذشته می توانستند 60 درصد سهام خود را بفروشند حدود 
هشت ماه است که به دلیل شرایط بازار و فشار عرضه، این امکان را ندارند 
اما ذکر این نکته ضروری اس��ت که ارزش واقعی س��هام عدالت همسو با 
نوس��انات بازار صعودی و نزولی می شود. به طوری که ارزش واقعی سهام 
یک میلیون تومانی در روزهای ابتدایی آزادسازی سهام عدالت )اردیبهشت 

و خردادماه سال گذشته( تا 20 میلیون تومان نیز افزایش یافته بود.

ارزشسهامعدالتهنوزبهقیمتسالگذشتهنرسیدهاست

سهامعدالتحدودا7میلیون

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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چگونهاسترسکارمندانتانراکاهشدهید؟

بهقلم:مارسلاسچوانتز / کارشناس مدیریت کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

شرایط دشوار دنیای کسب و کار بر هیچ کس پوشیده نیست. این شرایط برای 
هر کس��ی سخت و نفس��گیر خواهد بود. نکته مهم در این میان حفظ روحیه و 
اعتماد به نفس مان برای ادامه مس��یر اس��ت در غیر این صورت شاید به سرعت 
توانایی مان برای مدیریت کس��ب و کار را از دس��ت بدهیم.  بسیاری از مدیران 
توانایی باالیی برای حفظ روحیه شان دارند، اما وقتی نوبت به کارمندان می رسد، 
در عمل هیچ توانایی برای تقویت روحیه ش��ان ندارند. این امر مش��کالت بسیار 
زیادی برای کارمندان ش��ما به همراه خواهد داشت. اغلب کارمندان در شرایط 
پراس��ترس و ناگوار کسب و کار مایل به همکاری با یک مدیر حرفه ای هستند. 
یکی از ویژگی های مدیران حرفه ای توانایی تاثیرگذاری بر روی کارمندان و کاهش 
استرس شان است. اگر شما مهارتی در این زمینه نداشته باشید، کارمندان تان به 
طور مداوم س��طح باالیی از استرس را تجربه خواهند کرد.  تجربه سطح باالیی 
از استرس برای هر تیم کاری دردسرساز است. اگر این سطح از استرس به طور 
م��داوم ادامه پیدا کند، توانایی و انگیزه تم��ام کارمندان از بین می رود. بنابراین 
شما باید دست به کار شوید تا سطح باالی استرس در میان کارمندان را از بین 
ببرید.  بهترین راهکار برای کاهش سطح استرس در میان کارمندان استفاده از 
تکنیک های روانش��ناختی است. همانطور که افراد در زندگی شخصی شان برای 
مش��اوره به سراغ روانش��ناس ها می روند، در دنیای کسب و کار نیز توصیه های 
روانشناختی تاثیر بس��یار زیادی بر روی سرنوشت برندها خواهد داشت.  هدف 
اصلی در این مقاله مرور سه تکنیک روانشناسی برای کاهش استرس کارمندان 
است. این روش ها باید از سوی مدیران و صاحبان کسب و کارها به بهترین شکل 

ممکن دنبال شود. در ادامه هر کدام از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
تشکرکردنازکارمندان

نگرانی نس��بت به نتیجه کار برای هر کسی پیش می آید. کارمندان وقتی بر 
روی یک پروژه کار می کنند به طور مداوم نگران نتیجه آن هستند. اگر شما در 
این میان از آنها به طور مداوم قدردانی نمایید، س��طح استرس شان به طور قابل 
مالحظه ای کاهش می یابد. اینکه کارمندان حمایت ش��ما را در کنار خودش��ان 
احساس کنند، نقش مهمی برای کسب و کار شما دارد. این امر وضعیت کارمندان 
و انگیزه شان را به طور قابل مالحظه ای بهبود می بخشد. تشکر از دیگران همیشه 
تاثیر مثبتی بر روی آنها دارد. دلیل این امر نیز کامال واضح است. شما در تشکر 
از کارمندان تان به عبارت ساده رضایت تان از کیفیت کاری شان را نشان می دهید. 
این امر شما را به بهترین شکل ممکن بدل به مدیری محبوب در میان کارمندان 

خواهد کرد. پس همیشه یک تشکر ساده از کارمندان را مدنظر داشته باشید. 
هماندیشیباکارمندان

کاهش استرس کارمندان فقط با شعار دادن ممکن نمی  شود. شما باید در عمل 
هم ایده هایی برای تعامل با آنها داش��ته باش��ید. یکی از راهکارهای مناسب در این 
میان هم اندیشی مداوم با کارمندان است. شاید این امر در نگاه نخست بسیار سخت 
و حتی غیرممکن به نظر برس��د، اما ش��ما باید در طول هفته دست کم یک بار با 
کارمندان تان هم اندیشی داشته باشید.  هم اندیشی با کارمندان توجه تان به وضعیت 
آنها را نشان می دهد. این امر در صورت همراه شدن با اقدامات جانبی موجب کاهش 
قابل مالحظه اس��ترس کارمندان می ش��ود. دلیل این امر امکان استفاده از نظرات 
کارمندان برای ایجاد تغییرات در فعالیت برند و کمک به کار بهینه کارمندان است.  
اگر شما فرصت کافی برای برگزاری جلسه با کارمندان تان را ندارید، دست کم باید 
نامه یا ایمیل های آنها را دریافت و در فرصت مناس��ب مطالعه نمایید، در غیر این 

صورت هیچ تغییری در سطح استرس کارمندان ایجاد نخواهد شد. 
تقویتانعطافپذیریسازمانی

انعطاف پذیری سازمانی به معنای توانایی مجموعه اعضای یک شرکت برای انطباق با 
شرایط مختلف است. این امر شما را نسبت به اتفاقات ناگوار در عرصه کسب و کار مقاوم 
خواهد ساخت. اغلب اوقات مشکل اصلی برندها در زمینه تعامل با مشتریان مربوط 
به استرس و نگرانی بی دلیل در پی بروز هر مشکلی است. اگر شما به کارمندان تان 
اطمینان دهید که شرایط پراسترس موقتی است، امکان ایجاد اطمینان خاطر در آنها را 
خواهید داشت. این امر وضعیت کسب و کارتان را در مدت زمانی کوتاه دوباره به حالت 
inc.com:عادی درمی آورد.                                                           منبع

نماگربازارسهام

بهقلم:ایوانویدجایا
noobpreneur.com کارشناس کسب و کار و مدیر سایت

ترجمه: علی آل علی

هر طراح سایتی به شما درباره اهمیت کیفیت باالی ساختار سایت تان 
توضیحات مفصلی می دهد، اما در عمل پیدا کردن یک شرکت مطمئن 
و معتبر برای طراحی س��ایت امر بس��یار دش��واری اس��ت. ان��گار بیان 
توصیه های صرف از عملی کردن آنها، حتی در میان طراح های به ظاهر 

حرفه ای سایت نیز دشوار به نظر می رسد. 
اگر یک کس��ب و کار دارای س��ایت مناسب نباش��د، مشتریان آن را 
چندان ج��دی نخواهند گرفت. این امر مش��کالت بس��یار زیادی برای 
کس��ب و کارها به همراه دارد. همچنین تمام هزینه های طراحی سایت 
را نیز بر باد خواهد داد. بهترین راهکار در این میان تالش برای طراحی 
س��ایت با استفاده از یک شرکت مطمئن اس��ت. مشکل اساسی در این 
میان نحوه پیدا کردن یک ش��رکت مطمئن را مورد بررسی قرار خواهد 

داد. 
طراحی سایت برای بس��یاری از کارآفرینان امر سختی است. درست 
ب��ه همین خاطر همکاری با موسس��ه های حرفه ای ب��ه عنوان گزینه ای 
جذاب مطرح می شود. ما در ادامه برخی از نکات مهم برای شفاف سازی 
با ش��رکت های طراحی سایت را مورد بررسی قرار می دهیم. اگر شرکت 
موردنظر شما توانایی انجام دادن تمام نکات موردنظر با بهترین کیفیت 
را داش��ته باش��د، همکاری با آن گزینه مطلوبی خواهد بود در غیر این 
ص��ورت باید به دنبال یک ش��رکت دیگر برای طراحی س��ایت برندتان 

باشید. 
محتوا

نخس��تین چیزی که در هر س��ایت به چشم کاربران می آید، محتوای 
آن است. شما در نخستین برخورد با یک تیم طراحی سایت باید درباره 
تولید محتوا بحث کنید. برخی از س��ایت ها در همکاری با موسسه های 
طراحی س��ایت به دنبال تولید محتوا نیز هس��تند. این امر باید از همان 
اول مش��خص شود در غیر این صورت شاید در پایان راه متوجه ناتوانی 

شرکت موردنظر برای تولید محتوا در زمینه کسب و کارتان شوید. 
اغلب اوقات برندها گفت وگو درباره توانایی ش��رکت طراح سایت برای 
تولی��د محتوا را فراموش می کنند. اگر ش��ما از همان روز اول این نکته 
مهم را مدنظر قرار دهید، دیگر مش��کلی برای تولید محتوا در سایت تان 

نخواهید داشت. 
شیوهطراحیسایت

هر طراح س��ایتی در کارش یک ش��یوه و الگوی طراحی خاص دارد. 

امروزه به دلیل تنوع ابزارهای در دس��ترس برای طراحی س��ایت امکان 
ایجاد یک س��ایت ب��ه روش های مختلف وج��ود دارد. نکته جالب دیگر 
اینکه کس��ب و کارها در عمل س��ایت های بسیار متفاوتی را مدنظر قرار 
می دهن��د. بدون تردید الگوی طراحی س��ایت برای ی��ک خبرگزاری با 
فروش��گاه آنالین متفاوت اس��ت. بنابراین کس��ب و کار ش��ما باید این 
نکت��ه مه��م را مدنظر قرار دهد، در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
اگ��ر ش��ما از همان گام نخس��ت درب��اره ماهیت س��ایت و الگوهای 
مدنظرتان با طراح اصلی و تیمش گفت وگو داش��ته باشید، مشکالت تان 
به طور قابل مالحظه ای کاه��ش خواهد یافت. این امر نوعی هماهنگی 

میان شما و تیم طراحی سایت را به همراه دارد. 
ایراد برخی از برندها عدم بیان جزییات کس��ب و کارشان به تیم های 
طراحی س��ایت است. اگر شما از همان روز اول ماهیت کسب و کارتان 
را مش��خص سازید، طراح های س��ایت بهترین الگوی طراحی را به شما 
پیش��نهاد خواهن��د داد، در غی��ر این صورت به طور م��داوم باید نگران 

وضعیت سایت تان باشید. 
قالباصلیسایت

قالب س��ایت یکی از مهمترین بخش ها در تجربه هر کاربری اس��ت. 
اگر س��ایت ش��ما قالب زیبایی نداشته باشد، شانس��ی برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان نخواهید داش��ت. امروزه بس��یاری از برندها در عمل 
برای جذاب تر ساختن قالب سایت ش��ان از طرح های گرافیکی استفاده 
می کنند. نکته مهم در اینجا توجه به حجم نهایی قالب سایت است. اگر 
حجم قالب شما بسیار زیاد باشد، هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان تان نخواهید داشت. 
گفت وگ��و ب��ا تیم طراحی س��ایت پیرامون حجم نهای��ی قالب بیانگر 
مهارت ش��ما در این ح��وزه خواهد بود. اغلب تیم های طراحی س��ایت 
وقتی با مش��تریان حرفه ای مواجه می ش��وند، کیفیت خدمات شان نیز 
ب��ه طور ناخودآگاه افزایش پیدا می کند. بنابراین ش��ما باید به تیم های 
موردنظر نش��ان دهید که حرفه ای ترین برند موجود در بازار هستید، در 
غیر این صورت ش��اید هیچ شانسی برای داشتن یک قالب جذاب برای 

سایت تان ندارید. 
بیان اهمیت سرعت بارگذاری صفحات سایت برای هر برندی ضروری 
اس��ت. برخی از کس��ب و کاره��ا در این میان هیچ توجهی به س��رعت 
بارگذاری ندارند. همین امر گاهی اوقات حس��ابی حوصله کاربران را سر 
می برد. اگر ش��ما محتوای جذابی در سایت تان باگذاری می کنید، اما به 
طور مداوم با بازدید اندک کاربران مواجه هس��تید به احتمال زیاد باید 
فکری به حال سرعت بارگذاری صفحات تان نمایید، در غیر این صورت 

داستان موردنظر برای همیشه ادامه خواهد داشت. 

وضعیتخدماتپشتیبانی
طراحی س��ایت مرحله پایانی همکاری شما با تیم های طراحی سایت 
نیس��ت. بس��یاری از برندها در این میان نیاز به راهنمایی و کمک های 
گس��ترده حتی پس از طراحی س��ایت دارند. اگر شما چنین نکته ای را 
به هنگام انتخاب موسس��ه طراحی سایت مدنظر قرار ندهید، احتماال با 

مشکالت عمده ای مواجه خواهید شد. 
اطمینان از خدمات پش��تیبانی وسیع موسس��ه های طراحی سایت 
امر بس��یار مهمی محس��وب می شود. اگر ش��ما این امر را مدنظر قرار 
ندهید، بس��یاری از فرصت های به روز رس��انی و توس��عه سایت تان را 
از دس��ت خواهید داد. امروزه شمار بس��یار زیادی از سایت ها به دلیل 
به روز رسانی دیرهنگام در عمل تجربه کاربری بسیار بدی به مشتریان 

ارائه می کنند. 
اگر موسس��ه موردنظر ش��ما خدمات مربوط به آموزش کار با س��ایت 
را نیز عرضه کند، ش��ما بهترین گزینه ممک��ن را پیدا کرده اید. این امر 
به معنای امکان ش��رکت در دوره های آموزشی و تکمیل مهارت تان در 
زمینه مدیریت س��ایت اس��ت. چنین امری شاید ش��ما را به طور کامل 

نسبت به خدمات حوزه مدیریت سایت نیز بی نیاز سازد. 
هزینهنهاییخدمات

هر سرویس��ی که شما در دنیای کسب و کار تهیه می کنید، هزینه ای 
به همراه دارد. مهمترین مس��ئله برای بسیاری از برندها هزینه طراحی 
سایت اس��ت. اگر هزینه موردنظر بسیار زیاد باشد، به احتمال زیاد باید 
به دنب��ال یک برند دیگر برای حل مش��کالت تان باش��ید،. در غیر این 
صورت شاید شانس بسیار کمی برای تحویل گرفتن یک سایت خوب و 

تجربه ای مناسب از سایت برندتان داشته باشید. 
جست وجو در میان موسس��ه های طراحی سایت باید براساس قیمت 
خدم��ات نیز صورت گیرد. کس��ب و کارها همیش��ه ب��ه دنبال خدمات 
ارزان تر هس��تند. این امر نوع��ی رقابت در میان موسس��ه های طراحی 
س��ایت ایجاد می کند. بنابراین ش��ما با پیدا ک��ردن ارزان ترین خدمات 
امکان صرفه جویی در هزینه های برندتان را خواهید داشت. این امر شما 
را یک ش��به بدل به بهترین برند بازار نمی کند، اما امکان سرمایه گذاری 

بر روی سایر بخش های برندتان را به همراه دارد. 
نکته مهم پایانی در این میان تردید کردن نس��بت به خدمات بس��یار 
ارزان اس��ت. ش��اید ش��ما گران ترین خدمات را چندان منطقی ارزیابی 
نکنید، اما معنای این امر بهترین بودن گزینه های ارزان نیس��ت. گاهی 
اوق��ات خدمات بس��یار ارزان نش��انه ای از کالهب��رداری در میان دارد. 
بنابراین ش��ما باید همیش��ه خدماتی در رده قیمتی میانه را مدنظر قرار 

دهید. 
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کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

بازاریابی B2B برای بس��یاری از کس��ب و کارها اهمیت وی��ژه ای دارد. 
شاید ش��ما فقط تجربه بازاریابی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نهایی 
یا به عبارت بهتر الگوی B2C را داش��ته باش��ید، اما بخش��ی از برندها در 
عمل مشتریان شان را از میان دیگر برندها پیدا می کنند. این امر به الگوی 
بازاریابی B2B اشاره دارد. چالش اصلی در این میان موفقیت در جلب نظر 
مش��تریان در این حوزه اس��ت. اگر یک برند فعال در عرصه B2B توانایی 
جلب نظر مش��تریان در کمترین زمان ممکن را نداشته باشد، شاید خیلی 
زود اوضاع برای آن ناگوار ش��ود. چنین تجربه ای برای بسیاری از برندها در 

دوران کرونا پیش آمد.
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از بهترین استراتژی های بازاریابی 
B2B اس��ت. این امر به شما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب 
ه��دف و بهبود وضعیت مالی برندتان کمک خواهد کرد. همچنین در کنار 
این موضوع ش��ما فرصت عالی برای استفاده از اس��تراتژی های داده محور 
خواهید داشت. در ادامه چنین استراتژی هایی را مورد بررسی قرار خواهیم 

داد. 
B2Bاستراتژیهایعمومیبازاریابی
1.هدفگذاریبررویمیانسالها

برخی از برندها دیگر توجهی به افراد میانسال ندارند. این امر با توجه به 
افزایش جمعیت شاغل نسل جوان و قدرت خرید فوق العاده آنها روی داده 
است. اگرچه امروزه قدرت خرید نسل جوان به طور قابل مالحظه ای افزایش 
پیدا کرده است، اما این امر به معنای بی توجهی به مشتریان میانسال نیست. 
این گروه هنوز هم قدرت خرید مناسبی دارند. از همه مهمتر اینکه در اغلب 
شرکت ها چنین افرادی دارای موقعیت های مدیریتی عالی هستند بنابراین 

سرمایه گذاری بر روی چنین افرادی کامال منطقی خواهد بود.
اگر ش��ما بر روی افرادی که دارای هیچ موقعیت مناس��بی در شرکت ها 
نیستند، هدف گذاری بازاریابی داشته باشید، در نهایت در الگوی B2B هیچ 
موفقیتی عایدتان نخواهد ش��د بنابراین عالوه بر قدرت خرید افراد باید به 
موقعیت ش��ان در سازمان ها و شرکت های مختلف نیز نگاه کرد. درست به 

همین خاطر بازاریابی B2B به طور کامل با الگوی B2C تفاوت دارد. 
B2B2.استفادهازیکروش

اس��تفاده از دس��ت کم ی��ک روش بازاریابی B2B امری ض��روری برای 
 B2B بازاریاب ها محسوب می ش��ود. امروزه بسیاری از بازاریاب ها در حوزه
درس��ت مانند دیگر حوزه ها عمل می کنند. این امر مشکالت بسیار زیادی 
برای برندها به همراه خواهد داش��ت. اگر ش��ما توانایی تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف براس��اس ویژگی های خاص حوزه B2B را نداش��ته باشید، 

خیلی زود از نظر آنها یک برند کلیشه ای خواهید شد. 
برخ��ی از مهمترین نکات برای بازاریابی مناس��ب در حوزه B2B تالش 
برای شخصی سازی محتوا براساس ویژگی های هر برند و همچنین استفاده 
از بازاریابی احساسی اس��ت. شاید در نگاه نخست بازاریابی احساسی برای 
عرصه B2B چندان کارایی نداشته باشد، اما کسب و کارها نیز گاهی اوقات 

براساس احساسات مدیران شان تصمیم گیری می کنند. 
3.توجهبهدایرهخریدطوالنیمدت

اگر تمرکز ش��ما در ح��وزه بازاریابی B2B ب��ر روی ارتباط کوتاه مدت با 
شرکت ها باشد، خیلی زود از عرصه رقابت کنار خواهید رفت. برندهای موفق 
در این حوزه همیشه برنامه ای بلندمدت برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف دارند بنابراین اگر ش��ما در این راستا برنامه مشخصی برای خودتان 

نداشته باشید، شانس رقابت با دیگر برندها را از دست خواهید داد. 
تولید محتوای بازاریابی در حوزه B2B باید براس��اس شناخت درست از 
مش��تریان صورت گیرد. این شناخت درس��ت به شما برای ایجاد رابطه ای 
بلندم��دت با آنها کمک خواهد کرد بنابراین اگر پیش از کس��ب اطالعات 
درست در مورد مشتریان دست به کار شوید، نتیجه مناسبی پیش روی تان 

نخواهد بود. 
4.توجهبهدادههایدستاول

داده های معتبر در زمینه بازاریابی B2B و به طور کلی هر الگوی بازاریابی 
دارای اهمیت است. اگر شما به این نکته مهم توجه داشته باشید، بسیاری از 
مشکالت حوزه بازاریابی تان حل خواهد شد. متاسفانه برخی از بازاریاب ها از 
هر اطالعاتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده می کنند. این 

امر نتیجه ای به جز شکست کمپین های بازاریابی به همراه ندارد. 
اطالعات دس��ت چندم در عمل به کار کس��ب و کارتان نمی آید. این امر 
بسیاری از برندها را برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مشکل مواجه 
می س��ازد. اگر شما توانایی مطالعه درباره مشتریان و دسترسی به داده های 
مهم بدون هیچ واسطه ای را دارید، باید همین استراتژی را مدنظر قرار دهید 
در غیر این صورت استفاده از داده های دست اول برندهایی مثل گوگل در 

اولویت خواهد بود. 
5.راهاندازیاتوماسیونباهوشمصنوعی

اتوماس��یون برای هر کسب و کاری مهم اس��ت. این ابزار به شما امکان 
ساده س��ازی کارها و صرفه جویی در زمان را می ده��د بنابراین باید هرچه 
زودتر نس��بت به راه اندازی فرآیند اتوماسیون در بازاریابی اقدام کنید. شاید 
یکی از پرسش های اصلی در این میان مربوط به نحوه مدیریت اتوماسیون ها 
باشد. نکته اساسی در اینجا استفاده از هوش مصنوعی برای پیشبرد هرچه 

بهتر کارهاست. 
ترکیب اتوماس��یون و هوش مصنوعی تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی 
مخاط��ب هدف دارد. بس��یاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف در 
طوالنی مدت اقدام به استفاده از چنین استراتژی می کنند. با توجه به اینکه 
امروزه عنصر زمان برای مش��تریان دارای اهمیت زیادی است، شما با این 
کار در حوزه B2B امکان جلب نظر شرکت ها برای خرید بیشتر را خواهید 

داشت.
استراتژیهایبازاریابیB2Bدرحوزهسئو

۶.طراحیقیفکلیدواژهها
اس��تفاده از کلیدواژه ه��ا برای تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
تاثیرگذاری باالیی به همراه دارد، البته به این شرط که از کلیدواژه های 
درست و دقیق اس��تفاده کنید. بس��یاری از برندها هیچ برنامه ای برای 
اس��تفاده از کلیدواژه های ش��ان ندارند. چنین امری دردسرهای زیادی 
نظی��ر بی توجهی مداوم مش��تریان به برند را به همراه دارد. اگر کس��ب 
و کار ش��ما در ح��وزه بازاریاب��ی B2B در تالش ب��رای تاثیرگذاری بر 

روی مخاط��ب هدف اس��ت، باید قیف کلیدواژه ه��ا را مدنظر قرار دهد.  
چنی��ن قیفی ب��ا توجه به میزان اس��تقبال کاربران از ه��ر نوع محتوا و 
موضوع��ات متفاوت اق��دام به تصفیه کلیدواژه ها می کند بنابراین ش��ما 
در نهایت برخی از بهترین کلیدواژه های ممکن برای س��ئو مناس��ب را 
خواهید داشت. اگر کسب و کار شما به طور مداوم نسبت به این موضوع 
بی توجهی نش��ان دهد، شاید دس��ت آخر دیگر مخاطبی برای محتوای 

بازاریابی تان نداشته باشید. 
7.طراحیجدولارتقایمحتوا

ارتقای کیفیت محتوا باید در دستور کار 
هر برندی قرار داشته باشد. مخاطب هدف 
از هر برندی انتظار افزایش کیفیت محتوای 
بازاریابی در طوالنی مدت را دارد. اگر ش��ما 
پس از گذشت یک سال هنوز هم محتوایی 
با ایرادات مش��خص تحویل مخاطب هدف 
دهید، بدون تردید شانسی برای جلب نظر 

آنها نخواهید داشت. 
جدول ارتقای محتوا به شما برای تعیین 
دقیق نقاط ضعف و مزایای هر محتوای تان 
کمک می کن��د. بنابراین در ادامه مس��یر 
بازاریاب��ی ام��کان هدف گذاری درس��ت بر 
روی ایده ها و همچنین ترندهای مناس��ب 
را خواهید داش��ت. اگر کسب و کار شما در 
این زمینه مهارت خاصی از خودش به خرج 
ندهد، شانس بسیار اندکی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف خواهید داشت. 
8.توجهبهآپدیتالگوریتم

و  اجتماع��ی  ش��بکه های  الگوریت��م 
موتورهای جست وجو به طور مداوم در حال 
تغییر است. این امر مشکالت بسیار زیادی 
ب��رای برندها به همراه دارد. اگر ش��ما یک 

هفته از تحوالت این عرصه دور باشید، برندتان به طور کامل در این حوزه 
شکست خواهد خورد بنابراین هر برندی باید با دقت فراوان در تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از آخرین تحوالت الگوریتم ها 

باشد. 
امروزه برخی از س��ایت ها به طور م��داوم تغییرات تازه الگوریتم گوگل و 
شبکه های اجتماعی را نشان می دهند. این امر باید مدنظر شما قرار داشته 
باش��د. شما با این کار به س��ادگی هرچه تمام تر امکان تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را خواهید داشت. مزیت اصلی این امر امکان صرفه جویی در 

زمان و به روز بودن قبل از رقباست. 
PPCبراساسشیوهB2Bاستراتژیهایبازاریابی

۹.استفادهازاحساساتدرتبلیغات
اس��فاده از احساسات در تبلیغات کلیکی مهمترین نکته برای جلب نظر 
مخاطب هدف محسوب می شود. اگر شما توانایی جلب نظر مخاطب هدف با 
استفاده از احساسات موردنظر را داشته باشید، نخستین تعامل تان با آنها به 
طور قابل مالحظه ای تاثیرگذار خواهد بود. ایراد برخی از برندها در این میان 
تالش برای استفاده از کلیشه های رایج است. چنین کلیشه هایی کمترین 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ندارد. 
وقت��ی پای برندها به عن��وان مخاطب هدف ش��ما در بازاریابی به میان 
می آید، باید به فکر استفاده از احساساتی متفاوت از الگوهای عادی بازاریابی 
باشید. تالش برای القای احساس اقتدار کسب و کار یکی از مهمترین نکات 
برای جلب نظر مخاطب هدف محسوب می شود. شاید این امر در ابتدا بسیار 
سخت باشد، اما به مرور زمان بدل به عادتی خوشایند برای شما خواهد شد. 

10.ترکیبکلیدواژههایبرتربرندودادههایگوگل
داده ه��ای گوگل در زمینه بازاریابی و به ط��ور کلی دنیای آنالین دارای 
اعتبار بسیار زیادی است. برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف از چنین داده هایی اس��تفاده می کنند. نکته مهم در این میان نیاز به 
اس��تفاده هوشمندانه از داده های موردنظر اس��ت در غیر این صورت هیچ 

تاثیری بر روی مخاطب هدف پدید نمی آید.
یکی از راهکارهای هوش��مندانه برای استفاده از داده های گوگل ترکیب 
آنها با کلیدواژه های برتر برند است. بی شک هر برندی در طول کمپین های 
بازاریاب��ی مختلفش برخی از کلیدواژه ها را کاربردی ت��ر از دیگران ارزیابی 
می کند. با این حس��اب شما امکان تاثیرگذاری به بهترین شکل ممکن بر 
روی مخاطب هدف را خواهید داشت. استفاده ترکیبی از محتوای موردنظر 
همیش��ه کاربرد باالیی دارد. شما با چنین کاری امکان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف بدون نیاز به دردسرهای اضافه را خواهید داشت. 
11.استفادهازاینفوگرافیهایلینکدین

بس��یاری از کارب��ران در لینکدین و تیم فنی این پلتف��رم به طور مداوم 
اینفوگرافی ه��ای ارزنده ای منتش��ر می کنند. اطالعات من��درج در چنین 
اینفوگرافی هایی به درد بازاریاب های B2B می خورد. ش��ما با اس��تفاده از 
داده های موردنظر به بهترین ش��کل ممکن ش��انس تاثیرگ��ذاری بر روی 

مخاطب هدف در تبلیغات PPC را خواهید داشت. 
برخی از بازاریاب ها به دلیل ارزیابی س��ختگیرانه از دش��واری های مسیر 
اس��تفاده از اینفوگرافی های لینکدین به طور کامل بی خیال آن می شوند. 
نکته مهم در این میان ضرورت اس��تفاده از هر نوع اطالعات دست اولی به 
منظور تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف اس��ت در غیر این صورت 

شما توانی برای رقابت با برندهای بزرگ نخواهید داشت. 
استراتژی های بازاریابی B2B برای سایت رسمی برند

12.شخصیسازیمحتوایبازاریابی
شخصی س��ازی محتوای بازاریابی دارای اهمیت بسیار زیادی است. اگر 
برند شما توانایی شخصی س��ازی به بهترین شکل ممکن را نداشته باشد، 
کسب و کارهای دیگر به عنوان مخاطب هدف تان توجهی به شما نخواهند 

کرد. بدون تردید ش��مار اندکی از برندها دارای یک سایت بی نهایت جذاب 
هس��تند. رمز موفقیت این دسته از برندها توجه به شخصی سازی محتوای 
سایت براساس سلیقه کاربران است. بنابراین شما به بهترین شکل ممکن 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهید داشت. 
یکی از مثال ه��ای جذاب در رابطه با شخصی س��ازی محتوای بازاریابی 
مربوط به ایحاد تمایز میان محتوای س��ایت رسمی و وبالگ است. این امر 
به شما برای تعامل با بهترین مشتریان در 
حوزه کس��ب و کارتان کمک خواهد کرد. 
اغلب اوقات از سایت رسمی برای تعامل با 
مش��تریان تازه و وبالگ به منظور تعامل با 
مش��تریان وفادار استفاده می شود بنابراین 
شما با استفاده از چنین ترکیبی به بهترین 
ش��کل ممکن امکان تاثیرگ��ذاری بر روی 

مخاطب هدف را خواهید داشت. 
13.فراهمسازیگزینههایسلف

سرویس
خدمات سلف سرویس شامل گزینه هایی 
خ��ودکار برای مش��تریان اس��ت. این امر 
س��رعت عمل برندها در رفع نیاز کاربران 
را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد 
بنابراین شما به بهترین شکل ممکن برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شانس 

خواهید داشت. 
بدون تردید برندهای��ی که تجربه کار با 
گزینه های سلف سرویس در سایت شان را 
ندارن��د، در ابتدای امر اندکی گیج خواهند 
ش��د. بهترین کار در این میان الگوبرداری 
از برندهای بزرگ اس��ت. این امر به ش��ما 
برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
به بهترین شکل ممکن کمک خواهد کرد. 
گزینه های سلف سرویس نظیر دسترسی به سواالت متداول از برند شما، 
تماس با بخش پش��تیبانی به لطف ه��وش مصنوعی و همچنین پیگیری 
درخواست های مختلف با اتوماس��یون ایمیلی است. با این حساب نه تنها 
مش��تریان از نظر زمانی جلو می افتند، بلکه ش��ما ه��م صرفه جویی قابل 

مالحظه ای در هزینه های تان خواهید داشت. 
استراتژی های بازاریابی B2B در شبکه های اجتماعی

14.مسنجرفیسبوکبرایپاسخگوییبهمشتریان
مسنجر فیس بوک در طول سال های اخیر توجه بسیار زیادی را به خود 

جلب کرده اس��ت. بسیاری از برندها از این مسنجر برای پاسخگویی سریع 
به مخاطب هدف اس��تفاده کرده اند. گاهی اوقات شما تمایل به ارائه برخی 
از اطالعات به مخاطب هدف تان دارید، اما مایل به ارتباط مستقیم نیستید. 
این امر به کمک مسنجر فیس بوک به بهترین شکل ممکن دنبال می شود. 
ش��اید تنها ایراد این گزینه ناتوانی برای تعامل با کاربران دیگر شبکه های 
اجتماعی باشد. البته در دیگر پلتفرم ها نیز برنامه هایی برای تعامل کاربران 
براس��اس ربات های چت و مس��نجر وجود دارد. با این حساب در آینده ای 

نزدیک امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم می شود. 
15.حضورفعالدرلینکدین

حضور در لینکدین به عنوان پلتفرم مخصوص کارآفرینان اهمیت باالیی 
برای هر برند دارد. اگر ش��ما در زمینه بازاریابی B2B به دنبال مش��تریان 
تازه هستید، باید به طور مداوم در این شبکه اجتماعی تولید محتوا کنید. 
بسیاری از برندها براساس تولید محتوای شرکت های دیگر اقدام به همکاری 

یا خرید از آنها می کنند. 
بی ش��ک تولید محتوا در لینکدین ماهیت تخصصی بس��یار باالیی دارد 
بنابراین شما با تولید محتوای عادی به هیچ جایی نخواهید رسید. اگر برند 
شما در این زمینه مشکالت زیادی دارد، باید هرچه زودتر اقدام به همکاری 
با افرادی حرفه ای نمایید در غیر این صورت شانسی برای تعامل با مشتریان 

نخواهید داشت. 
1۶.تعاملبابرندهادرتوییتر

توییتر فضایی مناسب برای همکاری و پیدا کردن برندهای عالقه مند به 
کسب و کارتان است. بسیاری از برندهای فعال در عرصه بازاریابی B2B در 
توییتر حضور فعالی دارند. با این حساب شما هم باید به فکر حضور موفق 
در چنین فضایی باش��ید در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای جلب نظر 

مخاطب هدف نخواهید داشت. 
بدون تردید ایده های مناسب برای بازاریابی در توییتر باید بسیار ساده تر از 
بازاریابی در لینکدین باشد بنابراین اگر شما به فکر استفاده از یک محتوای 
واحد در هر دو پلتفرم هس��تید، سخت دراشتباهید. تفاوت های هر پلتفرم 
باید به خوبی از سوی شما مدنظر قرار گیرد در غیر این صورت هیچ شانسی 

برای جلب نظر مخاطب هدف نخواهید داشت. 
پی��دا کردن ایده هایی برای تولید محت��وای بازاریابی B2B در توییتر به 
سادگی هرچه تمام تر ممکن است. شما حتی امکان ارزیابی عملکرد رقبای 

بزرگ تان و الگوبرداری از آنها را نیز خواهید داشت. 
امروزه بازاریابی B2B بدل به گزینه ای پرپیچ و خم برای بسیاری از برندها 
ش��ده است. اگر ش��ما در این میان از ایده های مورد بحث در این مقاله به 
خوبی استفاده نمایید، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 

طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 
wordstream.com:منبع
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اخبار

رشت- خبرنگار فرصت امروز: حمایت از شهرداری رشت برای 
اجرای پروژه های مدیریت پسماند و لزوم اختصاص اعتبارات ملی برای 
این امر از جمله مهم ترین مطالبی است که سه نماینده مردم شهرستان 
رشــت در جلسه با معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
کشور بر آن تاکید کردند. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری رشت، امروز)شنبه پنجم تیر( مهدی جمالی نژاد 
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به همراه سه 
نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس، فرماندار، شهردار رشت ،سه تن 
از اعضای شورای اسالمی شهر رشت ودیگر مسئوالن ذیربط از کارخانه 
کــود آلی الکان بازدید کرده و در مورد موانع اجرای پروژه های مدیریت 

پسماند شهرداری رشت گفت وگو کردند.
نفوذ شیرابه های سمی خطری بزرگ برای محیط زیست و 

سالمت مردم
»محمدرضا احمدی سنگری« در حاشــیه این بازدید با بیان اینکه 
دپوی زباله و نفوذ شیرابه های سمی در سراوان زمینه بروز انواع بیماری ها 
را در مردم منطقه فراهم کرده است ابراز داشت: ارتفاع زباله  در سراوان به 
بیش از ۹۲ متر رسیده است و طبق برآوردها در هر ثانیه ۲۰ لیتر شیرابه 

سمی وارد رودخانه ها می شود.

نماینده مردم شهرســتان های رشــت و خمام در مجلس با تاکید 
بر اینکه پسماند و نفوذ شــیرابه های سمی خطری بسیار بزرگ برای 
محیط زیست و سالمت مردم است تصریح کرد: در سال های اخیر شاهد 
بودیم که هزاران هزار میلیارد تومان پول و اعتبار در سراوان هزینه شد 
اما نتیجه حاصل به دست نیامد و مردم منطقه همچنان نگران وضعیت 

موجود هستند.

لزوم پشتیبانی از شهرداری رشت جهت اجرای پروژه های 
مدیریت پسماند

»جبار کوچکی نژاد« نیز در این بازدید از اهتمام دولت و مجلس در جهت 
تخصیص اعتبارات الزم به پروژه های مدیریت پســماند کشور با محوریت 
شهرهای شمالی سخن گفت و ابراز داشت: افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی 
الکان و راه اندازی دستگاه زباله سوز در سایت سراوان دو پروژه ای است که 
توسط شهرداری رشت دنبال می شود. نماینده مردم شهرستان های رشت 
و خمام در مجلس پشــتیبانی از شهرداری رشت جهت اجرای پروژه های 
مدیریت پسماند را مورد تاکید قرار داد و افزود: پروژه راه اندازی دستگاه زباله 
سوز در سراوان در حال حاضر پیشرفت فیزیکی مناسبی ندارد و باید برای 

سرعت بخشیدن به آن اقدامات الزم در دستور کار قرار گیرد.
گیالن در حوزه اجرای پروژه های مدیریت پسماند دچار 

عقب ماندگی است
»ســید علی آقازاده« نیز در جریان این بازدید ضمن درخواســت از 
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور برای حمایت 
ویژه تر از شهرداری ها در مورد موضوع پسماند اذعان کرد: عالوه بر دفن 
زباله در محیط زیست گیالن شاهد آلودگی تاالب ها، رودخانه ها و سواحل 

دریای خزر هستیم که تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: معاون بهره برداری شرکت 
توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: بار شبکه توزیع برق هرمزگان در هفته 
آخر خرداد به دو هزارو 366 مگاوت رسید که نسبت به سال گذشته 1۲ 

درصد رشد بار داشته است.
مصطفــی طبیبی افزود: با ادامه روند افزایش مصرف برق در روزهای 
آینده ناچار به اعمال مدیریت اضطراری بار و خاموشی خواهیم بود. البته 
تمام تالش ما حفظ پایدار شبکه و جلوگیری از اعمال خاموشی است ولی 
در شرایط کنونی و با ادامه این روند, اعمال خاموشی دور از انتظار نخواهد 
بود. طبیبی اضافه کرد: تابســتان سالجاري وضعیت صنعت برق بسیار 
ویژه و حساس تر از گذشته است زیرا با توجه افزایش زودرس دماي هوا 
و افزایش مصرف برق، کاهش تولید در نیروگاههاي برقابي و اســتخراج 
غیرمجاز رمزارزها مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 

چشمگیري داشته است.
وی اظهار داشت: در این شرایط انتظار می رود مشترکین با مصرف 

بهینه برق و عدم استفاده از لوازم برقی غیر ضرور در ساعات اوج بار، در 
پایداری شبکه به ما کمک کنند. در حال حاضر یکهزارو 4۰۰ مگاوات 
از بار شــبکه مربوط به کولرها و لوازم سرمایشی است. مشترکین می 
توانند با خاموش کردن کولرهای اضافه و تنظیم درجه ترموستات کولر 
بــر روی ۲5 درجه حدود 3۰ دردصــد از مصرف کولر را کاهش دهند 
که این میزان معادل 4۰۰ مــگاوات خواهد بود. در صورت تحقق این 
موضوع بار شــبکه به میزان زیادی کاهش می یابــد و تعادل تولید و 

مصرف حفظ می شود.
وی با اشــاره به برگزاری کنکور سراســری در هفتــه جاری گفت: 
تمهیدات الزم برای پایداری شــبکه برق در روزهــای برگزاری آزمون 
سراســری اتخاذ شده و تمام اکیپ ها در مدت برگزاری کنکور بصورت 

آماده باش قرار خواهند گرفت.

اراک-  فرناز امیدی: حسین محمدی افزود: یک هزار و ۲5۰ میلیارد 
ریال اعتبار برای تکمیل این طرح های آموزشی نیاز است که تامین این 
منابع مالی نیازمند حمایت و مســاعدت مسئوالن با اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی دارد. وی، از افزایش ۷۰ درصدی 
فضاهای آموزشــی تحویلی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان مرکزی در مدت ۲ ســال گذشته خبرداد و اظهارداشت: اجرای 
طرح مدیریت مشارکتی، افزایش اعتبارات استانی و ملی، برگزاری منظم 
کمیته اعتبارات در این مدت و توزیع کامل اعتبارات از جمله مهمترین 
عوامل افزایش تعداد طرح های تحویلی این اداره کل بوده است. مدیرکل 
نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: 3۲5 میلیارد و 

۹۹6 میلیون ریال اعتبار استانی سال گذشته به این اداره کل اختصاص 
یافت که این منابع مالی نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ حدود 6۰ درصد 
افزایش یافته  اســت. محمدی یادآور شد: ۲۰۲ میلیارد و 4۲5 میلیون 
ریال منابع مالی از محل اعتبارات استانی سال ۹۷ به اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی اختصاص یافت. وی، از افزایش 
۲5 درصدی اعتبارات ملی به اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان مرکزی خبرداد و افزود: 5۹۹ میلیارد ریال اعتبار سال گذشته از 
محل اعتبارات ملی به این اداره کل اختصاص یافت که این اعتبارات در 

مدت مشابه سال ۹۷ حدود 46۰ میلیارد ریال بود.
۲۲۷ هــزار دانش آموز در۲ هزار و ۲6۹ مرکز آموزشــی در اســتان 

مرکزی به تحصیل اشتغال دارند. گروه نوسازی مدارس استان مرکزی در 
سال 1355 شکل گرفته و در سال 13۷1 از گروه به مدیریت و در سال 

13۷۷ از مدیریت به اداره کل تبدیل شده است.

اهواز - شبنم قجاوند: به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت، کارگاه 
آموزشی » امور تغذیه و ســالمت » ویژه بانوان در شرکت برق منطقه 
ای خوزســتان برگزار شد. این کارگاه آموزشی به مناسبت دهه کرامت 

والدت حضــرت معصومه)س( روز دختر و والدت امام رضا)ع( با حضور 
بانوان این شرکت با محوریت نقش تغذیه در سالمت برگزار شده است. 
به گفته شهناز احمدی روزبهانی مشاور مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان در امور زنان و خانواده، هدف از برگزاری کارگاه آموزشی » 
امور تغذیه و سالمت » اطالع رسانی وآگاهی دادن به بانوان در راستای 
ارتقاء سالمت جسمی و فکری و ارائه توصیه های الزم در خصوص تغذیه 
سالم، راه های پیشگیری از مشکالت پوکی استخوان، آرتروز، سرطان، 
بیماری های قلبی و عروقی و کمبود ویتامین های موثر در سالمت زنان 
و مشکالت دیگری که در این رابطه وجود دارد، بوده است. سخنران این 
کارگاه آموزشی خانم ســارا الهی کارشناس ارشد علوم تغذیه و مشاور 

آموزش تغذیه در همه گروه های سنی در مراکز خدمات جامع سالمت 
بوده و نکاتی را برای تندرست بودن و انتخاب تغذیه سالم، نقش چاقی 
در بیمــاری های مزمن، آموزش اصول تغذیه ســالم و نقش تغذیه در 
پیشگیری از بیماری کرونا و آموزش تغذیه در دوران نقاهت این بیماری 
و موارد دیگر را بیان کرد. از محورهای دیگر برگزاری این کارگاه آموزشی، 
تقدیر از دختران شاغل در برق منطقه ای خوزستان به مناسبت والدت 
حضــرت معصومه )س ( و روز دختر بوده که با اهدای هدایایی از طرف 
دفتر امور زنان و خانواده از آنها قدردانی شــد. همچنین از دختر یکی از 
پرسنل شــرکت که در اثر بیماری کرونا جان خود را از دست داده بود 

دعوت و به رسم یادبود به او هدیه ای تقدیم شد.

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر در نشســت با جانشین فرمانده قرارگاه سازندگی آبادانی 
سپاه استان بوشهر با قدردانی از تالش های سپاه امام صادق )ع( در اجرا 
طرح های محرومیت زدایی اظهار داشت: خدمات صادقانه و ارزشمند سپاه 
در توسعه زیرساخت ها و محرومیت زدایی قابل توجه است که خدمات 
آنان مورد رضایت مردم و مســئوالن قــرار دارد. عبدالحمید حمزه پور 
خدمات قرارگاه ســازندگی آبادانی سپاه استان بوشهر را مورد ستایش 
قرار داد و بیان کرد: این نهاد طرح های مهم آبرســانی در روســتاهای 
محروم در شــرایط ســخت اجرا کرده که مورد رضایت مردم قرار دارد. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر خدمات و فعالیت های 
قرارگاه سازندگی آبادانی سپاه استان بوشهر را بسیار تاثیرگذار دانست و 
تصریح کرد: کاهش بارش باران و ادامه خشکســالی در شرایط کرونایی 
مشکالت تأمین آب را افزایش داده که تالش شبانه روزی کارکنان شرکت 

آب و فاضالب استان بوشهر در این عرصه ستودنی است.
حمزه پور از مشــارکت بنیاد برکت برای اجرا طرح های آبرسانی خبر 

داد و تصریح کرد: ســال گذشته بنیاد برکت در اجرای شبکه روستای 
بیدو اســتان بوشــهر نقش مهم و تاثیرگذاری را در تسریع اجرای این 

پروژه ه داشته است.
وی بــا بیان اینکه امســال نیز بنیاد برکت برای ادامه مشــارکت در 
اجرا آبرســانی به روســتاها قرارداد منعقد کرده است خاطر نشان کرد: 
با مشارکت بنیاد برکت و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه طرح های مهم 
آبرســانی در نقاط محروم و کم برخوردار اجرا می شود که خدمات آنان 

درخور تحسین و قدردانی است.
جانشــین فرمانده قرارگاه سازندگی آبادانی سپاه استان بوشهر همبا 
بیان اینکه محرومیت زدایی و رســیدگی به مطالبات ضروری مردم در 
اولویت برنامه های ســپاه قرار دارد اظهار داشت: توسعه زیرساخت ها در 
بخش های گوناگون برای محرومیت زدایی مورد توجه قرار دارد و در این 

راستا طرح هایی تدوین و اعتبارات الزم مصوب شده است.

رایزنی شهردار و نمایندگان مجلس با معاون وزیر کشور؛

برای اجرای پروژه های مدیریت پسماند باید از شهرداری رشت حمایت شود

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان؛

مشترکین صرفه جویی نکنند ناچار به اعمال خاموشی خواهیم بود

مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان مرکزی گفت:
ساخت ۷۰ فضای آموزشی نیمه تمام خیرساز در استان مرکزی فعال است

کارگاه آموزشی امور تغذیه و سالمت برگزار شد

اجرای طرح های آبرسانی با جانشین فرمانده قرارگاه سازندگی آبادانی سپاه استان بوشهر بررسی شد

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه:
4 هزار و 8۰۰ دستگاه خودرو در گیالن رایگان گاز سوز شد 

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ، کورش باالدست ، اعالم کرد : » با اجرای طرح دوگانه سوز کردن 
خودروهای عمومی ؛ 4 هزار و 8۰۰ دســتگاه خودرو در استان به صورت رایگان 
گازسوز شد . « به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ؛  مدیر منطقه ضمن اشــاره به اجرای طرح دوگانه ســوز کردن 
رایگان خودرهای عمومی از ۲4 خرداد ماه ســال جاری افزود : » از زمان شروع 
اجرای طرح دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی تاکنون تعداد 4 هزار 
و 8۰۰ دســتگاه  خودرو در گیالن گازســوز شــد و این رقم حاکی از رشد 11 
درصدی اجرای این طرح نسبت به ماه گذشته و 3,1 درصدی نسبت به هفته گذشته است «  . باالدست با اعالم اینکه بیشتر خودروهای 
عمومی استان گاز سوز شده اند و مابقی نیز در حال انجام  می باشند افزود : » تعداد 546 دستگاه  خودرو نیز تایید شده و در صف انتظار 
برای اعمال این طرح هســتند.« وی از مالکان خودروهایی که تاکنون برای ثبت نام اقدام ننموده اند و متقاضی اســتفاده ازطرح دوگانه 
 سوزکردن رایگان خودروهای عمومی هستند خواست که هر چه سریعتر نسبت به ثبت مشخصات و تکمیل فرآیند ثبت نام خود درسامانه  
HTTPS://GCR.NIOPDC.IR اقدام نمایند. مدیر منطقه گیالن ضمن تشکر از همراهی کلیه ارگان ها و سازمان هایی که درخصوص 
اطالع رسانی به موقع اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی با این شرکت همکاری داشتند افزود : » اطالع رسانی درسطح 
استان بخصوص در میادین اصلی ، مکان های پرتردد خودروها همچنین در جایگاههای عرضه سوخت انجام شده و همچنان نیز ادامه دارد  « .

مشارکت ۹8 درصدی کارکنان شرکت گاز استان ایالم در معاینات طب صنعتی
ایالم - منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از مشارکت ۹8 درصدی کارکنان این شرکت در معاینات طب صنعتی با در نظر 
گرفتن تمهیدات ویژه و هماهنگی های انجام شده با سازمان بهداشت و درمان نفت به منظور کنترل شیوع کرونا خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ عباس شمس اللهی افزود: از سال گذشته تاکنون این شرکت به منظور کنترل کرونا، برنامه های قابل قبولی 
انجام داده است که خروجی آن باعث کاهش ابتالی کارکنان شرکت به این ویروس منحوس شده است. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 
۲۰ جلسه کمیته سالمت در این مجموعه برگزار شده است، اظهار داشت: پکیج های پیشگیرانه و مراقبتی از جمله ماسک، الکل، دستکش، 
ژل ضدعفونی کننده و غیره تهیه و به صورت روزانه در بین کارکنان توزیع شده است. شمس اللهی با اشاره به اینکه نیروهای خدماتی برای 
گند زدایی و ضد عفونی آموزش های الزم فرا گرفته اند، ادامه داد: آموزش پیشگیری و کنترل کرونا برای کلیه پرسنل، خرید پمپ سمپاش 
برای ادارات ستاد و کلیه نواحی، تعویض سیستم انگشت زنی با سیستم تردد تشخیص چهره، تهیه تب سنج و پالس اکسیمتر و دستگاه 
هوشمند ضد عفونی کننده و تهیه کپسول اکسیژن برای استفاده احتمالی همکاران و خانواده های آنان، تنها بخشی از اقدامات پیشگیرانه 
بوده است. وی به دیگر اقدامات پیشگیرانه در این شرکت اشاره و تصریح کرد: تبدیل سیستم تسلیم قبض گاز به ارسال الکترونیکی و پیامکی، 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی، نصب عالئم هشدار کرونا و فاصله گذاری اجتماعی، استقرار میز خدمت در درب ورودی شرکت، نظارت و 
کنترل ویژه مراجعه کنندگان از نظر عالئم ظاهری و غربالگری با استفاده از نرم افزار ماسک، انجام رپید تست کرونا برای کارکنان با همکاری 
مرکز بهداشت استان و غیره بوده است. مدیرعامل شرکت گاز استان از برگزاری ۲ دوره آموزش پیشگیری از کرونا در این شرکت خبر داد 
و خاطرنشان کرد: 5 مانور بهداشتی در این شرکت تحت عنوان مانورهای اثرات گرد و غبار بر عملکرد پرسنل، ایجاد پروتکل های بهداشتی 

مقابله با کرونا، اجرای مانور افزایش گرما و گرمازدگی پرسنل، پیشگیری و مقابله با کرونا اجرا گردیده است.

شهردار همدان در مراسم افتتاحیه پل اصلی تقاطع سردار شهید همدانی:
در ۳5 ماه فعالیت مدیریت شهری و با وجود مشکالت زیاد تالش کردیم 

چهره  ی جدید به شهر بدهیم
همدان- فاطمه اعظمی: عباس صوفی شــهردار همدان در مراسم افتتاح 
پروژه پل اصلی تقاطع چند سطحی سردار شهید همدانی که همزمان با میالد 
امام رضا)ع( برگزار شد، گفت:  در 35 ماه عمر مدیریت شهری که بنده شهردار 
بودم سعی کردیم با تالش گسترده و وجود مشکالت زیاد به شهر چهره ای جدید 
بدهیم و مردم را راضی کنیم. توسعه فضاهای سبز، احداث ۲5۰ هکتاری اکباتان 
و  یکصد هکتاری والیت، انتقال آب های سطحی، معبر گشایی، توسعه متوازن 
شهر، توجه به مناطق کم برخوردار شهر، ساماندهی ورودی های شهر وغیره از 
جمله اقدامات شهرداری همدان در سال های اخیر است. تقاطع چند سطحی 
سردار شهید همدانی یکی از پروژه های بزرگ شهر همدان است که مشکالت عدیده ای در اجرای این پروژه  بود که مشکل فنی باعث 
تاخیر در افتتاح پل اصلی پروژه گردید. در کنار تمام اقداماتی که انجام دادیم، توجه ویژه ای به سرمایه گذاری در شهر همدان هم داریم  
و در همین راستا با مشارکت شرکت ترکیه ای شهرک توریستی تفریحی با اعتباری بالغ بر ۲ هزارمیلیارد تومان  در شهر همدان احداث 
می شود.  از تالش همه مسوالن استانی که در اجرای پروژه های شهری همراه و  یاری رسان بودن و تالش کردند تا  خدمات رسانی به 

مردم شتاب بگیرد تشکر میکنم.

در سومین ماه سال 14۰۰ صورت گرفت:
تولید بیش از یک میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: بیش از یک میلیاردکیلووات ساعت انرژی 
خالص در خرداد ماه امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی تولید و به 
شبکه سراسری تحویل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق 
شهید رجایی،جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی در تشریح این خبر 
گفت:  در خرداد ماه  امســال، به میزان یک میلیارد و دویست و پانزده میلیون 
و ششصد و چهل وسه هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای 13گانه 
بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است. 
دوســتی در ادامه بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 5۷۲ میلیون و ۷۲۰ 
هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 64۲ میلیون و ۹۲3 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار 
تولید شده است. نیروگاه شهیدرجایی با دارا بودن واحد های 13گانه بخاری وسیکل ترکیبی، تولید ساالنه حدود1۲میلیاردکیلووات ساعت 

انرژی، برق نزدیک به 4 درصد از نیاز مصرف کنندگان این انرژی را در کشور تامین می کند.

جمع آوری ۲45 دستگاه ماینرغیر مجاز در گلستان از ابتدای سال  
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلستان از کشف و جمع آوری ۲45دستگاه استخراج بیت 
کوین)ماینر( غیرمجاز از ابتدای سال تا کنون در سطح استان خبر داد.علی اکبر نصیری افزود: طی بازرسی های صورت گرفته و برگزاری 
مانورهای اقدام فراگیر ســال14۰۰ با محوریت شناســایی برق های غیر مجاز و بیت کوئین ، در سطح استان   ۲45دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال کشف و ضبط شد.وی دستگاه های استخراج ارز دیجیتال را از جمله عوامل افزایش مصرف برق اعالم کرد و گفت:  که روز به روز به 
تعداد ماینرهای ضبط شده در سطح استان افزوده می شود.نصیری افزود : با توجه به اهمیت تامین انرژي برق مورد نیاز مردم عزیز و کمبود 
آن با توجه به شرایط موجود)گرمي هوا ، خالي بودن سد و .... ( که در حال حاضر مصرف به مرز هشدار رسیده است و طي دستورالعمل 
هاي دریافتي از وزارت نیرو فعالیت کلیه مراکز استخراج رمز ارزها ممنوع بوده و با خاطیان این امر برخورد خواهد شد.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان گذری هم بر جلسه مقابله با مراکز استخراج رمز ارزها  زد و گفت: پلیس امنیت اقتصادي همچون گذشته کمک 
رسان مجموعه صنعت برق در کشف و برخورد با مراکز استخراج رمز ارز بوده که با افرادي که بصورت غیرقانوني این فعالیت را در استان 
انجام مي دهند برخورد و اموال مکشوفه ضبط و مراحل قانوني را طي خواهد نمود.نصیری افزود: اطالعات مشترکیني که از طریق داده 
کاوي شرکت توزیع نیروي برق استان مشکوک به استخراج رمز ارز یا برق غیر مجاز هستند توسط پلیس امنیت اقتصادي رصد مي شود.

۳۳5 مددجوی قمی از بیمه بازنشستگی 1۰ ساله بهره مند شدند
قم - خبرنگار فرصت امروز: در سه ماهه نخست امسال، بالغ بر 8 میلیارد و 
۲13 میلیون ریال حق بیمه 1۲5۹ زن سرپرست خانوار توسط کمیته امداد قم 
به حساب بیمه تأمین اجتماعی استان واریز شد. به گزارش پایگاه خبری کمیته 
امداد، محمدابراهیم نعیمی، معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان 
قم، با اشاره به اینکه هزینه بیمه تأمین اجتماعی مددجویان تحت حمایت این 
نهاد در قم بالغ بر 8۲1 میلیون تومان بوده اســت گفت: این رقم به عنوان سرانه 
بیمه تأمین اجتماعی 1۲5۹ زن سرپرست خانوار برای سه ماهه نخست امسال 
به حساب تأمین اجتماعی اســتان واریزشده است. وی همچنین اظهار داشت: 
حدود 14 میلیون و 6۰۰ هزار ریال حق بیمه 1۷ مجری طرح خودکفایی و اشتغال نیز در این مدت پرداخت شد. معاون حمایت و سالمت 
خانواده کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه تعدادی از مددجویان، طی سال های گذشته حق بیمه تأمین اجتماعی خود را با کمک این 
نهاد پرداخت می کردند گفت: اگر این افراد بخواهند 1۰ سال سابقه بیمه خود را تکمیل کنند و از مزایای یک سوم حق بازنشستگی خود 

استفاده کنند، 5۰ میلیون ریال وام و ۲5 میلیون ریال بالعوض به آن ها اعطا می شود.
وی بابیان اینکه اکنون 335 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان قم با دریافت یک سوم حداقل حقوق تأمین اجتماعی بازنشسته 
شده اند گفت: این افراد در صورت عائله مندی می توانند به جز کمک معیشت دریافتی به صورت موردی نیز از خدمات این نهاد بهره مند شوند.

ساری – دهقان: مهندس حسینی کارنامی سرپرست شرکت توزیع 
برق مازندران درجلسه هم اندیشی کانون های بازنشستگی صنعت آب 
و برق مازندران با تبریک دهه کرامت و میالد امام هشــتم شــیعیان از 
اقدامات حمایتی و برنامه محور از این قشر در توزیع برق مازندران خبر 
داد. به گزارش خبرنگار نشــریه تیرنگ، وی با اشاره به ظرفیت عظیم 
5۰۰۰ خانواده بازنشسته در صنعت آب و برق خواستار همکاری کانون 
های بازنشســتگی با این شرکت در زمینه آگاهسازی و فرهنگ سازی 

مدیریت مصرف شد.
سرپرست شرکت توزیع برق مازندران در بخش دیگری از سخنانش 
با اشاره به اینکه  استفاده و بکارگیری غیرمجاز ازدستگاه های ماینر برای 
استخراج رمزارز ظرف یک سال اخیر خساراتی را به شبکه توزیع استان 

وارد کرده است گفت :کاهش نزوالت آسمانی در سال 13۹۹ و فروردین 
و اردیبهشت ماه سال 14۰۰ عاملی موثر در کاهش تولید نیروگاه های 
برق آبی کشــور است و در سال جاری با توجه به بارندگی های اندک و 
گرمای زودرس هوا و همچنین تغییر معادالت ناشــی از شیوع بیماری 
کرونا میزان مصرف برق، شیب افزایشی به خود گرفته  که این مساله با 
توجه به ایجاد محدودیت تولید در نیروگاه های برق آبی، نگران کننده 
است. وی با بیان این که در سال جاری برای اطمینان از تامین برق استان 
در ساعات اوج بار نیازمند حدود 1۷۰ مگاوات کاهش در مصرف برق در 
ساعات پرباری هستیم که اگرچه تمام توان فنی و اجرایی خود را برای 
این مهم به کار گرفته ایم اما برای دستیابی به این هدف، نیازمند همراهی 

همه آحاد مردم هستیم.

وی  با اشاره به توانمندی و آگاهی هریک از بازنشستگان وزارت نیرو 
از مشقت های کاری و تالش های شبانه روزی کارکنان در ارائه خدمت 
بی منت به مردم گفت:  با کمک و همیاری مشترکین ؛ تالش همکاران 
و پیشکسوتان این عرصه می توان گام های خدمت رسانی را مستحکم 
تر برداشت و در این زمینه پذیرای نظرات و مشاوره بازنشستگان صنعت 
آب و برق مازندران در جهت تصمیم ســازی ها با کوله باری از تجربه و 

توانمندی دانشی این عزیزان هستیم .

سرپرست شرکت توزیع برق مازندران خبر داد:

 بهره گیری از 5۰۰۰ خانواده بازنشستگان صنعت 
آب وبرق مازندران درفرهنگسازی مدیریت مصرف
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ترجمه:علیآلعلی

تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف و ترغی��ب وی برای 
تعامل بیشتر با برند ایده ای جذاب برای تمام برندها محسوب 
می ش��ود. اگ��ر در عرصه کس��ب و کار خبری از مش��تریان 
عالقه مند نباشد، هیچ برندی توانایی فعالیت و کسب موفقیت 
را نخواهد داشت. درست به همین خاطر برندهای بزرگ روز 
به روز در تالش برای استفاده از محتوای دقیق و تاثیرگذار در 
تعامل با مش��تریان هستند. در این میان کاربرد داده ها دارای 
اهمیت باالیی است. هر برند با استفاده از داده های دقیق و ارائه 
آن در قالب محتوای بازاریاب��ی امکان تاثیرگذاری فزاینده بر 
روی مخاطب هدف را دارد. مسئله اساسی در این میان نحوه 

بیان داده ها به مخاطب هدف است.
بدون تردید اگر مهمتری��ن داده های دنیا نیز در قالب های 
کلیشه ای یا به طور خام در دسترس مخاطب هدف قرار گیرد، 
هیچ تاثیری برای کس��ب و کارها به همراه نخواهد داش��ت. 
درس��ت به همین خاطر تمام برندها نیازمند شیوه ای جذاب 
برای بیان داده های مفید هستند. یکی از راهکارهای مناسب 

در این میان استفاده از داستان سرایی است. 
همه مردم داس��تان های جذاب را دوست دارند. برندها نیز 
با استفاده از همین نکته داستان های مختلفی درباره کسب و 
کارشان مطرح می کنند. استفاده از داده های دقیق در داستان 
برند امر ساده ای به نظر می رسد، اما در مرحله اجرا سختی های 
خاص خود را دارد. هدف اصلی در این مقاله نگاهی به اهمیت 
اس��تفاده از داده های دقیق در داستان سرایی برند و همچنین 
شیوه های طراحی یک نمونه عالی از داستان در این راستاست. 

چراداستانسراییدادهمحورمهماست؟
طراحی داس��تان های جذاب به اندازه کافی س��خت به نظر 
می رس��د، با این حساب شاید اضافه کردن داده های دقیق به 
ای��ن فرآیند امر غیرممکنی به نظر برس��د. نکته مهم در این 
میان اس��تفاده از داده های مهم و کاربردی برای ساده س��ازی 
فرآیند طراحی داستان است. اگر شما برای ادعاها و ماجراهای 
داستان برندتان دارای داده های دقیق باشید، امکان ارجاع به 

آنها و جلب اعتماد هرچه بیشتر کاربران را خواهید داشت. 
پیش از اینکه ش��یوه های طراحی یک داس��تان داده محور 
اس��تاندارد را بررس��ی کنیم، باید برخ��ی از اهمیت های این 
مفهوم را واکاوی کنیم. این امر به شما به عنوان یک کارآفرین 

چشم انداز وسیعی از کاربردهای این استراتژی خواهد داد. 
حفظتوجهمشتریان

ش��ما اگر بهترین داس��تان برند را هم داش��ته باش��ید، در 
صورت ناتوانی برای پیش��برد هماهنگ داستان امکان حفظ 
توجه مخاطب هدف را نخواهید داش��ت. بس��یاری از برندها 
داستان ش��ان را ب��ا مقدمه ای عالی ش��روع می کنن��د، اما در 
میان��ه راه تمام جذابیت داس��تان از بین می رود. این امر یکی 
از بزرگترین مش��کالت موجود در زمینه بازاریابی و همچنین 
تعامل با مشتریان محسوب می ش��ود. کمک اصلی داده های 
دقیق در این میان پیش��برد همچنان جذاب داستان برند در 
تمام سطوح است بنابراین دیگر خبری از ناامیدی کاربران از 

داستان برند شما در میانه راه نیست. 
اغلب داس��تان برندها از میانه راه نکات اساس��ی را مطرح 
می کند. با این حساب استفاده از داده های دقیق و جذاب برای 
حفظ توجه مش��تریان دارای اهمیت باالیی است. شما با این 
کار به بهترین شکل ممکن تمام حرف های تان را به مشتریان 

خواهید زد. 
بیاننکاتکلیدیبهسادهترینشکل

اغلب اوقات کارآفرینان برای ادعاها و نکات کلیدی شان باید 
دلیل داش��ته باش��ند در غیر این صورت شاید هرگز از سوی 
کاربران با واکنش مثبتی مواجه نش��وند. بس��یاری از کاربران 
در صورت مشاهده یک داستان بدون دلیل و مدرک از سوی 
کارآفرینان بدون معطلی به سراغ یک برند دیگر یا حتی کاری 

دیگر خواهند رفت. 
استفاده از داده های مربوط به موسسه های معتبر به کسب 
و کارها امکان بیان نکات کلیدی در داستان شان بدون دردسر 
فراوان برای اثبات شان را می دهد. بنابراین شما در عمل بسیار 

جلوتر از رقبای تان عمل خواهید کرد. 
کمکبهتصمیمگیریبهترمشتریان

امروزه بس��یاری از مش��تریان در عمل تردیدهای جدی در 
مورد تصمیم گیری ب��رای خرید یک محصول یا حتی تعامل 
با یک برند دارند. اگر ش��ما در داس��تان تان از داده های دقیق 
اس��تفاده نمایید، ام��کان ایجاد اعتماد در میان مش��تریان را 
خواهید داش��ت. بسیاری از برندها در این میان بر روی ایجاد 
فضایی صمیمانه با مشتریان تاکید دارند. شاید این امر اهمیت 
بسیار زیادی داشته باشد، اما بدون استفاده از داده های دقیق 

هیچ مزیتی برای کسب و کارتان به همراه نخواهد داشت. 
وقتی شما به مشتریان برای تصمیم گیری بهتر کمک کنید، 
آنها نظر بس��یار بهتری نسبت به شما خواهند داشت. برخی 
از برنده��ای بزرگ امروزه نه تنها فروش��نده محصوالت، بلکه 
مشاوری مطمئن برای مشتریان هستند. این امر جایگاه یک 
برند در میان مش��تریان را به طور قاب��ل مالحظه ای افزایش 

می دهد. 
اگر کس��ب و کار ش��ما در زمینه تعامل با مشتریان دارای 
مش��کالت بسیار زیادی اس��ت، باید هرچه سریع تر نسبت به 
رفع شان اقدام کنید. بهترین کار نیز در این میان تالش برای 
کمک به مش��تریان برای تصمیم گیری بهتر اس��ت. این امر 
کسب و کار شما را در نظر مشتریان تا سطح یک برند حرفه ای 

و از آن مهمتر دوستی صمیمی ارتقا خواهد داد. 
چگونهیکداستاندادهمحورعالیطراحیکنیم؟

داستان نویسی برای کسانی که عالقه ای به این حوزه ندارند، 
کار بسیار مشکلی محس��وب می شود. بسیاری از مردم حتی 
حوصله مطالعه داستان های کوتاه را هم ندارند. با این حساب 
کار شما بیش از اندازه سخت خواهد بود. در این میان داستان 
داده محور کمک بزرگی برای ش��ما در راستای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف خواهد بود. در ادامه برخی از نکات اساسی 

در راس��تای طراحی یک داس��تان جذاب و تاثیرگذار را مرور 
خواهیم کرد. 

شروعداستانبههدفیمشخص
سطرهای ابتدایی داستان برند دارای اهمیت بسیار زیادی 
است. بدون تردید استفاده از داده های معتبر در همان ابتدای 
کار تاثیر زی��ادی بر روی مخاطب هدف دارد، اما باید به طور 
کامال هوش��مندانه ای صورت گیرد در غیر این صورت ش��ما 
امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور اساسی از 
دس��ت خواهید داد. بسیاری از برندها در استفاده از داده های 
درست برای داستان شان از همان ابتدا نمونه های خام را جلوی 
مشتریان قرار می دهند. این امر تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را به بدترین شکل ممکن پیش می برد. 
وقتی شما داستان تان را با یک هدف مشخص شروع کنید، 
مش��تریان انتظار دقیقی از ش��ما خواهند داشت. ایراد اصلی 
بس��یاری از داس��تان ها تعیین نکردن هدف اصلی شان است 
بنابراین مش��تریان هر انتظاری از شما خواهند داشت و با هر 
نوع عملکردی از سوی تان در داستان دلیلی برای عدم عالقه به 
روند داستان در دست دارند. وقتی شما در ابتدای داستان تان 
یک هدف مشخص را تعیین می کنید، اگر با ارجاع به یک داده 
مثل نظرسنجی یا مطالعه موردی به مشتریان در مورد صحت 
هدف تان اطمینان دهید، مسیر بسیار ساده تری را پیش روی 

خواهید داشت. 

اهمیتنثرروانداستان
داستان های س��نگین و بدون متنی روان از نظر هیچ کس 
جذاب نیس��ت. ش��ما در اینجا متنی برای کالس درس تهیه 
نمی کنید، بلکه در ت��الش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در حوزه کس��ب و کار هستید. بنابراین باید داستان تان 
به س��اده ترین شکل ممکن روایت ش��ود در غیر این صورت 
ش��اید هر لحظه امکان پشیمانی مشتریان از اتالف وقت شان 

با داستان تان وجود داشته باشد. 
بس��یاری از برندها هر نوع داستانی در کنار داده های معتبر 
را نوعی ایده بازاریابی موفق ارزیابی می کنند. اگر شما تجربه 
مطالعه داس��تان های کوتاه را داشته باشید، اغلب آنها خیلی 
ساده و شفاف شروع می شوند. نکته مهم اینکه چنین سادگی 
و روایت عادی تا پایان متن نیز ادامه دارد. بنابراین شما در نگاه 

نخست جذب نثر روان داستان می شوید. 
شما در زمینه داستان سرایی داده محور باید دقیقا به همین 
شکل عمل نمایید در غیر این صورت شاید به سرعت در نگاه 
مشتریان به عنوان یک برند نامناسب شناخته شوید. این امر 
مش��کالت بسیار زیادی برای شما و کسب و کارتان به همراه 

خواهد داشت. 
تبدیل داده های خام به موضوعات جذاب در داس��تان اوج 
هنر داستان س��رایی در عرصه کس��ب و کار را نشان می دهد. 
شاید شما در زمینه کسب و کار با داده های خام بسیار سخت 
و پیچیده ای مواجه باش��ید، اما وظیفه تان ساده سازی آنها در 
متن داس��تان اس��ت در غیر این صورت مخاطب هدف هیچ 
برداش��تی از داستان شما نخواهد داش��ت. این امر مشکالت 
عمده ای مثل ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را به همراه دارد. بسیاری از برندها به این نکته مهم توجه الزم 
را نشان نمی دهند. درست به همین خاطر هم داستان های شان 

همیشه ایراد دارد. 
اگر نثر داس��تان روان نباشد، شاید مخاطب هدف تا میانه 
راه همراه ت��ان باش��د، ام��ا در یک جایی به بع��د قید مطالعه 
داس��تان را بزند. این امر به طور ویژه ای در داس��تان های برند 
که با فرمت ویدئو تهیه می شود، دارای اهمیت است. اگر شما 
رفع چنین مشکلی را در دستور کارتان قرار دهید، بسیاری از 

مشکالت تان حل و فصل خواهد شد. 
بهدادههاوزنمناسبیدهید

داده های معتبر قرار نیس��ت فقط ادعاهای مختلف برندتان 
در طول داس��تان را پوشش دهد. ش��ما باید به داده ها اجازه 
نقش آفرینی در داس��تان تان دهید. به عنوان مثال، اگر ش��ما 
در تالش برای بحث درباره شیوه های فروش برندتان هستید، 
می توانید با استفاده از داده های معتبر مبنی بر افزایش فروش 
آنالین در طول دوران کرونا خودتان را موظف به توسعه فروش 
آنالین برندتان کنید. این امر مشتریان را نسبت به دسترسی 
ش��ما به داده های دقیق و همچنین اجرای اقدامات مناس��ب 

براساس آنها مطمئن خواهد کرد. 
امروزه بس��یاری از برندها به داده های مناس��ب برای بهبود 
عملکردشان دسترسی دارند. با این حال کمتر برندی در عمل 

برای بهبود وضعیت کس��ب و کارش اقدامی صورت می دهد. 
چنین امری برای کسب و کارها مشکل بسیار مهمی محسوب 
می شود. بنابراین شما باید در کمترین زمان ممکن نسبت به 

رفع چنین مشکلی اقدام نمایید. 
اگر داده های معتبر در داس��تان ش��ما روند اصلی را اندکی 
تغییر ندهند، مخاطب هدف نسبت به ادعاهای شما احساس 
خوبی نخواهد داش��ت. امروزه مشتریان عالقه مند به مشاهده 
تغییر روند فعالیت از س��وی برندهای بزرگ هس��تند. با این 
حس��اب ش��ما باید برنامه ای دقیق برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف داش��ته باش��ید. وقتی ش��ما از قبل برنامه ای 
برای داده ها نداش��ته باش��ید، امکان ایجاد فضایی به منظور 
نقش آفرینی داده ها در روند داس��تان فراهم می شود. این امر 
مشتریان را بیش از هر زمان دیگری به داستان برندتان جلب 
خواه��د کرد. بنابراین ش��ما با یک اقدام هوش��مندانه امکان 
تاثیرگذاری به بهترین ش��کل ممکن بر روی مخاطب هدف 

را خواهید داشت. 
انتخابجلوههایبصریجذاب

اس��تفاده از المان های بصری در داستان برند دارای اهمیت 
بسیار زیادی است. متاسفانه بسیاری از کسب و کارها نسبت 
به اس��تفاده از این نکته مهم در داستان سرایی ش��ان بی توجه 
هستند. امروزه داستان ها فقط در قالب متن تولید نمی شود. 
به هر حال کاربران در طول س��ال های اخیر تغییرات زیادی 
در سلیقه ش��ان داش��ته اند. یکی از تغییرات موردنظر افزایش 
جذابیت محتوای ویدئویی و گرافیکی اس��ت. اگر کسب و کار 
ش��ما در این میان برنامه ای برای جل��ب نظر مخاطب هدف 
براساس چنین محتوایی نداشته باشد، شاید هرگز داستان تان 

به دست مشتریان نرسد. 
بیان داستان برند در قالب اینفوگرافی اهمیت بسیار زیادی 
دارد. برخی از کس��ب و کارها در ت��الش برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف به طور مداوم از اینفوگرافی ها اس��تفاده 
می کنن��د. دلیل این امر امکان انتقال نکات آماری به صورتی 
جذاب است. مسئله اساسی در این میان عدم تبدیل داستان 
برند در این الگو به یک روند خشک و بی روح است. اینفوگرافی 
برند شما نباید قابل پیش بینی یا ماهیت غیرداستانی پیدا کند. 
بهترین توصیه در مورد اس��تفاده از اینفوگرافی تالش برای 
مرور چندباره طرح اولیه و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به صورت مناس��ب اس��ت در غیر این صورت شما توانی برای 
استفاده درس��ت از الگوی موردنظر نخواهید داشت. اگر شما 
دارای تعدادی مشتری وفادار هستید، تالش برای همکاری با 
آنها و دریافت بازخوردشان نسبت به اینفوگرافی های داستانی 
برند ایده جذابی خواهد بود. شاید این امر در ابتدای امر سخت 
و حتی زمانبر باشد، اما پس از مدتی بدل به یک روند ثابت در 
کسب و کارتان خواهد شد. امروزه بسیاری از برندها با استفاده 
از چنین شیوه ای در عمل بر روی مخاطب هدف تاثیر گذاشته 

و جذابیت داستان شان را افزایش می دهند. 
اس��تفاده از فرمت ویدئو یکی دیگ��ر از راهکارهای جذاب 
ب��رای تعامل با مش��تریان اس��ت. امروزه اغل��ب کمپین های 
بازاریابی دارای دس��ت کم یک ویدئوی اصلی هس��تند. دلیل 
این امر اهمیت فزاینده ویدئو و جهت گیری کاربران به سوی 
استفاده از آن است. بنابراین شما باید به خوبی از این امر برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده نمایید در غیر این 
صورت از رقبای تان عقب مانده و شانس��ی برای رقابت موثر با 

آنها نخواهید داشت. 
برخی از برندها هیچ تجربه ای در زمینه استفاده از ویدئو در 
حوزه داستان س��رایی داده محور ندارند. این امر اگرچه مشکل 
بسیار بزرگی محسوب می شود، اما به خوبی قابل حل و فصل 
اس��ت. س��اده ترین راهکار در این میان تالش برای اس��تفاده 
از تجرب��ه برندهای ب��زرگ در این حوزه اس��ت. بدون تردید 
نمونه های بسیار موفقی از داستان س��رایی برندهای بزرگ با 
اس��تفاده از ویدئو در دسترس شما قرار دارد. تنها وظیفه شما 
در این میان تالش برای استفاده از تجربه های موردنظر برای 

تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف است. 
ارزیابیوویرایشمحصولنهایی

ارزیابی دوباره کیفیت طرح های بازاریابی همیشه در اولویت 
قرار دارد. برندهای بزرگ پیش از انتشار یک مجموعه محتوای 
بازاریابی بارها و بارها آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند. درست 
به همین خاطر کمپین های موردنظر از نظر مش��تریان بسیار 
جذاب به نظر می رسد. شما در مورد داستان برندتان نیز باید 
چنی��ن عملکردی را در دس��تور کار قرار دهی��د در غیر این 
صورت شاید ایرادات داستان تان هر مخاطبی را ناامید سازد. 

امروزه شیوه های بسیار زیادی برای ارزیابی درستی و صحت 
ادعاهای مطرح شده در یک داستان وجود دارد. توصیه ما در 
این بخش برای ارزیابی کیفی داس��تان بر مدار راستی آزمایی 

ادعاها و پیشخوانی است. 
راس��تی آزمایی ادعاها به نکاتی که شما در داستان برندتان 
مطرح می کنید، اشاره دارد. امروزه برندها ادعاهای زیادی در 
رابطه با مش��تریان دارند. شما پیش از انتشار رسمی داستان 
برندت��ان باید ادعاه��ای موردنظر را به دقت بررس��ی کرده و 
واقعیت ش��ان را م��ورد آزمون قرار دهی��د در غیر این صورت 
هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید 

داشت. 
نخستین پرسش مهم در این میان باورپذیری ادعاهای برند 
علی رغم اس��تفاده از تمام داده های معتبر است. اگر ادعاهای 
ش��ما باورپذیر نباشد، حتی بهترین داده ها نیز کمکی به روند 

کار نخواهد کرد. 
گام دوم پیشخوانی متن است. اگر داستان برند شما در هر 
قالب و فرمتی دارای اشتباهات نگارشی باشد، مخاطب هدف 
حس��ابی ناامید خواهد شد. بنابراین شما باید روندی متفاوت 
برای وضعیت برندتان مدنظر ق��رار دهید در غیر این صورت 

شانسی برای تعامل با مشتریان تان نخواهید داشت. 
وظیفه ش��ما در طراحی یک داستان داده محور اطمینان از 
همه  فهمی اش و همچنین عدم اشتباهات نگارشی ساده در آن 
اس��ت. این امر داستان شما را به طور قابل مالحظه ای جذاب 

خواهد کرد. 

طراحیداستانجذاببهکمکدادههایمعتبر

جلب نظر مشتریان با داستان سرایی داده محور
بازاریابیبصریونکاتیکههربازاریابیبایدبداند

بهقلم:کیتیلیندمن
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

بازاریاب��ی بصری در طول دهه های اخیر به طور قابل مالحظه ای توس��عه داش��ته اس��ت. امروزه اغلب 
بازاریاب ها برای جلب نظر مخاطب هدف اول از همه به س��راغ محتوای بصری می روند. ش��اید ش��ما هم 
ش��نیده باشید که یک عکس به اندازه هزاران جمله در خودش حرف دارد. اگرچه این نکته درست است، 
اما اگر بازاریابی بصری به طور نادرس��تی از س��وی برندها دنبال شود، نه تنها تاثیری نخواهد داشت، بلکه 

مشکالت عمده ای برای برندها نیز ایجاد می کند. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از نکات مهم درباره بازاریابی محتوایی براس��اس نکات آماری 
است. این امر به شما برای آگاهی دقیق تر از این الگوی بازاریابی و بهترین شیوه های استفاده از آن کمک 

خواهد کرد. 
تجزیهوتحلیلمحتوایبصری۶00بارسریعترازمتن

کاربران وقتی با محتوای بازاریابی تصویری مواجه می شوند، آن را بسیار سریع تر از متن مورد ارزیابی و 
تجزیه و تحلیل قرار می دهند. این امر به کاربران اجازه داوری سریع در مورد محتوای موردنظر را می دهد. 

همچنین میزان تاثیرگذاری چنین محتوایی نیز به طور قابل مالحظه ای بیشتر است. 
فهم یک محتوای متنی ش��اید بس��یار س��خت و حتی زمانبر باش��د. امروزه اغلب مردم از نظر زمان در 
عجله هس��تند بنابراین مش��اهده بی توجهی مردم به محتوای بازاریابی متنی چندان عجیب نیس��ت. شما 
با طراحی محتوای بصری امکان کمک به مش��تریان برای مش��اهده محتوای بازاریابی در سریع ترین زمان 
ممکن را خواهید داشت. این امر یعنی شانس تان برای تبدیل شدن به برند مورد عالقه مشتریان به طور 

قابل مالحظه ای افزایش پیدا می کند. 
تصاویردارایسوژهانسانی38درصدالیکبیشتردریافتمیکند

تصاوی��ری ک��ه در آنها یک یا چند انس��ان نیز حضور دارند، بیش��تر از نمونه های دیگر در ش��بکه های 
اجتماعی الیک دریافت می کند. این امر به دلیل تمایل کاربران برای مش��اهده دیگر انسان ها در محتوای 
بصری اس��ت بنابراین اگر ش��ما در حال برنامه ریزی برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بر 

این اساس هستید، باید استفاده از تصاویر دارای سوژه انسانی را مدنظر قرار دهید. 
اگر س��ری به عکس های مورد استفاده برندهای بزرگ در شبکه های اجتماعی بزنید، حضور انسان های 
مختلف در آنها کامال محسوس است بنابراین شما هم باید چنین عملکردی از خودتان در زمینه بازاریابی 

و تعامل با مخاطب هدف نشان دهید. 
انس��ان ها همیش��ه توجه بیش��تری به هم دارند. این امر از سوی دانش��مندان در حوزه مطالعات مغز و 
اعصاب مطرح شده است. بر این اساس چهره یک انسان دیگر توجه بیننده را به طور قابل مالحظه ای در 

مقایسه با منظره های طبیعی جلب خواهد کرد. 
افزایش1۶درصدیجذابیتمحتواباارتباطچشمی

اگر سوژه اصلی شما در تصاویرتان با مخاطب هدف ارتباط چشمی داشته باشد، جذابیت آن 16 درصد 
افزایش پیدا خواهد کرد. امروزه بس��یاری از برندها به این نکته مهم توجه الزم را نش��ان نمی دهند. اگر 
ش��ما ب��ه عنوان بازاریاب در طرح های گرافیکی برندتان قصد اس��تفاده از ی��ک خرگوش در تصویر اصلی 
کمپی��ن بازاریابی ت��ان را دارید، در صورتی که خرگوش موردنظر مس��تقیما ب��ه مخاطب هدف نگاه کند، 
تاثیرگ��ذاری اش به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد ک��رد. در غیر این صورت خبری از جذابیت 

غیرقابل کنترل محتوای شما نخواهد بود. 
افزایش80درصدیتوجهبهبرندباانتخابدرسترنگ

ش��ما با انتخاب ترکیب های مناس��ب رنگ ام��کان افزایش 80 درصدی توجه مش��تریان به خودتان را 
دارید. این امر درس��ت مانند انتخاب لباس های دارای رنگ مناس��ب برای دیدار با دیگران است. به عنوان 
مث��ال، اگر برند فدک��س با رنگ آبی و نارنجی در لوگوی اصلی اش اقدام به اس��تفاده از همین رنگ ها در 
طراحی بس��ته بندی مرسوالت یا کمپین های بازاریابی اش نماید، نظر مش��تریان به طور قابل مالحظه ای 

جلب خواهد شد. 
متاس��فانه امروزه بسیاری از برندها در انتخاب رنگ به رنگ های اصلی برندشان توجه نمی کنند. همین 

امر موجب بروز دردسرهای بسیار زیادی برای برندها می شود. 
۶۹درصدمردمترجیحمیدهنددربارهمحصوالتویدئوببینند

مشاهده ویدئو درباره محصوالت مختلف جذابیت باالیی دارد. این امر شما را از دردسرهای نگارش متن 
راحت می کند. ویدئوی موردنظر باید ش��امل نمایش کامل محصول و همچنین اش��اره به جزییات آن در 
تمام بخش های ویدئو باشد در غیر این صورت هیچ جذابیتی برای مخاطب شما به همراه نخواهد داشت. 
اس��تفاده از تصاویر متعدد در ویدئو و تالش برای بیان ویژگی های محصول در قالب متن نیز ایده جذاب 

دیگری است که توجه کاربران به محتوای شما را افزایش می دهد. 
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