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پژوهشکدهپولیوبانکیبهبانکمرکزیتوصیهکرد
برایتسهیلتجارتبهسراغارزدیجیتالبرود

امکانسنجی
پولدیجیتالدرایران

فرص��ت امروز: بازوی پژوهش��ی بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود به بررس��ی مبانی نظری و تجاری پول 
دیجیت��ال بان��ک مرکزی )CBDC( پرداخت و توصی��ه کرد بانک مرکزی با هدف گش��ایش در رفع تحریم ها و 
کارآمدی سیستم پرداخت، تالش بیشتری در طراحی و ایجاد پول دیجیتال مختص خود داشته باشد. همچنین 
با توجه به پیش بینی گسترش استفاده از فناوری های بالک چین در بانک های مرکزی کشورها در سال های آتی و 
اهمیت سیستمی فرآیندهای بانک مرکزی، بانک ها نیز باید برای استفاده از فناوری بالک چین کلیه ریسک های 
شناخته ش��ده و ناش��ناخته آن را مدنظر قرار دهند. پژوهش��کده پولی و بانکی در این گزارش به بانک مرکزی...

گزارشتازهبانکمرکزیازدالیلرشدپایهپولی

نقدینگیاز3۷00هزارمیلیاردتومانگذشت
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بازارسرمایهبهرئیسدولتسیزدهملبخندزد

سبزپوشیبورسدرروزتنفیذ

3مرحلهمهمدرتولیدمحتوا
یکی از مش��غله های ذهنی همیش��گی افرادی که در زمینه تولید محتوا فعالیت می کنند این است که آیا 
س��طح کار آنها کامال رضایت بخش اس��ت؟ درواقع در موارد متعددی مشاهده شده است که علی رغم صرف 
زمان و انرژی زیاد، نتیجه کار ابدا رضایت بخش نبوده اس��ت. این امر در حالی اس��ت که س��ایرین با متحمل 
شدن سختی های کمتر، نتایج بیشتری را به دست می آورند. تحت این شرایط  سوال اصلی این است که چه 
دلیلی برای این موضوع وجود دارد؟  برای تولید یک محتوای گیرا و موفق، نیاز اس��ت که س��ه مرحله طی 
شود. این امر باعث خواهد شد تا درست بودن همه چیز تا حدود زیادی اطمینان داشته باشید. نکته ای که 
باید به آن توجه نمایید این است که تمامی این موارد از توصیه های بهترین ها گلچین شده است. به همین 

خاطر نتیجه بخش بودن آنها تضمین شده است. در ادامه این سه مرحله حیاتی را بررسی خواهیم کرد...
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مدیریتوکسبوکار
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ایـنروزهابـاافزایشقیمتدالرموجیدربازارارزبهراهافتادهاسـتکهقیمتدالرباالرفتهومرز
30هزارتومانراردخواهدکرد.درحالحاضربرخیازفعاالنبازارارزدرتالشهسـتندبابرجسـته

کردناحتمالسـقوطبرجام،انتظاراتافزایشـیدربازارراتقویتکنند.لغوتحریمهابهاین
خاطرموردتوجهاستکهزمینهسازافزایشصادراتنفتیودرآمدهایارزیخواهدشد...

دالربهباالی30هزارتومانمیرسد؟

موجسواریدالالندربازارارز

یادداشت
بهبودکیفیت

حکمرانیاقتصادی

حسینسالحورزی
نایب رئیس اتاق ایران

سال هاس��ت که ایران دچار 
انسداد جدی در حوزه ارتقای 
کیفی��ت فض��ای کس��ب وکار 
اس��ت و نامس��اعدبودن فضای 
ب��اور فعاالن  ب��ه  کس��ب وکار 
بخ��ش خصوصی، بیش از یک 
دهه اس��ت که چال��ش اصلی 
برای تس��ریع و تس��هیل روند 
تش��کیل س��رمایه و تقوی��ت 
می ش��ود.  محس��وب  تولی��د 
مزمن شدن این عارضه بدانجا 
رسیده اس��ت که متأسفانه در 
ذهن بخش بزرگ��ی از فعاالن 
گزاره  ای��ن  بخ��ش خصوصی 
ک��ه »سیاس��تمداران در ارائه 
ی��ک مدل موف��ق و کارآمد از 
حکمران��ی اقتص��ادی ناموفق 
بوده ان��د«، ج��ای خ��ود را به 
گزاره ای دیگ��ر با این مضمون 
»سیاستمداران  که  است  داده 
به هر دلیل خواهان گشایش و 
ارتقای فضای کسب وکار کشور 

نیستند«.
این باور که آسیب و انسداد 
نه  فضای کس��ب وکار کش��ور 
ناشی از نتوانستن و نخواستن 
از  ناشی  بلکه  سیاس��تمداران، 
نخواس��تن آنان اس��ت؛ عالوه 

بر تزری��ق ناامیدی به 
2ذهن و قلب فعاالن...
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فرصت امروز: زنگ پایان دولت حس��ن روحانی س��اعت 10 و 30 
دقیقه صبح سه ش��نبه به صدا درآمد و سیدابراهیم رئیسی به عنوان 
رئیس دولت س��یزدهم، حکم تنفیذ خود را از دست رهبری دریافت 
کرد. این مراس��م با رعایت دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی 
برگزار شد و در ابتدای مراسم، وزیر کشور از روند برگزاری سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری گزارش مختصری ارائه داد. سپس 
مت��ن حکم تنفی��ذ رئیس جمهور منتخب توس��ط حجت االس��الم 
والمس��لمین محم��دی گلپایگانی، رئیس دفتر مق��ام معظم رهبری 
خوانده شد و رهبر انقالب براساس این حکم حجت االسالم والمسلمین 
سیدابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهور منصوب کردند. رئیسی 
نیز در مقام رئیس دولت س��یزدهم، اولین س��خنرانی رسمی خود را 
در حض��ور رهبری و دیگر مقامات عالی رتبه نظام انجام داد. در پایان 
نیز رهبر معظم انقالب در مراس��م تنفیذ س��یزدهمین دوره ریاست 

جمهوری، توصیه هایی به دولتمردان و مسئوالن کشور داشتند.
در این مراس��م، شخصیت های مختلفی حاضر بودند، به طوری که 
در س��مت راست رهبری، حسن روحانی، احمد جنتی و صادق آملی 
الریجانی نشسته بودند و در سمت چپ نیز روسای قوای سه گانه یعنی 
ابراهیم رئیسی، محسنی اژه ای و محمدباقر قالیباف. رقبای اصالح طلب 
و اصولگرای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری و چهره های نظامی 
و همینطور اعض��ای کابینه دولت روحانی ه��م در این جمع حضور 
داشتند. همنشینی محمدجواد ظریف و سعید جلیلی و همچنین گپ 
و گفت سه نفره سیدحسن خمینی، روحانی و رئیسی ازجمله تصاویر 

جالب مراسم تنفیذ سیزدهم بود.
انتقالآرامقدرتازروحانیبهرئیسی

تنفیذ در لغت به معنای امضا کردن و فرستادن حکم یا نامه است 
و در ادبیات سیاسی به امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب 
مردم از س��وی رهبری گفته می ش��ود. در قانون اساسی پس از اینکه 
اکثریت مردم در انتخابات به یکی از نامزد های ریاست جمهوری رأی 

داده و او را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند، بعد از تأیید سالمت 
انتخابات از سوی شورای نگهبان، مرحله دیگری هم وجود دارد و آن 
تنفیذ حکم ریاس��ت جمهوری به وسیله والیت فقیه پس از گزینش 
مردم است. تنفیذ حکم ریاست جمهوری پیش از مراسم تحلیف حکم 
ریاست جمهوری طبق بند ۹ اصل 110 قانون اساسی انجام می شود 
و از جمله وظایف و اختیارات رهبر انقالب اسالمی است. تنفیذ حکم 
رئیس جمهور ایران به وسیله ولی فقیه به هیچ وجه جنبه تشریفاتی 
و صوری ندارد و تا زمانی که ولی فقیه حکم رئیس جمهور منتخب را 
تنفیذ نکند، او قانونا ریاستی بر قوه مجریه ندارد. در واقع، تنفیذ حکم 
ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد 
و در ص��ورت انحراف رئیس جمهور از اصل تعیین ش��ده، وی را فاقد 
اعتبار و مشروعیت می کند. بر این پایه عزل نهایی رئیس جمهور توسط 
مقام رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که 
پس از رأی به عدم کفایت سیاس��ی رئیس جمهور از سوی مجلس یا 

حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه صورت می پذیرد.
در این راس��تا، سیدابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور بعد از 
انقالب اسالمی است که در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری به 
پیروزی رسید و مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری او صبح دیروز با 
حضور مسئوالن کشوری و لشکری برگزار شد. رئیسی از زمانی که به 
عنوان رئیس جمهور دولت سیزدهم انتخاب شد، روزهای آرامی را در 
انتقال قدرت س��پری کرد. او دو بار با حسن روحانی دیدار کرد و وزرا 
و معاون��ان دولت دوازدهم نیز هر ک��دام در دیدارهای جداگانه تالش 
کردند از وضعیت موجود به وی گزارش دهند تا دولت سیزدهم با همه 

توان و براساس آمارهای دقیق کار خود را آغاز نماید. 
گزارشوزیرکشورازانتخابات28خرداد

در ابتدای مراس��م تنفیذ س��یزدهمین دوره ریاس��ت جمهوری و 
پس از قرائت قرآن کریم، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت 
دوازدهم پشت تریبون آمد و گزارشی از روند برگزاری انتخابات ریاست 

جمهوری س��یزدهم ارائه کرد. او در این گ��زارش اعالم کرد: »وزارت 
کش��ور به عنوان متولی انتخابات از یک سال گذشته با تشکیل ستاد 
انتخابات و با فراهم سازی تمهیدات الزم و با هماهنگی شورای نگهبان 
و با رعایت اصول قانونمداری و بی طرفی و رقابت س��الم و مش��ارکت 
حداکثری، کوشید تا ضمن ارتقای شور سیاسی کشور، امکان حضور و 

مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات را فراهم کند.«
پس از گزارش رحمانی فضلی، حجت االس��الم محمدی گلپایگانی 
رئیس دفتر رهبر انقالب، متن حکم تنفیذ رئیس جمهور را قرائت کرد 
که در قس��متی از آن به نقل از مقام معظم رهبری آمده بود: »امروز 
میهن عزیزمان، تشنه  خدمت و آماده  حرکت جهشی در همه  عرصه ها 
و نیازمند مدیریتی باکفایت و جهادی و دانا و ش��جاع است که بتواند 
توانمندی های آشکار و نهفته  ملت به ویژه جوانان را که بسیار فراتر از 
مشکالت است، بسیج کرده و به میدان کار و تالش سازنده آورد؛ موانع 
را از سر راه تولید بردارد؛ سیاست تقویت پول ملی را بجد دنبال کند 
و قشرهای متوسط و پایین جامعه را که سنگینی مشکالت اقتصادی 
بر دوش آنها اس��ت، توانمند س��ازد؛ مدیریتی که با مش��ی فرهنگی 
خردمندانه، مس��یر اعتالی مادی و معنوی ملت ایران را هموار کرده، 
حرکت کش��ور به سمت جایگاه شایسته اش را شتاب بخشد.« سپس 
رهب��ر معظم انقالب حکم تنفیذ رئیس جمهوری را به س��یدابراهیم 
رئیس��ی اعطا کرد. رئیسی پس از دریافت حکم تنفیذ که بدون آداب 
خاصی برگزار ش��د، گفت: »ش��رط ادب و احترام در مراسم تنفیذ از 
س��وی مقام معظم رهبری این بود که من دست مبارک ایشان را می 

بوسیدم لکن به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد.«
پیاممردمدرانتخاباتازنگاهرئیسی

در ادامه مراسم و طبق عادت مالوف مراسم های تنفیذ، رئیس جمهور 
پش��ت تریبون رفت و در س��خنانی با تاکید بر اینکه پی��ام مردم در 
انتخابات 28خردادماه، پیام اجرای سیاست های اعالمی نظام جمهوری 
اسالمی بود، گفت: »پیام مردم، پیام توجه به ارزش های واالی انقالب 

اسالمی و پاسداشت خون شهیدان بود. پیام 28 خرداد پیام ضرورت 
رفع مش��کالت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه بود.« رئیسی 
ادامه داد: »در یک کلمه و جمله باید بگویم پیام مردم در 28 خرداد 
پیام تغییر وضع موجود بود و از دولت خواس��تند ش��رایط و وضعیت 
اقتص��ادی و تورم بیش از 44درصد و  رش��د نقدینگی ۶80 درصدی 
را پایان دهد. بدهی های دولت از س��ال ۹4 س��ه برابر شده اند. عالوه 
بر این، عالج کردن وضعیت کس��ری بودج��ه 450 هزار میلیاردی از 
جمله مشکالتی است که در زندگی مردم اثر گذاشته است و ما امروز 
وضعیت و شرایط اقتصادی مردم را هم به دلیل دشمنی دشمنان و هم 
به دلیل کاستی ها و مشکالتی که در درون داشتیم، وضعیت مناسبی 
نمی بینیم.« به گفته رئیس دولت س��یزدهم، »مشکالت اقتصادی و 
فرهنگی، مس��ئله بیکاری و مسکن و دیگر مس��ائلی که امروز مردم 
نس��بت به آن گله مند هس��تند همه باید تغییر کند. آنچه که از همه 
بیشتر مشکل ایجاد کرده و عالوه بر آسیب دیدن سفره مردم و آسیب 
دیدن کس��ب و کار مردم باید به آن اش��اره کرد، آسیب دیدن اعتماد 
مردم اس��ت. مردم دولتی خواستند که این آس��یب را جبران کند و 
اعتماد را به مردم بازگرداند و فاصله میان ملت و دولت را کاهش دهد، 
چراکه رابطه بین ملت و دولت برای همیش��ه می تواند بسیار گره گشا 
باش��د. این رابطه تاکنون بوده و از این پس هم باید باشد تا مشکالت 
حل ش��ود. آنچه مردم از دولت جدید خواستند تحول است. برنامه ما 

نیز برنامه تحولی است.«
رئیس��ی در انتها تاکید کرد: »ما به دنبال رفع تحریم ها هس��تیم، 
اما اقتصاد را ش��رطی نخواهیم کرد و سفره مردم را به اراده بیگانگان 

گره نمی زنیم.«
توصیههایعملیرهبریبرایرئیسجمهور

پس از سخنان رئیسی، رهبر انقالب در سخنانی به رئیس جمهور، 
دولتمردان و دیگر مسئوالن کش��ور برای بهبود وضعیت اقتصادی و 
فرهنگی کش��ور توصیه هایی کردند. ایش��ان ضمن خسته نباشید به 

دولت دوازدهم تاکید کردند: »این مراس��م تنفیذ که متکی به قانون 
اساسی و رسمی که امام بزرگوار در کشور بنیانگذاری کردند، در این 
چند دهه بارها تکرار ش��ده اس��ت و مظهری از جابه جایی مسئولیت 
بسیار مهم قوه مجریه است که مدیریت کشور را برعهده دارد، آن هم 

به شکلی آرام، متین و عقالنی.«
آی��ت اهلل خامنه ای درباره ش��عار »مردمی بودن« دولت س��یزدهم 
فرمودند: »در شعارهای رئیس جمهور محترم، مسئله مردمی بودن و 
از مردم شنیدن در میان مردم بودن تکرار شده است. یک توصیه این 
است که این را از دست ندهید، این چیز بسیار مهمی است. این را در 
واقعی��ت محقق کنند، به معنای واقعی کلمه با مردم در کنار مردم و 
در میان مردم باشند. مردم یعنی همه مردم. بدون امتیازهای طبقاتی 
و گروهی. البته حضور در میان مردم که س��ابقه این کار را هم ایشان 
دارن��د، نباید غافل کند افراد را از ارتباط با نخبگان. ارتباط با نخبگان 
هم در جای خود یک حرکت بس��یار الزم و مفید است، تبادل نظر با 

نخبگان، استفاده از نظر نخبگان.«
ایشان در ادامه با بیان اینکه »دولت باید مظهر وفاق باشد«، تصریح 
کردند: »بعضی از این تغایرهای موهومی که در بین مردم وجود دارد، 
اینها را بایس��تی با نگاه وفاق آمیز و نگاه مالطفت به عموم مردم این 
توهمات را تضعیف کرد. بایستی از تأثیرگذاری آنها در حرکت جامعه 
جلوگیری کرد. گفت وگوی صادقانه با مردم هم یکی از همین کارهایی 
اس��ت که به مردمی بودن دولت کمک می کند. حرف زدن با مردم از 
روی صداق��ت، با قطع نظر از پیرایه های سیاس��ی و اینها، صادقانه با 
مردم حرف بزنند، مش��کالت را به مردم بگویند، راه حل ها را به مردم 
بگوین��د، توقعات را از مردم ابراز کنند و کمک ه��ای الزم را به مردم 

تقدیم کنند.«
گفتنی اس��ت پس از پایان مراس��م تنفیذ، س��یدابراهیم رئیس��ی 
با همراهی حس��ن روحانی به پاس��تور رفت و در س��اختمان ریاست 

جمهوری مستقر شد.

فرصت امروز: گس��ترش ویروس دلتای کرون��ا و طرح »صیانت از 
حق��وق کاربران در فضای مجازی« که کاربران آن را »محدودس��ازی 
اینترن��ت« می خوانند، از جمله س��وژه های داغ روزهای گذش��ته در 
رسانه ها و ش��بکه های اجتماعی بوده است. نگرانی از کسب وکارهای 
اینترنت��ی و همچنی��ن کس��ب و کارهای خرد خانگی ک��ه مردم در 
سال های گذشته با استفاده از اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی 
و ب��ه رغم وجود فیلترین��گ راه اندازی کرده ان��د، از جمله مهمترین 
دغدغه هایی اس��ت که معترض��ان به این طرح در فض��ای مجازی و 

شبکه های اجتماعی ابراز داشته اند.
اعتراض ها به طرح »صیان��ت از حقوق کاربران در فضای مجازی« 
البت��ه تنها محدود به فضای مجازی نبوده و ب��ا افزایش مداوم تعداد 
امضاکنندگان کارزار مخالفت با ط��رح اخیر مجلس درباره اینترنت، 
به نظر می رس��د این پویش در حال ثبت رکوردهای جدیدی اس��ت. 
هرچند موج اعتراض ها به ط��رح موردنظر مجلس درباره اینترنت، تا 
اندازه ای طبیعی و قابل انتظار بود چراکه اینترنت در سال های گذشته 
به جزئی از س��بک زندگی ایرانیان تبدیل ش��ده و هر عملی که آن را 
مح��دود کند طبعا با اعتراض کاربران روبه رو می ش��ود. کما اینکه در 

اینس��تاگرام ده ها هزار کس��ب و کار آنالین و مجازی وجود دارد و با 
ش��یوع کرونا نیز دامنه فعالیت های اقتصادی در فضای آنالین به طور 

قابل توجهی افزایش یافته است.
طبق آخرین نظرسنجی ایسپا، در حال حاضر 71درصد از مردم از 
واتس اپ و 53درصد از آنها از اینس��تاگرام استفاده می کنند و این در 
حالی است که بسیاری از ایرانیان هم از خدمات و امکانات گوگل بهره 
می برند. آنطور که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران از میزان استفاده 
شهروندان از رسانه های اجتماعی گزارش داده است، در آذرماه 13۹4 
ح��دود 37.5 درصد مردم ایران عضو تلگرام بوده اند که این میزان در 
فروردین ماه 13۹7روند صعودی پیدا کرد و به 5۹.4 درصد رسید. به 
دلیل سیاست های فیلترینگ در اردیبهشت ماه 13۹7، میزان افرادی 
که از این اپلیکیشن استفاده می کردند، در نظرسنجی خردادماه 13۹7 
ایس��پا به 4۹.5 درصد کاهش یافت. در واقع سیاست های فیلترینگ 
ح��دود 10درصد از کارب��ران تلگ��رام را کاهش داد. به م��رور میزان 
استفاده از تلگرام کاهش پیدا کرد و در بهمن ماه 13۹۹ حدود 3۶.3 
درصد مردم گفتند که از تلگرام اس��تفاده می کنند، اما طبق آخرین 
نظرس��نجی ایس��پا در تیرماه 1400، حدود 40.4 درصد مردم بیان 

کرده اند همچنان از تلگرام استفاده می کنند.
براس��اس نتایج این نظرسنجی، پیام رس��ان دیگری که در ایران با 
استقبال زیادی مواجه ش��ده، واتس اپ است. به طوری که در آذرماه 
13۹4 حدود 1۶.۶ درصد ایرانیان از این پیام رسان استفاده می کردند 
و طبق نظرسنجی های ایسپا روند نوس��انی را در میزان اعضا داشت. 
سپس در فروردین ماه 13۹7 یعنی قبل از اعمال سیاست  فیلترینگ 
تلگ��رام، می��زان اس��تفاده از وات��س اپ 11.۹ درصد بود، ام��ا بعد از 
فیلترش��دن تلگرام و کاهش 10درصدی کاربران آن، میزان استفاده 
از وات��س اپ 12درصد افزایش یافت و به 25 درصد رس��ید. این روند 
صعودی ادامه پیدا کرد تا جایی که در آخرین نظرس��نجی ایس��پا در 
تیرم��اه 1400 میزان اس��تفاده از واتس اپ به 71.4 درصد رس��یده 
است. در واقع داده ها نشان می دهد کاربران پیام رسان های اجتماعی، 

واتس اپ را جایگزین تلگرام کرده اند.
همچنین پیام رس��ان دیگری که مورد اس��تقبال مردم قرار گرفته، 
اینستاگرام است. چنانکه در آذرماه 13۹4 معادل 25.5 درصد ایرانیان 
از این پیام رسان استفاده می کردند و طی نظرسنجی های ایسپا روند 
نوس��انی را در میزان اعضا داش��ت. در فروردین ماه 13۹7 و با اعمال 

 فیلترینگ تلگرام نیز میزان استفاده از این پیام رسان افزایش یافت، تا 
جایی که در آخرین نظرسنجی ایسپا در تیرماه امسال میزان استفاده 

از آن به 53.1 درصد رسیده است.
آنطور که نتایج نظرس��نجی ایس��پا نش��ان می ده��د، میزان 
اس��تفاده از رس��انه های اجتماعی در بین مردم ای��ران معنادار 
اس��ت. به طوری که براس��اس نتایج به دس��ت آمده در آخرین 
نظرسنجی ایس��پا در تیرماه امسال، با وجود فیلتر بودن تلگرام 
37.2 درص��د زن��ان و 43.۶ درص��د مردان از تلگرام اس��تفاده 
می کنند. 5۹.2 درصد جوانان 18 تا 2۹ س��ال، 40 درصد افراد 
30 تا 4۹ س��ال و 22.4 درصد افراد باالی 50سال گفته اند که 
از تلگرام اس��تفاده می کنند. در واقع با افزایش سن، استفاده از 
تلگرام بین کاربران کاهش چش��مگیری داشته  است. همچنین 
55.1 درصد افراد دارای تحصیالت دانشگاهی از تلگرام استفاده 
می کنن��د، حال آنک��ه این میزان در بین اف��راد فاقد تحصیالت 

دانشگاهی 31درصد است.
طبق نتایج نظرس��نجی ایسپا همچنین 87.7 درصد جوانان 18 تا 
2۹ سال، 7۶.1 درصد افراد 30 تا 4۹ سال و 4۶.5 درصد افراد باالی 

50 سال گفته اند که از واتس اپ استفاده می کنند. در واقع با افزایش 
سن، استفاده از واتس اپ بین کاربران کاهش قابل توجهی پیدا کرده 
است. از س��وی دیگر، 87.۶ درصد افراد دارای تحصیالت دانشگاهی 
از واتس اپ اس��تفاده می کنند و این میزان بین افراد فاقد تحصیالت 
دانشگاهی ۶3.3 درصد است. 70.8 درصد زنان و 72درصد مردان نیز 
از واتس اپ استفاده می کنند.  همچنین میزان استفاده از اینستاگرام 
بین گروه های مختلف س��نی و تحصیلی معنادار است. به طوری که 
75.۹ درص��د جوانان 18 تا 2۹ س��ال، 54.8 درص��د افراد 30 تا 4۹ 
س��ال و 27.3 درصد افراد باالی 50س��ال گفته اند که از اینس��تاگرام 
اس��تفاده می کنند. در واقع با افزایش سن استفاده از اینستاگرام بین 
کاربران کاهش یافته اس��ت. در عین ح��ال 70.2 درصد افراد دارای 
تحصیالت دانشگاهی از اینستاگرام استفاده می کنند. این میزان بین 
افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی 42.4 درصد است. 50.۹ درصد زنان و 
55.2 درصد مردان نیز از اینستاگرام استفاده می کنند. این نظرسنجی 
از سوی مرکز افکارسنجی دانش��جویان ایران بین روزهای 1۶ تا 20 
تیرماه امس��ال در مقیاس ملی و با ش��یوه گردآوری تلفنی اطالعات 

انجام شده است.

نیمیازشهروندانباالی18سالازاینستاگراماستفادهمیکنند
واتساپمحبوبتریندرایران

درمراسمتنفیذرئیسدولتسیزدهمچهگذشت؟

رئیسیدرپاستور



فرصت امروز: بازوی پژوهش��ی بانک مرک��زی در تازه ترین گزارش خود 
 )CBDC( به بررس��ی مبانی نظری و تجاری پول دیجیتال بانک مرکزی
پرداخ��ت و توصیه کرد بانک مرکزی با هدف گش��ایش در رفع تحریم ها 
و کارآمدی سیس��تم پرداخت، تالش بیش��تری در طراح��ی و ایجاد پول 
دیجیت��ال مختص خود داش��ته باش��د. همچنین با توج��ه به پیش بینی 
گسترش استفاده از فناوری های بالک چین در بانک های مرکزی کشورها 
در سال های آتی و اهمیت سیستمی فرآیندهای بانک مرکزی، بانک ها نیز 
باید برای اس��تفاده از فناوری بالک چین کلیه ریسک های شناخته شده و 

ناشناخته آن را مدنظر قرار دهند.
پژوهش��کده پولی و بانکی در این گ��زارش به بانک مرکزی توصیه کرد 
که با توجه ب��ه اهداف خود ازجمله افزایش کارآمدی س��امانه پرداخت و 
همچنین مزایای پیاده سازی این فناوری جدید، مطالعه و تحقیق بیشتری 
در این زمینه انجام دهد، به طوری که در گام نخست با تاسیس کارگروهی 
زیر نظر معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی و با مش��ارکت پژوهشکده 
پولی و بانکی به امکان س��نجی استفاده از پول دیجیتال صادرشده توسط 
بانک مرکزی و نیز فرصت ها و تهدیدهای انجام چنین کاری برای اقتصاد 
ای��ران در کل و نظام بانکی به طور خاص بپردازد، نقاط قوت و ضعف خود 
را در انجام این مهم بس��نجد و با کار کارشناس��ی فنی و اقتصادی، هزینه 

ایجاد بسترهای قانونی، حقوقی و فنی انجام چنین کاری را برآورد نماید.
دورنمایپولدیجیتالدرجهانوانواعآن

پژوهش��کده پول��ی و بانکی در بخش نخس��ت این گ��زارش به اهمیت 
فناوری ه��ای نوین مبتنی بر بالک چین نظیر پول دیجیتال اش��اره کرد و 
نوش��ت: س��رعت پیش��رفت فناوری به ویژه در حوزه فناوری های مالی در 
دهه های اخیر تحوالتی ش��گرف در نظام پولی کشورها ایجاد کرده است. 
یکی از این فناوری های نوین، بالک چین اس��ت. تعداد زیادی از بانک های 
مرکزی در حال تحقیق و مطالعه برای پاسخگویی به این سوال هستند که 
آیا فناوری بالک چین و دفتر کل توزیع ش��ده می تواند به حل چالش های 
دیرینه ای مانند کارایی در سیستم های بانکی، امنیت و انعطاف پذیری در 
س��امانه های پرداخت و نیز مش��ارکت مالی کمک کند؟ تحقیقات در این 
زمینه از س��ال 2014 با بانک مرکزی انگلیس آغاز ش��د و اکنون بیش از 
۶0 مرکز تحقیقاتی در بانک های مرکزی جهان و چندین پروژه در مقیاس 
بزرگ در حال بررسی و کاوش درباره چگونگی استفاده از این فناوری نوین 
و صدور پول دیجیتال توس��ط بانک مرکزی به عنوان محصول کاربردی بر 

پایه این فناوری هستند.
با این وجود هنوز محققان بانک های مرکزی به این نتیجه نرس��یده اند 
که آیا فناوری دفترکل توزیع ش��ده، با توجه به خطرها و محدودیت های 
قابل توجه آن، ارزش س��رمایه گذاری و ش��روع فعالیت ها و فرآیندها از آن 
طریق را دارد یا خیر. این تحقیقات نشان می دهد که در مواردی نادر مانند 
بانک فرانس��ه، برنامه های بر پایه این نوع از فناوری، به طور موفقیت آمیزی 
عملیاتی ش��ده است. در دیگر موارد، بانک های مرکزی هنوز به این نتیجه 
نرس��یده اند که فناوری بالک چین فرصت های  ارزشمندی را برای اقتصاد 
فراهم می کند. بانک های مرکزی کشورهایی با اقتصاد توسعه نیافته، به این 
دلیل که فرآیندهای مالی موجود و فناوری سیستم های آنها هنوز کارآمد 
نیست، ممکن است بیشترین سود را از پیاده سازی این فناوری نوین تجربه 
کنند. آنها همچنین ممکن است از اجرای پول دیجیتال یا سایر برنامه های 
کاربردی مبتنی بر بالک چین به مش��ارکت مالی بیش��تری دس��ت یابند. 

برای بانک های مرکزی در سراس��ر جه��ان، برنامه های مبتنی بر دفتر کل 
توزیع شده همانند پول دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی، می تواند 
باعث افزایش راندمان و کاهش هزینه در پرداخت های برون مرزی، هم در 

سطح مصرف کننده، خرده فروشی  و هم بین بانکی و عمده فروشی شود.
براساس امکان دسترس��ی کاربر به پول دیجیتال بانک مرکزی، دو نوع 
پول دیجیتال متمایز مطرح می ش��ود؛ پول دیجیت��ال خرد بانک مرکزی 
یا مقصود عام و پول دیجیتال عمده فروش��ی بانک مرکزی. پول دیجیتال 
خرد بانک مرکزی یا مقصود عام به نوعی از پول دیجیتال اش��اره دارد که 
با توجه به نامش، می تواند در دس��ترس همگان باش��د. ازآنجا  که پول نقد 
برای همه قابل دس��ترس است، چنین روش��ی انحرافی قابل توجه از وضع 
موجود نخواهد داش��ت. در مقابل، نوع عمده فروش��ی آن، پول دیجیتال با 
دسترس��ی محدود خواهد بود و برخی محققان گفتند که این نوع از پول 
دیجیتال بانک مرکزی فقط باید در دسترس موسسات مالی باشد. برخی 
دیگر تصور می کنند که پول دیجیتال عمده فروش��ی بانک مرکزی، نه تنها 
به بانک های تجاری و س��ایر موسسات مالی بلکه در دسترس شرکت های 
بزرگ نیز می تواند باشد. با توجه به اینکه امکان دسترسی به ترازنامه بانک 
مرکزی توس��ط شرکت ها در مدل عمده فروشی تغییراتی در شرایط فعلی 
ایجاد خواهد کرد، این امر می تواند شرایط را برای کارآمدترکردن معامالت 
برون مرزی فراهم کند. نهایتا اینکه تمایز در پول دیجیتال عمده فروشی و 
خرده فروشی بانک مرکزی، به معنای وجود تفاوت خاص در فناوری خلق 
آن یا حتی در ش��رایط اجرای آن نیس��ت و فقط این تمایز براس��اس نوع 
کاربری آن است؛ یعنی فناوری و نحوه اجرای متفاوت را می  توان برای هر 

دو نوع عمده و مقصود عام در نظر گرفت.
اهدافگوناگوناستفادهازپولدیجیتال

بانک های مرکزی به دالیل مختلفی به دنبال رمزپول ها و پروژه هایی از 
این دست می روند. از جمله این دالیل، مسائل مربوط به تحریم ها و تامین 
مالی در ش��رایط تحریم اس��ت. بانک مرکزی ونزوئال یکی از شاخص ترین 
نمونه ها در زمینه تولید رمزپول ملی برای مقابله با تحریم های آمریکا است. 
رمزپول خلق شده یا »پترو« یکی از کریپتوکارنسی های رایج بود؛ زیرا روی 
یکی از بس��ترهای بالک چین عمومی ایجاد ش��ده بود. این کوین از لحاظ 
زیرس��اخت، عرضه اولیه کامال مش��ابه رمزپول های رایج بود. در این راستا 
دولت ونزوئال اعالم کرده بود، در ازای خرید س��که ها بش��که نفت دریافت 
می کنید. نکته جالب اینکه این پروژه با شکس��ت مواجه ش��د. مورد دوم، 

افزایش کارآمدی سیستم پرداخت است.
دلیل دیگر بانک مرکزی بعضی از کش��ورها مسئله تسویه ناخالص آنی 
یا همان تس��ویه بین بانکی اس��ت. در این حالت، هدف صرفا این بوده که 
فعالیت ه��ای س��اتنا و اتاق پایاپای از طریق سیس��تم بالک چینی صورت 
گیرد. کش��ورهایی از قبیل آمریکا )فیت کوین( و کان��ادا )کت کوین( این 
ه��دف را دنب��ال می کردند. خلق پ��ول نقد دیجیتالی دلیل��ی دیگر برای 
بانک های مرکزی کشورها برای استفاده از سیستم بالک چینی است. هدف 
این کش��ورها همچون س��وئد حذف کردن پول نقد از جامعه در راستای 
کاهش هزینه های مربوط به آن اس��ت. پول نقد دیجیتال مدنظر آنها باید 
همه ویژگی های بیت کوین را داش��ته باشد، با این تفاوت که تحت کنترل 
حاکمیت بوده و از سیس��تم فعلی کارآمدتر باش��د. مورد چهارم، توس��عه 
اقتصادی و نقد کردن پول در یک بلوک اقتصادی است. بعضی از کشورها 
که مانند روسیه، هدف توسعه اقتصادی دارند؛ از این طریق می خواهند با 

خلق کوین مش��ترک در بلوک های اقتصادی نفوذ کنند و کشور خود را از 
نظر اقتصادی توس��عه دهند. مورد پنجم، شفاف کردن سیستم اقتصادی 
اس��ت. هدف یکس��ری از کش��ورها همچون چین، شفاف سازی سیستم 
پی جویی پول است که از این طریق بتوانند جلوی کاله برداری ها را بگیرند.
با این وجود رویکرد بانک مرکزی ایران در اجرای این پروژه، بیش��تر در 
حوزه کارهایی اس��ت که در کانادا، چین  و س��وئد انجام شده است  و اصال 
اهداف کش��ورهای ونزوئال و روسیه مدنظر نبوده است. طبق گزارش های 
رس��می بانک مرکزی در انجام دادن این پروژه سه هدف را دنبال می کرد: 
»پی جویی پول«، »شفاف سازی مسیر پول و عملیاتی کردن پروسه شناخت 

مشتری« و »کاهش یا حذف پول نقد«.
در مواردی نادر، یک کشور ممکن است به دنبال استفاده از پول دیجیتال 
بانک مرکزی برای دور زدن یا مخالفت با مقررات یا تحریم های بین المللی 
یا تقویت رژیم اس��تبدادی باشد. از نگاه جهانی به نظر می رسد ایران، پول 
دیجیتال رمزنگاری ش��ده )کریپتو ریال( را ب��ا حمایت اصلی دولت برای 
دورزدن تحریم های بین المللی صادر می کند. در پاس��خ به اقدامات ایران، 
قانون گ��ذاران آمریکا حداقل دو الیحه را به صراحت با هدف جلوگیری از 

توسعه ریال دیجیتال تحت حمایت دولت معرفی کرده اند.
چالشهایپولدیجیتالدراقتصادها

گزارش های رس��می نش��ان می دهد حتی اگر پول های دیجیتال بانک 
مرکزی کاربردی باش��د، اکتشافات و آزمایش های اولیه تعدادی از مسائل 
حقوقی، فنی  و عملیاتی را شناسایی کرده است که باید بانک های مرکزی 
و س��ایر نهادهای مرتبط قبل از اینکه آنها را ابزاری مناسب برای استفاده 
گسترده در نظر بگیرند، بررسی کنند. به عنوان نمونه در برخی از کشورها، 
مالحظات قانونی خاص وجود دارد، نظیر اینکه همه بانک های مرکزی مجاز 
به انتشار پول های دیجیتال نیستند یا حتی ممکن است برای صدور مجوز 
به تغییرات قانونی نیاز داش��ته باشند که حداقل در کوتاه مدت امکان پذیر 
نباش��د، از این رو بانک های مرکزی در صورتی که بخواهند پول دیجیتال 
بانک مرکزی را صادر کنند، مجبور خواهند بود نگرانی ها و الزامات قوانین 
ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد بررسی قرار دهند. تا به امروز 
روش��ن نیس��ت که اجرای الزامات مربوط به قوانین ضد پولشویی و تامین 
مالی تروریس��م در انواع مختلف پول دیجیتال بانک مرکزی ممکن باشد. 
بررسی های رسمی گواه آن است که به احتمال زیاد، اشکال مختلف پول 
دیجیتال بانک مرکزی که می تواند به آس��انی در سراسر مرزها یا خارج از 
مرزها اس��تفاده شود، چالش هایی بزرگ همچون ریسک اعتباری را ایجاد 

کند.
س��پرده گذاری در بانک های مرکزی یا حتی سپرده گذاری در بانک های 
تجاری به طورمعمول س��طحی از حریم خصوصی، به ترتیب برای بانک ها 
و عوامل فردی فراهم می کند، درحالی که اس��تفاده از پول نقد ناش��ناس 
بودن را در اختیار همه کاربران قرار می دهد. درجه مناسب و میزان کافی 
حفظ حریم خصوصی، به گونه ای که نیازهای همه اقشار جامعه را پوشش 
دهد، چالشی بزرگ در محیط دیجیتال محسوب می شود. معرفی رمزپول 
دیجیتال مقصود عام یا عمده توس��ط بانک مرک��زی همواره با تعدادی از 
مزایای بالقوه برای س��امانه های پرداخت و تسویه همراه است، اما در عین 
حال می تواند خطرها و چالش های متعددی نیز به همراه داش��ته باش��د، 
از ای��ن رو بانک های مرکزی باید آنها را با س��امانه های پرداخت موجود، یا 

راه حل های فعلی تسویه، مقایسه کنند.

پژوهشکدهپولیوبانکیبهبانکمرکزیتوصیهکردبرایتسهیلتجارتبهسراغارزدیجیتالبرود

امکانسنجیپولدیجیتالدرایران

زندگی در عص��ر پاندمی کرونا اثرات زیادی داش��ت. خیلی ها از کار 
بیکار ش��دند، عده ای فقیرتر از قبل شدند، عده ای با سرمایه گذاری های 
هوش��مندانه پولدارتر ش��دند و عده زیادی هم از تحصیل و برنامه های 
آینده ش��ان عقب افتادند. تاثیر روانی بحران در تمام کشورها و در تمام 
طبقات اجتماعی احس��اس شد، اما در نسل جوان، این تحول به شیوه 
دیگری قابل مشاهده است که روی اقتصاد آینده اثربخش خواهد بود. 

ب��ه گزارش »نیویورک تایمز«، این پدیده به عنوان اقتصاد یولو معرفی 
شده که حروف اختصاری انگلیسی جمله »فقط یک بار زندگی می کنی« 
اس��ت. این شعار به شکل گسترده ای توانسته روی زندگی حرفه ای نسل 
ج��وان تاثیر بگذارد. برخ��ی از جوانان که ش��غل های پردرآمد و باثباتی 
داش��تند در دوران کرونا به این نتیجه رس��یدند که نمی خواهند در این 
شغل ها باقی بمانند. عده ای تصمیم گرفتند کسب و کارهای ولو کوچک 
خ��ود را باالخره راه بیندازند. ع��ده ای دیگر تصمیم گرفتند به جای کار 
تمام وق��ت، به دنبال کارهای نیمه وقت بروند و در ازای زمانی که ذخیره 
می کنند، مخارج زندگی خود را پایین بیاورند. عده ای دیگر به کار از منزل 
و دورکاری عادت کرده اند و می خواهند شرایط قراردادهای کاری شان هم 
این موضوع را پذیرا باشد. برخی از پرجرأت ترها حتی به دنبال شغل های 
آرمانی مثل فیلمنامه نویسی و مشابه آن افتاده اند. آنچه که مسلم است، 
خیلی ها به دنبال فرار از کار پش��ت میزی و پش��ت کامپیوتری متعارف 

هستند و از خود می پرسند: مگر چیزی برای از دست دادن دارم؟

نس��لی که این تغییرات را در زندگی حرفه ای خود مشاهده می کند، 
امید به آینده دارد. امید به واکسن، امید به احیای بازار مشاغل و امید به 
پول های پس اندازشده در دوران کرونا که به جای تفریحات و سفرهای 
معمول، همان طور دست نخورده در حساب های بانکی باقی مانده است.

نس��ل جوانی که از آن صحبت می کنیم، همان نسل Y یا متولدان 
فاصله دهه های 1۹80 تا 2000 هستند. آنها با درس گرفتن از زندگی 
حرفه ای و شغلی والدین خود و بر اثر تحوالت جهانی در بازار مشاغل 
به این نتیجه رس��یده اند که مشاغل سنتی همواره باعث سعادتمندی 
زندگی آنها نمی شود. اما کرونا حتی موضوع را تشدید هم کرده و حاال 
این نس��ل به دنبال خالقانه ترین راه ها برای رس��یدن به اهداف شغلی 
و غیرش��غلی در زندگی شان هستند. این خبر خوبی برای اقتصادهای 
دنیاس��ت؛ چون کس��ب و کاره��ای جدید و خالقانه همواره به س��ود 
آنها عمل می کنند. براس��اس آمارها، تنها در س��ال 2020 در آمریکا 
4.35 میلیون مورد درخواست برای راه اندازی کسب و کارهای جدید 
ارائه ش��ده که افزایشی 24 درصدی را نسبت به یک سال قبل نشان 

می دهد.
همچنین تحقیقی که توسط شرکت مایکروسافت انجام شده، نشان 
می دهد ظرف یک سال آینده 41 درصد از نیروی کار جهانی از شغلی 
ک��ه هم اکنون دارند خارج خواهند ش��د و 4۶ درصد از آنها یک تغییر 
شغلی بسیار بزرگ را تجربه خواهند کرد. کریستینا واالس استاد ارشد 

دانشکده بازرگانی هاروارد در این خصوص می گوید: »نسل جوان بیش 
از یک سال وقت و انگیزه داشته  که زندگی خود را ارزیابی کند و ببیند 
در این دوران بحرانی، از آینده چه می خواهد. این در حالی است که ما 
به نسل جوان یاد داده  بودیم که به فکر کار ثابت و بازپرداخت وام هایش 
باشد و آینده اش را از این راه تامین کند، اما آنها حاال نظر دیگری دارند. 
البته شاید در سال های بعد و به دنبال خرج کردن پس اندازها و درگیری 
با بیمه ها و مسائل دیگر، آنها دوباره به مسیر شغلی قبلی برگردند، اما در 
آینده نزدیک پساکرونا، احتمال اینکه آنها تمایل به ریسک های شغلی 

در زندگی شان داشته باشند باالست.«
واقعیت این است که هر کس که دلش بخواهد از لحاظ مالی قادر به 
تغییر ش��غل خود نخواهد بود و این امتیاز نصیب کسانی می شود که از 
حلقه امنیت مالی نس��بی و البته مهارت و ایده پردازی برای جلو رفتن 
در این راه برخوردار باش��ند. از آن بدتر اینکه کرونا هنوز تمام نش��ده و 
میلیون ه��ا نفر در جهان همچنان در معرض ریس��ک جانی و مالی آن 
قرار دارند. نکته دیگر اینکه در پاندمی کرونا میلیون ها فرصت ش��غلی 
در جهان از دس��ت رفته و بنابراین ِصرِف داش��تن نگاه خوش بینانه به 
پیش��رفت خالقانه در بازار کار نمی تواند ب��رای بهبود وضع اقتصادهای 
جهان کفایت کند. با این وجود، اقتصاد یولو دارد خودش را در بسیاری 
از کشورها نشان می دهد و به نظر می رسد باید در سال های آینده منتظر 

تاثیرات واضح تر آن باشیم.

کروناچطورنسلجوانراریسکپذیرترکرد؟

زندگیپساکرونابااقتصادیولو

نگاه

»آنکتاد«بهکشورهاتوصیهکرد
بهسویتوسعهپایداربابالکچین

مطمئنا بارها در اخبار مالی جهان به احتمال زیاد ش��نیده اید که 
چگونه ارزش یک بیت کوین از 11هزار دالر در سال 2020 میالدی 
با صعودی شتابان به ۶2هزار دالر در آوریل 2021 رسید؛ صعودی 
ک��ه البت��ه در دو ماه قبل ب��ه روند نزولی تبدیل ش��د و ارزش یک 
بیت کوین به حدود40هزار دالر رس��ید. اگر از درک این نوس��انات 
قیمتی بیت کوین عاجز هس��تید، شما تنها نیستید. در واقع بیشتر 
م��ردم از جمل��ه دولتمردان و مس��ئوالن نیز در تالش هس��تند تا 

فناوری بیت کوین و تاثیرات بالقوه آن بر زندگی ما را درک کنند.
در این راس��تا، »کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل« موسوم 
ب��ه »آنکتاد« در گزارش اخیر خود ب��ه یکی از تاثیرات این فناوری 
پرداخته اس��ت: بالک چین  در خدمت توس��عه پایدار. بالک چین ها 
ایجاد شدند تا خالق بیت کوین باشند اما اکنون آنان می توانند کدهای 
کامپیوتر و »قراردادهای هوشمند« را ذخیره کنند. این فناوری در 
ه��ر زمینه ای امکان نوآوری را فراهم می کند، اما اصلی ترین کاربرد 
آن در حال حاضر، رمزارزها و امور مالی غیرمتمرکز  )DeFi( است 
که از »قراردادهای هوش��مند غیرمتمرکز بر پایه بالک چین« برای 
اجرای ابزارهای مالی استفاده می کند. براساس آمارهای منتشرشده 
از س��وی »Coinmarketcap. Com« ت��ا م��اه ژوئ��ن 2021 
می��الدی، بیش از 5هزار رمزارز به ارزش بیش از 1.4 تریلیون دالر 
در بازار سرمایه موجود بوده است و DeFi 10 برتر، ارزشی بالغ بر 
51 میلیارد دالری در بازار س��رمایه دارند. کمیسیون توسعه علوم و 
فناوری س��ازمان ملل )CSTD( در نشست ساالنه خود در ماه مه 
 2021 ب��ر توجه ویژه ای به اهمیت بالک چین ها در اقتصاد از جمله 
در حوزه های��ی چون تجارت، زنجیره های تامین و امور لجس��تیک 
تاکید بس��یار کرده اس��ت. همچون هر فناوری دیگری، بالک چین  
می تواند به روش های گوناگون به اهداف توس��عه پایدار موس��وم به 
SDGه��ا کمک کند؛ از تهیه کوپن غذا در اردوگاه های پناهندگان 
تا ثبت امالک و مس��تغالت گرفته تا بهبود دسترسی به کارت های 
شناس��ایی ملی برای افراد. با این حال، تمرکز اصلی بالک چین  در 
ح��ال حاضر به جای ایجاد ارزش واقعی برای محصوالت و خدمات 
جدید، روی س��ود حاصل از دارایی های رمزارزهاست که این امر بر 

آتش حباب های مالی خواهد دمید.
براس��اس این گزارش، بالک چین به طور بالق��وه یک تکنولوژی 
کلیدی در یک پارادایم فناوری محور جدید اس��ت که بستری برای 
اتوماس��یون ها و ادغ��ام دنی��ای فیزیکی و مج��ازی فراهم می کند. 
تاثیرات بالک چین بس��یار فراتر از اقتصاد اس��ت، چراکه قادر است 
تعام��الت اجتماعی، نهاده��ای عمومی و ارتباطات م��ا با محیط را 
دگرگون سازد و گزینه های بیشتری را پیش روی کشورها در مسیر 
رس��یدن به توس��عه پایدار قرار دهد. در نتیجه می ت��وان ادعا کرد 
ک��ه بالک چین ها خالق یک انقالب در فناوری هس��تند که به مدد 
نوآوری های بنیادی س��بب ایجاد راه حل ها، آزمایش ها، استانداردها 

و مشخصات تکنیکی جدیدی شدند.
در حال��ی که بالک چین در حال تثبیت خود اس��ت، بخش مالی 
که بودج��ه الزم برای کارآفرینان را تامی��ن می کند از این فناوری 
جدید می آموزند و س��ودهای مالی از آن کس��ب می کند. س��رعت 
باالی ن��وآوری در کنار دانش ناکافی در باب پتانس��یل های واقعی 
این فناوری جدید اما می تواند بخش مالی را آشفته کند. همچنین 
ت��ا زمانی که این انقالب در فناوری تثبیت ش��ود، اقتصاد مس��تعد 

حباب های مالی است.
اگر ش��اهد حض��ور مبتکران و س��رمایه گذاران ریس��ک پذیر در 
اکوسیستم بالک چین باشیم، چرخه توسعه و پیشرفت این فناوری 
به طور معمول به کار خود ادامه می دهد، اما با افزایش عالقه عموم 
ب��ه دارایی های رمزارزی، به زودی داس��تان هایی در باب از دس��ت 
دادن س��رمایه های کوچک را خواهیم ش��نید. گرچه با اعمال فشار 
برای تغییر نهادی قوانین برای رفع خطرات احتمالی   می توان از رخ 

دادن این سناریوها جلوگیری کرد.
انقالب های��ی که پیش از این نیز در ح��وزه فناوری رخ داده بود، 
فرصت هایی را برای برخی از کش��ورهای در حال توسعه فراهم کرد 
تا بتوانند مس��ائل خود را حل و رو به جلو حرکت کنند. بالک چین  
نی��ز می تواند دریچه  ای برای کش��ورهای در حال توس��عه باز کند 
ت��ا از منظر اس��تراتژیک، اقتص��اد خود را در بخش ه��ای مرتبط با 
این پارادایم جدید، تنوع بخش��ند. افزای��ش درآمد واقعی و دارایی 
دولت ه��ا، آنان را در رس��یدن به اهداف توس��عه پایدار خود کمک 

می کند.
دولت ه��ا بای��د سیس��تم های نوآوری خ��ود را ارتق��ا دهند تا 
موقعیت اس��تراتژیک خود را برای بهره مندی از مزایای این موج 
جدید تکنولوژی تحکیم کنند. برای بس��یاری از کش��ورهای در 
حال توس��عه، این امر به معنای آن است که باید زیرساخت های 
دیجیت��ال، مهارت ها و چارچوب های نظارتی را بهبود بخش��ند. 
ترغیب و تش��ویق به انجام پروژه های آزمایش��ی می تواند نقطه 
آغازینی برای انتش��ار بالک چین  باش��د. به عنوان مثال، برنامه 
مدرنیزاس��یون گمرکی آنکتاد موس��وم ب��ه ASYCUDA در 
پی آن اس��ت که با اس��تفاده از بالک چین ، سیستم های خود را 
بهبود دهد. همچنین دان��ش  و مهارتی که بالک چین ها با خود 
ب��ه ارمغان می آورند، می تواند ب��ه بخش های دیگری در بیش از 
100 کش��وری که سیستم ASYCUDA در آنان فعال است، 

منتقل کند.
از س��وی دیگ��ر اما قوانین مرتب��ط با بالک چین ها ب��رای ایجاد 
و اجرایی ش��دن به تالش��ی هماهنگ نیازمند اس��ت و این چالش 
در کش��ورهای در حال توس��عه بیشتر از کش��ورهای توسعه یافته 
اس��ت. نخس��ت آنکه کش��ورهای در حال توس��عه باید مشارکت 
خود در ابت��کارات بین المللی برای توس��عه چارچوب های نظارتی 
درب��اره بالک چی��ن  را مدنظر قرار دهند تا رون��د طراحی و اجرای 
آن را فراگیرند. دوم آنکه کش��ورهای در حال توس��عه باید به طور 
همزم��ان ظرفیت های ملی خود را برای توس��عه و اجرای مقررات 
بالک چین ها ارتقا دهند. »آنکتاد« در این گزارش تاکید می کند که 
در این مس��یر، همکاری نزدیک با بخش خصوصی برای رسیدن به 
موفقیت بس��یار حیاتی است. همچنین باید یک رویکرد در سراسر 
س��اختار دولت ها اتخاذ شود تا در بس��تر آن، وزارتخانه هایی نظیر 
علوم و فناوری، دارایی، تج��ارت و ارتباطات با همکاری بانک های 
مرکزی و س��ازمان های نظارتی برای نیل به این مقصود با یکدیگر 

همکاری کنند.
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فرصت ام��روز: داده ه��ای آماری بان��ک مرکزی نش��ان می دهد حجم 
نقدینگ��ی در پایان خردادماه امس��ال به رقم 3 ه��زار و 705 هزار و 400 
میلیارد تومان رس��ید که نس��بت به پایان سال گذشته بیش از ۶ درصد و 
نسبت به خردادماه سال گذشته 3۹ درصد رشد داشت. در این راستا، بانک 
مرکزی در گزارش��ی تحلیلی به بررس��ی علل تغییر و تحوالت متغیرهای 
پولی در فصل بهار 1400 پرداخت و اعالم کرد: عامل اصلی رشد نقدینگی 
در فصل بهار امس��ال نسبت به بهار پارسال، رشد ۹.2 درصدی پایه پولی 
بوده و مهمترین عامل رشد پایه پولی نیز افزایش ۶3 هزار میلیارد تومانی 

مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.
به گفته سیاس��ت گذار پولی، مهمترین عامل رش��د پایه پولی در پایان 
خردادماه 1400، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اس��ت که 
با ۶33 هزار میلیارد ریال افزایش نس��بت به پایان س��ال 13۹۹ در نتیجه 
استفاده از تنخواه گردان )خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها( و کاهش 
س��پرده های دولت نزد بانک مرکزی، س��همی فزاینده معادل 13.8  واحد 
درصد در رش��د پایه پولی داش��ته اس��ت. دلیل اصل��ی افزایش مطالبات 
بان��ک مرکزی از بخش دولت��ی در دوره مذکور، اس��تفاده دولت از وجوه 

تنخواه گردان )جمعا به میزان 555.3 هزار میلیارد ریال( است.
عاملمهمرشدنقدینگیدربهارامسال

گ��زارش جدید بان��ک مرکزی از گزی��ده آمارهای اقتص��ادی در پایان 
خردادماه سال جاری نشان می دهد که حجم نقدینگی 3705 هزار میلیارد 
تومان ش��ده اس��ت که حاکی از رش��د 3۹.4 درصدی نقدینگی نسبت به 
پایان خرداد س��ال گذش��ته است. البته این ش��اخص نسبت به اسفندماه 
سال گذشته معادل ۶.۶ درصد رشد کرده است. همچنین ضریب فزاینده 
نقدینگی در این مدت 7.3۹7 بوده که 7.۶ درصد نسبت به خردادماه سال 
گذش��ته رشد یافته اس��ت . عالوه بر این، میزان دارایی های خارجی بانک 
مرکزی در پایان خردادماه امسال به ۶۶0 هزار و 200 میلیارد تومان رسید 

که حاکی از رشد 1۹.۹ درصدی در این سال است. 
در این بین، بانک مرکزی به بررس��ی تح��والت کل های پولی در فصل 

بهار پرداخته است که براساس آن، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی 
از بخش دولتی و افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از 
آث��ار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای مهمترین 
عوامل رش��د پایه پولی در پایان خردادماه امس��ال نس��بت به پایان سال 
گذش��ته به شمار می روند. براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی 
در پایان خردادماه به رقم 3705 هزار میلیارد تومان رس��ید که نسبت به 
پایان سال 13۹۹ رشدی ۶.۶ درصدی را نشان می دهد. الزم به اشاره است 
که در دوره مشابه سال 13۹۹ رشد نقدینگی به میزان 7.5 درصد تحقق 
یافته بود. همچنین نقدینگی در 12 ماهه منتهی به پایان خردادماه امسال 
معادل 3۹.4 درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل )با 

34.2 درصد(، 5.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
به گفته بانک مرکزی، عامل اصلی رش��د نقدینگ��ی در پایان خردادماه 
1400 نس��بت به پایان س��ال 13۹۹، رشد ۹.2 درصدی پایه پولی بوده و 
مهمترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه 1400، خالص مطالبات 
بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶3.3 هزار میلیارد تومان افزایش 
نس��بت به پایان س��ال 13۹۹ در نتیجه اس��تفاده از تنخواه گردان )خزانه 
و س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها( و کاهش س��پرده های دولت نزد بانک 
مرکزی، سهمی فزاینده معادل 13.8 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته 

است.
بررس��ی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در س��ه ماهه منتهی به پایان 
خردادماه 1400 از س��وی بانک مرکزی نش��ان دهنده کاهش سهم پول و 
افزایش س��هم شبه  پول در نقدینگی است؛ به طوری که طی دوره مذکور 
س��هم پول 0.3 واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه 
پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه 1400 نسبت 
به پایان س��ال 13۹۹ در مقایسه با دوره مش��ابه سال قبل به میزان قابل 
توجهی کاهش یافته اس��ت؛ به طوری که رشد پول از 17.5 درصد در سه 
ماهه ابتدایی س��ال 13۹۹ به 5.1 درصد در سه ماهه ابتدایی سال 1400 
رسیده است. عالوه بر این، در پایان خردادماه سال 1400، ضریب فزاینده 

نقدینگی به رقم 7.3۹7 رس��ید. ب��ه این ترتیب، ضریب فزاینده نقدینگی 
نسبت به پایان سال 13۹۹ معادل 2.3 درصد کاهش یافت که در مقایسه 
با رش��د دوره مش��ابه س��ال 13۹۹، )معادل منفی 1.1 درصد( 1.2 واحد 

درصد کاهش نشان می دهد.
دلیلکلیدیکاهشضریبفزایندهنقدینگی

دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امس��ال 
نس��بت به پایان سال گذشته، ناش��ی از افزایش ذخایر اضافی بانک ها در 
این دوره زمانی )افزایش نس��بت ذخایر اضافی بانک ها به کل سپرده ها از 
0.008۹ در پایان سال 13۹۹ به 0.0124 در پایان خردادماه 1400( بوده 
اس��ت. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک ه��ا از 304.1 هزار میلیارد 
ریال در پایان سال 13۹۹ به 44۹.5 هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه 
1400 رس��یده که عمدتا ناش��ی از تزریق وجوه دولتی )استفاده از سقف 
مص��وب مجموعا 4 درصدی تنخواه گردان خزانه در س��ال 1400( به بازار 

پول بوده است. 
یکی دیگر از عوامل موثر بر رش��د پایه پولی در خردادماه س��ال 1400، 
تحوالت خال��ص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده اس��ت که با 1.۹ 
درصد افزایش )معادل 87.2 هزار میلیارد ریال( نسبت به پایان سال قبل، 
س��همی فزاینده معادل 1.۹ واحد درصد در رش��د پایه پولی داشته است. 
دلیل اصلی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، عمدتا ناشی 
از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای بوده است. 
در پایان این گزارش، بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده است که با اعمال 
سیاس��ت احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها، روند کنترل رشد 
متغیره��ای پولی در ماه های آتی بهب��ود یافته و اقدامات بانک مرکزی در 
راستای حفظ ارزش پول ملی )ثبات قیمت ها( با موفقیت بیشتری همراه 
شود. الزم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانک ها به عنوان یک اقدام 
راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت باالیی برخوردار است 
و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه می تواند نقش بس��یار موثری را در 

کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.

گزارشتازهبانکمرکزیازدالیلرشدپایهپولی

نقدینگیاز۳۷۰۰هزارمیلیاردتومانگذشت

این روزها با افزایش قیمت دالر موجی در بازار ارز به راه افتاده است که 
قیمت دالر باال رفته و مرز 30 هزار تومان را رد خواهد کرد. در حال حاضر 
برخی از فعاالن بازار ارز در تالش هستند با برجسته کردن احتمال سقوط 
برجام، انتظارات افزایشی در بازار را تقویت کنند. لغو تحریم ها به این خاطر 
مورد توجه است که زمینه س��از افزایش صادرات نفتی و درآمدهای ارزی 
خواهد ش��د. فعاالن بازار انتظار دارند که در نبود برجام، درآمدهای ارزی 
رشد خاصی را تجربه نکند. بنابراین عدم افزایش درآمدها موجب می شود 
که دولت برای تامین کس��ری بودجه دچار دش��واری شود و درصورتی که 
برای پاس��خ دادن به این نیازها، خلق پول صورت گیرد، قیمت اس��کناس 
آمریکایی باال خواهد رفت. در این شرایط اما برخی از تحلیلگران و فعاالن 
اقتصادی معتقدند که احتمال احیای برجام بیش��تر از احتمال سقوط آن 

است و این موج سواری کار دالالن بازار دالر است.
در این باره علی شریعتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به خبرآنالین، 
می گوید: قیمت دالر در دولت احمدی نژاد با توجه به فریز قیمتی که وجود 
داشت و نوسانات آخر دالر که کاسبی دولت بود، در دوره روحانی آربیتراژ 
رانتی ای ایجاد شد؛ هرچند شرایط تحریم و جنگ اقتصادی را باید در نظر 
گرفت. ولی به طور کلی قیمت دالر دس��ت دولت ها است و دولت ها سعی 
می کنند تا جایی که می توانند با کنترل آن در راستای اهداف خود حرکت 
کنند. اینکه فکر کنیم برای دالر یک ش��به اتفاق خاصی می افتد، اش��تباه 
اس��ت. همیش��ه افزایش ناگهانی قیمت دالر قابل تصورتر است. حتی اگر 
توافق هم صورت بگیرد و ایران دوباره به فروش 4 میلیون بش��که نفت در 
روز برگردد، اینکه تصور کنیم قیمت دالر ریزش می کند و به زیر 10 هزار 

تومان می رسد، خیال واهی است.
او با بیان اینکه جبران افزایش پایه پولی، کاهش رشد اقتصادی و منفی 
ش��دن آن در سال های گذش��ته زمان می برد، می افزاید: بشخصه معتقدم 
ش��رایط اقتصاد و اتفاقات اقتصادی داخلی همچون انتخاب تیم اقتصادی 
دولت آینده، نمی تواند تاثیر خارق العاده ای روی بازار ارز داش��ته باشد. در 

رابطه با برجام نیز به اعتقاد من احتمال توافق بیش��تر از برهم خوردن آن 
است، ولی موج هایی که به راه افتاده، کار موج سازان بازار دالر است.

شریعتی متذکر می شود: در حال حاضر همه انرژی ها در این راستاست 
ک��ه دولت جدید با کمترین تکان و چالش کار خود را ش��روع کند. تغییر 
شارپی در بازار وجود نخواهد داشت؛ اگر هم تغییری باشد، بیشتر در جهت 

کاهش قیمت دالر خواهد بود.
همچنین اصغر س��میعی، رئیس اس��بق کانون صرافان در این خصوص 
می گوید: دلیل اصلی اینکه در حال حاضر قیمت دالر افزایش پیدا می کند، 
تفاوت معناداری اس��ت که بین نرخ تورم در کش��ور ما و کشورهای حوزه 
دالر مشاهده می شود؛ یعنی 4 درصد برای آنها و حدود 40 درصد برای ما.

او با اش��اره ب��ه افزایش فاحش نقدینگی در کش��ور، می افزاید: به گفته 
مسئوالن اقتصادی کش��ور، حجم نقدینگی در آخر دوره خاتمی 70 هزار 
میلیارد تومان، در آخر دوره احمدی نژاد ۶00 هزار میلیارد تومان )بیش از 
8 برابر( و در آخر دوره روحانی 3 هزار و 500 هزار میلیارد تومان )نزدیک 
به ۶ برابر( بوده اس��ت. البته دالی��ل دیگری هم می توان برای بی ثباتی در 
بازار  ذکر کرد؛ از جمله مهمترین آن، چندنرخی بودن ارز و ایجاد بازارهای 
دستوری مثل »بازار متشکل ارزی« است که خود باعث ایجاد رانت و فساد 
در بازار ارز شده است. سمیعی متذکر می شود: متاسفانه سیاست های بانک 
مرکزی باعث شد صرافی های بانکی و برخی از صرافی های بزرگ در بخش 
خصوصی از رانت ها و امتیازاتی برخوردار باشند، ولی صرافی های کوچک نه 
تنها از آن بی بهره باشند، بلکه از فعالیت های عادی خود هم منع شده اند و 
البته نفع این کارها به جیب رانت خواران از یک طرف و صرافان غیررسمی 

از طرف دیگر می رود.
رئیس اس��بق کانون صرافان ادامه می دهد: اگر از اول سال 1400 را در 
نظر بگیریم، طبق پیش بینی ها قیمت دالر می باید با 25 هزار تومان آغاز 
می ش��د که همین طور هم ش��د و با توجه به نرخ تورم ب��االی 40 درصد 
می بای��د ح��دودا ماهانه 700 تومان به قیمت ارز اضافه می ش��د و در اول 

تابس��تان به حدود 27 هزار تومان می رسید، ولی دیدیم که دخالت ها در 
قیمت باعث شد که گاهی قیمت تا زیر 21 هزار تومان هم برسد و خوب 
بعد برگردد. این نوس��انات باعث ایجاد رانت مخصوصا »رانت اطالع« برای 

عده ای می شود و این به معنای تبعیض اقتصادی است.
س��میعی متذکر می شود: با وضعیت فعلی و با نرخ تورم فعلی و با توجه 
به افزایش حجم نقدینگی فعلی، فکر می کنم قیمت ارز در بهترین حالت 
در اول پاییز به حدود 2۹ هزار و 500 تومان و در آغاز س��ال 1401 یعنی 
آغاز قرن پانزدهم هجری خورشیدی به 35 هزار تومان برسد، ولی این در 
صورتی است که اتفاق خاصی رخ ندهد، ولی اگر بخواهیم خوش بین باشیم 
و دولت جدید را منش��أ اثرات خیر بدانیم، ش��اید با واقعی شدن قیمت ها 
و برداش��ته ش��دن یارانه های غیرهدفمند و تک نرخی شدن ارز و برداشته 
ش��دن موانع و محدودیت های غیرالزم در راه رقابتی ش��دن کسب و کار، 
قیمت ها تا حدی کنترل ش��ود و باعث ش��ود سال را با قیمت های بهتری 

به پایان برسانیم.
وی با بیان اینکه مردم و رسانه ها نباید از باالرفتن نرخ ارز وحشت کنند 
و دولت را برای پایین آوردن آن تحت فشار بگذارند، توضیح می دهد: اگر 
فرضا ما در طبقه دهم یک عمارت باش��یم و با آرامش از پله پله ها پایین 
بیاییم و به طبقه پنجم برس��یم و در آنجا مستقر شویم، خیلی بهتر است 
از اینکه از طبقه دهم به پایین پرتاب ش��ویم و باز با وسایلی ما را تا طبقه 
نهم باال بیندازند و باز به پایین پرتاب کنند تا به طبقه س��وم برسیم و باز 
باال بیندازند تا به طبقه هشتم. این تالطمات باعث آزار ما می شود و خیلی 
بیشتر آزاردهنده است از اینکه ما با تصمیم خودمان جایگاه مان را که مثال 
طبقه پنجم اس��ت بشناسیم و با استفاده از پلکان با آرامش به آن برسیم. 
درست است که طبقه دهم جایگاهی واالتر است و همه دوست داریم پول 
ملی ما جایگاهی بهتر داشته باشد، ولی بهتر است با توجه به موقعیت ها و 
وضعیت اقتصاد کشور، جایگاه واقعی را انتخاب کنیم و از انتخاب جایگاهی 

لغزنده و موقت و غیرواقعی پرهیز کنیم.

دالربهباالی30هزارتومانمیرسد؟

موجسواریدالالندربازارارز

بانکنامه

رشدقیمتسکهدرسایهافزایشانسجهانی
قیمتدالرریزشکرد

قیم��ت دالر در صرافی های بانکی ریزش ک��رد. در حالی که روز 
گذش��ته نرخ دالر در بازار آزاد تهران ب��ا افزایش 75 تومانی قیمت 
روبه رو ش��د، هر دالر در صرافی های بانکی با 140 تومان کاهش به 
رقم 25 هزار و ۹۹ تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز با ۶3 تومان 
افزایش به رقم 2۹ هزار و 5۹3 تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر 
24 هزار و ۶02 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 2۹ هزار تومان بود.

همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در 
بازار تهران با افزایش 80 هزار تومانی در روز سه ش��نبه به رقم 11 
میلیون و 350 هزار تومان رسید که به نظر می رسد ناشی از افزایش 
نرخ انس جهانی طال به میزان 2 دالر و ۹ س��نت باش��د. سکه تمام 
به��ار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلی��ون و 850 هزار تومان معامله 
ش��د. نیم س��که بهار آزادی 5میلیون و 800 هزار تومان، ربع سکه 
3 میلی��ون و ۶50 هزار تومان و س��که یک گرم��ی نیز 2 میلیون و 
200 ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 
18 عی��ار به یک میلیون و ۹۶ هزار تومان رس��ید. قیمت هر مثقال 
طال نیز 4 میلیون و 752 هزار تومان ش��د. هر انس جهانی طال هم 

یک هزار و 811 دالر و 28 سنت قیمت خورد.

درپایانخردادماهامسال
بدهیهایخارجیایرانکمشد

بدهی خارجی ایران در پایان خرداد امسال با کاهش نسبت به سال گذشته 
ب��ه رقم 8 میلیارد و 744 میلیون دالر رس��ید. گزارش جدید بانک مرکزی از 
گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد امسال نشان می دهد میزان بدهی های 
خارجی کش��ور در پایان خرداد نس��بت به پایان سال گذشته با کاهش همراه 
ش��ده و به رقم 8 میلیارد و 744  میلیون دالر رسیده است. میزان بدهی های 
کوتاه مدت کشور 2 میلیارد و 11 میلیون دالر و بدهی های بلندمدت ایران نیز 

۶ میلیارد و 733 میلیون دالر اعالم شده است.
از س��وی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران معادل 7میلیارد و 370 
میلیون یورو اس��ت که 5 میلی��ارد و ۶75 میلیون ی��ورو از این میزان، حجم 
بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۶۹5 میلیون یورو حجم 
بدهی های کوتاه مدت است. این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور 
در پایان اس��فند گذش��ته معادل ۹ میلیارد و 142 میلیون دالر بوده و میزان 
بدهی های کوتاه مدت کش��ور حدود 1.۹ میلی��ارد دالر و بدهی های بلندمدت 

ایران نیز 7.1 میلیارد دالر اعالم شده است. 
گفتنی اس��ت که بدهی خارج��ی مجموعه تعهدات ایجادش��ده در نتیجه 
گشایش اعتبار اسنادی تس��هیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها 
و نهاده��ای بین المللی همچنی��ن تامین مالی پروژه ه��ای از طریق فاینانس، 
پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را دربر می گیرد. البته این ش��اخص 
نس��بت به پایان خرداد سال گذش��ته با 8۹ میلیون دالر افزایش مواجه شده 
است، زیرا در آن زمان بدهی های خارجی ایران 8 میلیارد و ۶55 میلیون دالر 
بوده که 7 میلیارد و 1۶3 میلیون دالر آن بدهی های میان مدت و بلندمدت و 
یک میلیارد و 4۹2 میلیون دالر از این میزان بدهی های کوتاه مدت بوده است.

بهدلیلافزایشسقفبرداشتدولتازتنخواه
بدهیبانکهاودولتبهبانکمرکزیزیادشد

آخری��ن آمار بانک مرک��زی از افزایش بدهی های دول��ت و بانک ها به بانک 
مرکزی حکایت دارد و عامل اصلی آن به گفته بانک مرکزی، افزایش مطالبات 
این بانک از دولت است. آنطور که گزارش جدید سیاستگذار پولی از متغیرهای 
پول��ی و بانکی در پایان خرداد امس��ال نش��ان می ده��د، در این مدت خالص 
مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 53.5 درصد رش��د نس��بت به خرداد 
سال قبل به 201 هزار و ۶00 میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 

با 0.1 درصد رشد به 113 هزار و 400 میلیارد تومان رسید.
بانک مرکزی در گ��زارش خود، دلیل اصلی افزایش مطالبات خود از بخش 
دولتی در دوره مذکور را استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان )جمعا به میزان 
555.3 هزار میلیارد ریال( اعالم کرد. بانک مرکزی همچنین درخصوص عوامل 
موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال 1400، به چسبندگی 
هزینه های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت 
)نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال 1400 

نسبت به دوره مشابه سال قبل( اشاره کرد.
ع��الوه بر این، به اس��تناد ج��ز )4( تبصره )14( قانون بودجه س��ال 1400 
کل کش��ور، بانک مرکزی موظف شده اس��ت برای پرداخت به موقع مصارف 
هدفمندی و براس��اس درخواست س��ازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد 
از جم��ع مصارف ج��دول تبصره )14( را )حدود 33.4 ه��زار میلیارد ریال( به 
صورت تنخواه در اختیار س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها قرار دهد که از این 
می��زان، معادل 2000 میلیارد تومان در تاریخ 1400.3.5 در اختیار س��ازمان 
هدفمندس��ازی یارانه ها )به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی 

دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم( قرار گرفته است.
بر این اس��اس در طول سه ماهه اول امسال، از مجموع تنخواه گردان )خزانه 
و س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها( به میزان 5۶۹.5 هزار میلیارد ریال، 555.3 
هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان 
432.1 هزار میلیارد ریال )78 درصد( در قبل و 123.2 هزار میلیارد ریال )22 
درصد( در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است. از سوی دیگر، 
جزییات افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز بررس��ی ش��د که وضعیت 
دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی حاکی از آن است 
که میزان دارایی های خارجی در این بخش با ۹1.1 درصد رشد نسبت به پایان 
خرداد سال قبل همراه بوده و به 1353 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است. 
سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی نیز با 34.1 
درصد افزایش نسبت به خرداد سال گذشته به 420 هزار میلیارد تومان رسید. 
همچنین، بدهی بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز 
در پای��ان خرداد 1400 ب��ا 0.1 درصد افزایش به 113 ه��زار و 400 میلیارد 
تومان رس��یده است. عالوه بر این، میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری 
کشور در پایان خرداد 1400 معادل 1۹7 هزار و 100 میلیارد تومان است که 
نس��بت به مدت مشابه س��ال پیش 151.4 درصد رشد نشان می دهد. سپرده 
بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 74.4 هزار میلیارد ریال بوده که 23.۹ 
درصد کاهش یافته است. جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد 
بررسی، 1228 هزار و 100 میلیارد تومان بوده که به نسبت خرداد ۹۹ دارای 
۶0.8 درصد رش��د اس��ت و میزان بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در 
پایان خرداد 1400 به 74.7 هزار میلیارد ریال رسیده که 23.۹ درصد نسبت 

به سال قبل افت داشته است.
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بهبودکیفیتحکمرانیاقتصادی

حسینسالحورزی
نایب رئیس اتاق ایران

سال هاس��ت ک��ه ایران دچار انس��داد ج��دی در ح��وزه ارتقای 
کیفیت فضای کسب وکار است و نامس��اعدبودن فضای کسب وکار 
به باور فعاالن بخش خصوصی، بیش از یک دهه اس��ت که چالش 
اصلی برای تسریع و تس��هیل روند تشکیل سرمایه و تقویت تولید 
محسوب می ش��ود. مزمن شدن این عارضه بدانجا رسیده است که 
متأسفانه در ذهن بخش بزرگی از فعاالن بخش خصوصی این گزاره 
که »سیاس��تمداران در ارائه یک مدل موفق و کارآمد از حکمرانی 
اقتص��ادی ناموفق بوده اند«، جای خود را به گ��زاره ای دیگر با این 
مضمون داده است که »سیاستمداران به هر دلیل خواهان گشایش 

و ارتقای فضای کسب وکار کشور نیستند«.
این باور که آس��یب و انسداد فضای کسب وکار کشور نه ناشی از 
نتوانستن و نخواستن سیاس��تمداران، بلکه ناشی از نخواستن آنان 
اس��ت؛ عالوه بر تزری��ق ناامیدی به ذهن و قل��ب فعاالن اقتصادی 
موجب بروز و تقویت گس��ل هایی در میان ملت و دولت )در معنای 
وس��یع کلمه( می ش��ود که عواقب و مض��رات آن به مراتب فراتر از 
کندش��دن روند رش��د اقتصادی اس��ت. واقعیت اما این اس��ت که 
مش��کل حکمرانی اقتصادی ایران، ندانستن و توانستن است. نظام 
بوروکراتیک حکمرانی اقتصادی و الگوی تقسیم کار تخصصی تولید 
و تجارت در کش��ور که می توان از آن به سازماندهی صنعتی کالن 
تعبی��ر کرد، فاق��د ابزارهای مالی، اجرایی، فن��ی، حقوقی و قانونی 
الزم ب��رای ادام��ه حیات در دنیای پررقابت و پوی��ای اقتصاد امروز 

جهان است.
به  بی��ان  دیگر، ضع��ف تخصص گرایی قوای س��ه گانه حاکمیتی 
در توس��عه نظام حکمرانی خوب اقتصادی، نه فقط مس��تقیما و در 
کوتاه مدت فعالیت های تولیدی و تجاری را در برابر طیف وس��یعی 
از ریس��ک ها به ویژه ریس��ک های سیاسی و سیاس��تی آسیب پذیر 
کرده اس��ت، بلکه فرات��ر از آن اعتماد، امید و انگیزه برای توس��عه 
س��اختارهای تخصصی تقسیم کار تولید و تجارت و به تبع آن، رشد 
بلندم��دت بهره وری را در اقتصاد ایران دچار آس��یب کرده اس��ت. 
پاس��خ مناس��ب حاکمیت به این ش��رایط، نه یک اقدام، بلکه باید 
فرآیندی به سوی تخصص گرایی در حکمرانی اقتصادی با نشانه های 
بیرونی روش��ن و عینی باشد که جمیع فعاالن اقتصادی را به ایجاد 
یک تغییر عمیق در فضای کسب وکار کشور امیدوار سازد و فضای 

یأس و ناامیدی را الاقل تا حدی کمرنگ نماید.
در ای��ن میان، نقش دس��تگاه قض��ا در تغیی��ر بنیادین ذهنیت 
مس��موم و ناامی��د فعاالن اقتصادی نس��بت به چش��م انداز فضای 
کسب وکار کش��ور، اگر از سایر ارکان حاکمیتی بیشتر نباشد قطعا 
کمتر نیس��ت. حق جوی��ی و عدالت طلبی، عالی تری��ن ارزش نهفته 
در ضمیر هر انس��ان اس��ت و انس��ان ها حتی در شرایط محرومیت 
از »عدال��ت تحقق یافته« اگر جه��ت حرکت عمومی جامعه و نظام 
حکمران��ی آن را در جه��ت تحقق عدالت ببینن��د و به تعبیر قرآن 
کری��م، ارکان و اجزای جامعه را »قیام ک��رده برای تحقق عدالت« 
بدانند؛ به رغم همه نقص ها و کاس��تی های مقطعی، قطعا با امید و 
اعتماد و نش��اط، این مسیر را تا رس��یدن به هدف مطلوب تعقیب 

خواهند نمود.
به رغم حس��ن نیت مسئوالن محترم قضایی کشور در تمام ادوار 
نس��بت به فعاالن اقتصادی و امر خطیر تولید، عدم تناسب قوانین 
و نظام قضایی کشور در حوزه حکمرانی اقتصادی با پیچیدگی های 
دنیای تولید و تجارت، موجب بروز ناکارآمدی هایی شده که مزمن 
شدن آنها، بدبینی و سرخوردگی فعاالن اقتصادی نسبت به کیفیت 
محیط حقوقی و قضایی فعالیت های اقتصادی در کش��ور را در پی 

داشته است.
کاف��ی و وافی نب��ودن قوانین و رویه ه��ای قضایی جهت تضمین 
»حاکمی��ت قان��ون« در امور اجرای��ی حکمرانی اقتص��ادی، نحوه 
حراس��ت از حقوق و منافع عمومی در هزینه کرد بیت المال، ضعف 
رویه ه��ای قضای��ی در تضمین اجرای قرارداده��ا و حمایت از حق 
مالکیت و حقوق منش��عب از آن، به عن��وان اصلی ترین چالش های 
دس��تگاه قضا در ارتق��ای کیفی��ت حکمرانی اقتص��ادی، نیازمند 
اصالح��ات عمیق و دامن��ه دار در نظام قضایی کش��ور با محوریت 

تخصص گرایی در امر حکمرانی اقتصادی است.
همچنین قوه قضائیه صاحب مجموعه ای از کرس��ی های کلیدی 
و حساس در ش��وراهای فراقوه ای و میان بخش��ی است که در آنها 
قضات و س��ایر خبرگان امور حقوقی و قضایی، باید به  حکم قانون 
در مورد مس��ائل جاری اقتصاد و فضای کس��ب وکار کشور نظرات 
حاکمیتی اب��راز و اعمال کنند. عدم پش��تیبانی علمی و اطالعاتی 
تخصصی سازماندهی شده از نمایندگان دستگاه قضا در این نهادها 
و ش��وراها متأسفانه س��بب شده اس��ت که نمایندگان قوه قضائیه 
نتوانن��د از تم��ام ظرفیت های س��اختاری و قانونی ای��ن نهاد برای 
تصمیم سازی و تصمیم گیری به نفع بهبود فضای کسب وکار کشور 

و احیای اقتصاد ملی بهره برداری نمایند.
در واقع می توان چنین گفت که دس��تگاه قضایی کش��ور، چه در 
فعالیت ه��ای درونی خود و چه در سیاس��ت گذاری های فراقوه ای و 
میان بخش��ی، نیازمند یک پشتیبانی علمی و اطالعاتی تخصصی از 
قضات و س��ایر کارکنان قوه قضائیه اس��ت تا این افراد بتوانند ذیل 
سیاستی یکپارچه، با نگاهی سیس��تمی و مبتنی بر رویکرد علمی 
و تحلیلی نس��بت به واقعیت های اقتصاد و فضای کسب وکار کشور، 
مأموریت خطیر خود در مس��یر بهبود فضای کسب وکار را به انجام 

برسانند.
به ثمر رس��یدن این فرآیند ممکن اس��ت بس��یار زمانبر باشد و 
قطعا چالش های عمده ای در مسیر آن وجود دارد، اما به عنوان یک 
پیشنهاد ش��اید اعمال تغییر ساختاری در دستگاه قضا، با تأسیس 
چی��زی مثل »معاونت حق��وق اقتصادی« یا س��اختاری با کارکرد 
مش��ابه که با اتکا به بس��یج نخبگان اقتصادی و حقوقی، مأموریت 
خطیر و حس��اس تزری��ق نگاه »دانش بنیان« نس��بت به حکمرانی 
اقتصادی را در دستگاه قضایی کشور برعهده بگیرد، گامی عینی و 
روشن برای ایجاد امید و اعتماد در فعاالن بخش خصوصی، نسبت 
به عزم و توانایی دس��تگاه قضایی کش��ور برای مشارکت در ارتقای 

کیفیت فضای کسب وکار باشد.

یادداشت

فرصت امروز: پس از آنکه ش��اخص بورس تهران در روز دوش��نبه و در 
آخرین روز فعالیت دولت دوازدهم با افت مواجه ش��د، روز گذشته به مدار 
صعود برگشت و به رشد 17 هزار واحدی رسید. صبح دیروز مراسم تنفیذ 
حکم ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی با حضور رهبر معظم انقالب و 
جمعی از مقامات کشوری و لشکری در حسینیه امام خمینی )ره( برگزار 
ش��د و به موازات آن، ش��اخص کل بورس با 17 هزار و 71۶ واحد رشد به 
رقم یک میلیون و 375 هزار واحد رسید. آنچه آن را می توان لبخند سبز 

بورس در روز تنفیذ رئیس دولت سیزدهم تعبیر کرد.
برپایه معامالت چهارمی��ن روز هفته، بیش از ۶ میلیارد و ۹۶۶ میلیون 
س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 47 ه��زار و 2۹۶ میلیارد ریال 
دادوستد شد. همچنین شاخص کل هم وزن با 230 واحد کاهش به 400 
هزار و ۶۹0 واحد و شاخص قیمت هم وزن با 145 واحد افت به 253 هزار 
و 218 واحد رس��ید. شاخص بازار اول ۹ هزار و 725 واحد و شاخص بازار 
دوم 45 هزار و 844 واحد رش��د داش��تند. در آن س��وی بازار سرمایه نیز 
شاخص کل فرابورس بیش از 43 واحد افزایش داشت و بر روی کانال 1۹ 
ه��زار و ۹13 واحد ثابت ماند. در این بازار 3 میلیارد و 2۹7 میلیون برگه 

سهم به ارزش 27 هزار و ۹04 میلیارد ریال دادوستد شد.
درمعامالتروزسهشنبهبورسچهگذشت؟

در جریان معامالت روز سه ش��نبه گروه ش��یمیایی ب��ا ۹7 هزار و ۹۹5 
معامل��ه به ارزش ۹ هزار و 757 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 51 
هزار و ۶35 معامله به ارزش 4 هزار و 8۶7 میلیارد ریال، گروه خودرو با 78 
هزار و 58 معامله به ارزش 4 هزار و 171 میلیارد ریال، گروه چندرشته ای 
صنای��ع با 33 ه��زار و 12۹ معامله به ارزش 2 هزار و 42۹ میلیارد ریال و 
گروه کانه فلزی با 21 هزار و 818 معامله به ارزش 2 هزار و 411 میلیارد 

ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
ش��رکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 3 هزار و 705 واحد، شرکت 
توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با 2 هزار و ۹04 واحد، شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی با یک هزار و 33۹ واحد، ش��رکت توسعه 
معادن و فلزات با یک هزار و 105 واحد و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
با یک هزار و 83 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. 

در س��وی مقابل، شرکت ایران خودرو با 54۶ واحد، بانک پارسیان با 27۹ 
واحد، شرکت سایپا با 252 واحد، گروه بهمن با 1۹0 واحد و شرکت پارس 

خودرو با 138 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با افزایش 43 واحدی 
ب��ه رقم 1۹ هزار و ۹13 واحد رس��ید. در معام��الت چهارمین روز هفته 
فرابورس ایران، بیش از 3 میلیارد و 2۹7 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 27 هزار و ۹04 میلیارد ریال دادوس��تد شد. شرکت ذوب 
آه��ن اصفهان با 20 واحد، ش��رکت فرابورس ایران با 11 واحد، ش��رکت 
پتروش��یمی شهید تندگویان با 10 واحد، شرکت پاالیش نفت شیراز با ۹ 
واحد و شرکت پلیمر آریا ساسول با 8 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص داشتند. در نقطه مقابل بیمه پاسارگاد با 14 واحد، شرکت فوالد 
هرمزگان جنوب با 8 واحد، بیمه کوثر با 7 واحد، ش��رکت مدیریت انرژی 
امید تابان هور با ۶ واحد و بانک دی با 5 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر 

شاخص فرابورس داشتند.
همچنین، بیمه تجارت نو و ش��رکت ش��یر پاس��توریزه پگاه گیالن با 5 
درصد، ش��رکت توکا رنگ فوالد س��پاهان با 4.۹7 درصد، شرکت جنرال 
مکانیک با 4.۹۶ درصد و ش��رکت فرابورس ایران با 4.88 درصد بیشترین 
افزایش قیمت را داش��تند. از سوی دیگر، ش��رکت افرانت با 4.7۹ درصد، 
بیمه میهن با 4.77 درصد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با 4.۶3 
درصد، ش��رکت  عطرین نخ قم با 4.58 درص��د و بیمه کوثر با 4.5 درصد 

بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
سمتوسویبورسدردولتسیزدهم

صبح دیروز همه نگاه ها به حسینیه امام خمینی )ره( و مراسم تنفیذ حکم 
ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی بود و تحوالت شاخص های بورسی در 
این روز را می توان نویددهنده لبخند سبز این بازار به سیاست های دولت 
جدید دانس��ت. چنانکه اشاره رئیس دولت سیزدهم به مقوله بازار سرمایه 
در برنامه کوتاه مدت و بلندمدت نشان دهنده جایگاه پایدار بازار سرمایه در 
اقتصاد کش��ور اس��ت و از این طریق بازار سرمایه می تواند به قلب تپنده و 

آینه واقعی اقتصاد کشور تبدیل شود.
در این باره امیرعلی امیرباقری، کارش��ناس بازار سرمایه به صحبت های 

دیروز رئیس��ی درخصوص بازار س��رمایه در مراس��م تنفیذ حکم ریاست 
جمهوری اش��اره کرد و به پایگاه خبری بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه و 
ثبات در بورس یکی از محورهای اصلی سخنان رئیس جمهور منتخب بود 
که البته پیش تر و در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری به صورت جدی 
به این موضوع پرداخته بود. بحث بازار سرمایه در صحبت های رئیسی در 
این روز نش��ان دهنده توجه ویژه مسئوالن کشور نس��بت به بازار سرمایه 
اس��ت، به هر حال بازار س��رمایه در بحث کسری بودجه، تخصیص بهینه 

دارایی ها و ترمیم بخش تولید می تواند نقش مهم و موثری ایفا کند.
امیرباق��ری با بیان اینکه به طور معم��ول، نگاه کالن دولت به معامالت 
بورس باعث می شود تا جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور پررنگتر شود 
و رس��الت اصلی خود که بحث تامین سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت 
بنگاه های تولیدی اس��ت، اثرگذارتر باش��د، افزود: تاکید حجت االسالم و 
المسلمین رئیسی در مراسم تنفیذ و همینطور مناظرات انتخاباتی به بازار 
سهام، نش��ان دهنده آن است که بازار سرمایه حداقل در چهار سال آینده 

جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور خواهد داشت.
او با بیان اینکه به احتمال زیاد بازار سرمایه و بازار ثانویه به متن اقتصاد 
باز خواهد گشت و دوباره نگاه ها به سمت این بازار معطوف می شود، گفت: 
یکی از تاکیدات و راهکارهای رئیس��ی بهبود جایگاه بازار اولیه اس��ت تا از 
این طریق تامین مالی و هدایت نقدینگی به س��مت تولید صورت بگیرد. 
تاکنون بیشتر بحث تامین مالی از مجرای نظام بانکی صورت گرفته است، 
اما تاکیدات رئیسی بر بازار سرمایه نشان می دهد، بار تامین مالی به مرور و 
در میان مدت به بازار سرمایه منتقل و توازنی بین نظام پول و بازار سرمایه 
برقرار خواهد شد که این موضوع می تواند کلیت اقتصاد کشور را تحت تاثیر 

قرار دهد و مانع از آفت های ساختاری در کشور شود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: اکنون سرمایه در کشور 
به وفور پیدا می شود، اما متاسفانه بخش تولید با کمبود منابع مواجه است 
که طبیعتا دستیابی به آن می تواند به تحقق شعار جهش تولید کمک کند. 
سهام حاضر در بازار ثانویه و انجام تامین مالی در بازار اولیه و دیگر بورس ها 
می تواند ش��فافیت را به اقتصاد کشور بازگرداند و زمینه ترمیم کارایی که 

حلقه مفقوده اقتصاد کشور است را تا حدی ترمیم کند.

بازارسرمایهبهرئیسدولتسیزدهملبخندزد

سبزپوشیبورسدرروزتنفیذ

پلتفرم های معامالت اجتماعی در دنیای معامالت آنالین از سال 200۶ 
راه اندازی ش��دند و اکنون پلتفرم های گوناگونی در تالش هستند برتری و 
مزیت خود را نسبت به سایرین به اثبات برسانند تا کاربران بیشتری جذب 
خود کنند. در میان پلتفرم های معامالت اجتماعی، پنج پلتفرم با شعارهای 

مشخص، مدعی هستند در این زمینه بهترین هستند.
به گزارش سنا، طی س��ال های گذشته، پلتفرم های معامالت اجتماعی 
در دنی��ای معامالت آنالین از محبوبیت بس��یاری برخوردار ش��ده اند. این 
بسترها به س��ادگی کاربران را قادر می سازد تا با معامله گران دیگر ارتباط 
برقرار کنند، ایده های معامالتی شان را به اشتراک بگذارند و معامالت سایر 
معامله گران با عملکرد باال را در همان ش��بکه کپی کنند. به بیان س��اده، 
معامالت اجتماعی شکلی از معامالت است که در آن معامله گران می توانند 
ایده ها و فعالیت تجاری خود را به اش��تراک بگذارند. براساس این ایده که 
عملکرد گروه بهتر از متوسط عملکرد فردی است و به همین دلیل، کاربران 

می توانند با سایر اعضای شبکه تعامل داشته باشند.
معامالت اجتماعی یک مفهوم جدید نیست و چندین دهه توسط بسیاری 
از معامله گران اس��تفاده می ش��ود. هنگامی که اینترنت در دس��ترس قرار 
گرفت، معامالت اجتماعی به عنوان یک ابزار حیاتی برای س��رمایه گذاران 
نمود پیدا کرد. ایترو یکی از نخستین پلتفرم های معامالت اجتماعی است 
که از سال 200۶ فعالیت خود را آغاز کرد. آوا ترید، زولو ترید، دولپی ترید 
و ناگا از دیگر پلتفرم های معامالت اجتماعی مشهور هستند که از آن زمان 
به بعد ظاهر ش��ده اند. در ادامه به شناسایی بهترین پلتفرم های معامالت 

اجتماعی در سال 2021 می پردازیم.
* ای�ترو )eToro(: بدون تردید، ای�ترو مش��هورترین ش��بکه معامالت 
اجتماع��ی در جهان با بیش از 17 میلیون کارب��ر و مجموعه ای از ابزارها 
و ویژگی های معامالت اجتماعی اس��ت. در حقیق��ت، ای�ترو در اصل یک 
کارگزار CFD و فارکس اس��ت که به کاربران امکان دسترسی به نرم افزار 

معامالت اجتماعی را می دهد. ای�ترو، همچنین نخستین شرکت کارگزاری 
در جهان بود که در سال 200۶ یک پلتفرم معامالت آنالین راه اندازی کرد.

ای�ترو، امکان بازدهی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند، به این معنا 
که این پلتفرم معامالت اجتماعی برای هر دو طرف ایده آل اس��ت: افرادی 
ک��ه مایلند فعالیت ه��ای معامالتی خود را به اش��تراک بگذارند و به ازای 
آن، حقوق دریافت می کنند و افرادی که می خواهند از س��رمایه گذاران با 

عملکرد برتر تقلید و معامالت آنها را کپی کنند.
کاربران ای�ترو در صفحه نمایه خود، قادر به مشاهده اخبار دیگر کاربران 
هس��تند و به بس��یاری از ابزارهای معامالت اجتماعی دسترس��ی دارند. 
  )eToro CopyTrade( معروف ترین ای��ن ابزارها معامله کپی ای�ت��رو
است که به فرد امکان کپی کردن معامالت معامله گران باتجربه را می دهد.
یکی دیگر از مزایای پلتفرم معامالت اجتماعی ای�ترو این است که کاربر 
می توان��د بازار یا محصول خاصی را انتخاب کن��د. برای نمونه، او می تواند 
یک سرمایه گذار را انتخاب کند که بر بازار رمزنگاری تمرکز دارد یا به طور 
فعال، یک س��که رمزنگاری خ��اص مانند بیت کوین را معامله می کند. اگر 
بخواهید معامله اجتماع��ی را آغاز کنید، ای�ترو بی تردید، بهترین انتخاب 
اس��ت! کارگزار پلتفرم معامالت اجتماعی ای�ترو همچنین برای استفاده از 
این پلتفرم و همچنین کپی معامالت س��ایر سرمایه گذاران هیچ هزینه ای 
نمی پ��ردازد، به بیان��ی دیگر، معامالت بدون کمیس��یون ارائه می ش��ود. 
همچنین این کارگ��زاری اطمینان می دهد که مش��تریان از طریق طرح 

جبران خدمات مالی )FSCS( ایمن هستند.
* آوا ترید )AvaTrade. AvaSocial(: در س��ال 200۶ تأسیس شد 
ت��ا به یکی از معتبرترین کارگزاران فارکس و CFD که به کاربران امکان 
دسترس��ی به بازارها را می دهد، تبدیل شود. این کارگزار توسط 7 آژانس 
در ۶ قاره اداره می ش��ود و به دلیل ایجاد طیف گس��ترده ای از پلتفرم ها و 
ابزارهای معامالتی پیشرفته، یک محیط معامالتی عالی برای معامله گران 

به شمار می رود.
کارگزار آوا ترید یک سیس��تم مبتکرانه جدید برای تجارت کپی به نام 
AvaSocial راه اندازی کرده است تا به کاربران کمک کند با معامله گران 
دیگر ارتباط برقرار کرده و معامالت خود را کپی کنند. در اصل، این برنامه 
معامالت اجتماعی به کاربر پیش��نهاد می کند تا با س��ایر اعضای آوا ترید 
تعامل داش��ته باش��د، مربیان معامالتی خود را گزینش کنند، پرسش ها و 
ابهامات خود را مطرح کنند و البته معامالت بهترین معامله گران این شبکه 

را کپی کنند.
به طور کلی، آوا ترید برای س��الیان متوالی ک��ه یک پلتفرم عالی برای 
معامله گران متوسط و باتجربه است. این پلتفرم طیف وسیعی از پلتفرهای 
معامالت��ی و اس��پرد )تفاوت بین دو قیم��ت، دو نرخ یا دو ب��ازده( را ارائه 
می دهد. بنابراین، بس��تر آوا تری��د برای مبتدیانی که مای��ل به ارتباط با 
معامله گران حرفه ای هس��تند، ایده آل اس��ت. همچنین، این پلتفرم برای 
معامله گران موفق و با س��ابقه درخشان اثبات شده ای که می خواهند با به 
اشتراک گذاشتن فعالیت معامالتی خود درآمد اضافی کسب کنند، بسیار 

مناسب است.
* زولو ترید )Zulutrade(: یک پلتفرم معامالت اجتماعی و معامالت 
کپی اس��ت که در س��ال 2007 تاسیس ش��د و از آن زمان به بعد، به باور 
معامله گ��ران فعال به یکی از بزرگ تری��ن پلتفرم های معامالت اجتماعی 
تبدیل ش��د. برخ��الف دو نمونه پلتف��رم اجتماعی ای�ت��رو و آوا ترید که 
می تواند در دسترس همگان قرار بگیرد، زولو ترید، یک نرم افزار معامالتی 
اس��ت که از طریق API با س��ایر کارگزارانی که از MetaTrader 4 یا 
MetaTrader 5 پش��تیبانی می کنند، متصل می شود. کاربران از طریف 
زولو ترید قادر خواهند بود بهترین معامله گران این ش��بکه را برگزینند و 
بازار و ریسک دقیق مناسب با خود را انتخاب کنند. عالوه بر این، زولو ترید 

استراتژی های تجاری مختلف را در دسترس کاربران خود قرار می دهد.

راهوروشمعاملهدربورسهایبینالمللیچگونهاست؟
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ازسویکارگروهتنظیمبازار
تصمیمبرایممنوعیتیاوارداتبرنجبه

زودینهاییمیشود
یک مقام مسئول گفت کارگروه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 
ب��ه زودی درباره اجرای قانون ممنوعیت برنج در چهار ماه از س��ال 
ج��اری تصمیم گیری می کند. به گ��زارش خبرگزاری مهر به نقل از 
وزارت جهاد کش��اورزی، مدیرکل دفتر بازرگان��ی داخلی کاالهای 
کش��اورزی معاون��ت توس��عه بازرگانی گف��ت: با توجه به ش��رایط 
خشکسالی امس��ال و واقعیت های موجود، درباره اجرای ممنوعیت 
واردات برن��ج که هر س��ال در چهار ماه از س��ال از ابتدای مرداد تا 
آبان به منظور حمایت از تولید داخلی انجام می ش��د، تصمیم گیری 
نهای��ی را انجام خواهی��م داد. ابراهیم زارع اف��زود: کارگروه تنظیم 
بازار کش��ور در خردادماه امس��ال به علت خشکس��الی، ممنوعیت 
واردات برن��ج را لغ��و کرد و در آن زمان وزارت جهاد کش��اورزی با 
ای��ن موض��وع مخالفت کرده بود. وی با اش��اره به نام��ه معاون اول 
رئیس جمهوری در ۹ مردادماه و اعالم بازگش��ت وظایف مرتبط با 
کش��اورزی به وزارت جهاد کشاورزی در قالب قانون تمرکز وظایف 
کش��اورزی، اظهار داشت: با بازگشت وظایف مرتبط به کشاورزی به 
وزارت جهاد کشاورزی، در مورد موضوع ممنوعیت واردات برنج در 
مدت یادشده، جلسه کارشناسی برگزار و نتیجه آن این چهارشنبه 
در نخس��تین جلس��ه کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کش��اورزی 

مطرح و بررسی خواهد شد.
زارع ادام��ه داد: با توجه ب��ه پیش بینی کاهش تولید برنج به علت 
خشکس��الی، نمی خواهیم کشور دچار تنش ش��ود و از سوی دیگر 

نمی خواهیم تولید داخل این محصول آسیب ببیند.
وی گف��ت: تصمیم درباره اجازه واردات یا ممنوعیت واردات برنج 
در چهار ماه یادش��ده طی س��ال جاری در حالی باید اتخاذ ش��ود 
که براس��اس گزارش ها، واردات برنج در چند ماهه ابتدای امس��ال 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. مدیرکل دفتر 
بازرگانی داخلی کاالهای کش��اورزی معاونت توسعه بازرگانی اذعان 
داش��ت: در حال حاض��ر تقاضاهایی برای کاه��ش مدت ممنوعیت 
واردات برن��ج وج��ود دارد. وی درباره اعضای کارگ��روه تنظیم بازار 
محصوالت کش��اورزی گفت: در جلسه تنظیم بازار این چهارشنبه، 
نمایندگانی از وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت، گمرک، بانک 
مرکزی، تش��کل ها، دس��تگاه های نظارتی و سایر نهادهای ذی ربط 
حضور خواهند داشت. زارع درباره ثبت سفارش کاالهای کشاورزی 
اظهار داش��ت: ثبت س��فارش نهاده های دامی از ابتدای سال توسط 
وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام بود و از این پس ثبت سفارش 
س��ایر کاالهای کش��اورزی در قالب قانون تمرکز وظایف کشاورزی 
انجام می شود. وی خاطر نشان کرد: واردات نهاده های دامی و روغن 
همچنان با ارز ترجیحی و س��ایر کاالها همچون گوشت، مرغ، برنج، 

سموم شیمیایی و داروهای دامی با ارز نیمایی صورت می گیرد.

نماگربازارسهام

دبیر کانون سراس��ری انبوه سازان از بازگشت قیمت سیمان به کیسه ای 
زیر 30 هزار تومان در بورس کاال و 45 تا 50 هزار تومان در خرده فروشی ها 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه معاون وزیر صمت و محمد اسالمی 
وزیر راه و شهرس��ازی در اوایل هفته گذش��ته در دو مصاحبه جداگانه در 
برنام��ه زنده تلویزیون��ی از مخالفت خود با عرضه س��یمان در بورس کاال 
خبر دادند، روز چهارش��نبه هفته گذش��ته )روز نوبت عرضه س��یمان( در 
س��اعات ابتدایی صبح از عرضه سیمان در بورس کاال خبری نبود تا اینکه 
از نیمه های فعالیت بازار، ش��رکت های س��یمانی مکلف به عرضه محصول 
خود در بورس کاال شدند. در چهارشنبه هفته گذشته حدود 700 هزار تن 
سیمان در بورس کاال عرضه شد که این حجم باالی عرضه سبب کاهش 
قیمت آن که در هفته های قبل تا کیسه ای 110 هزار تومان شده بود، به 

زیر کیسه ای 30 هزار تومان رسید.
براساس گزارش های آماری بورس کاال، این حجم گسترده عرضه سیمان 

در بورس، بی س��ابقه بوده و سبب شد تا بسیاری از سازندگان محصوالت 
خود را در بازار سرمایه به فروش برسانند تا با استفاده از شفافیت این بازار، 

از ورود دالالن به قیمت گذاری سیمان جلوگیری شود.
فرش��ید پورحاجت، دبیر کانون سراس��ری انجمن های انبوه س��ازان در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، با تأیید کاهش قیمت س��یمان گفت: اگرچه در 
ابتدای گرانی سیمان، کاهش برق دیماند کارخانه های سیمان و درنتیجه 
کاهش تولید س��بب افزایش قیمت ها شد، اما در ادامه دالالن بودند که با 
ورود به این بازار و کاهش عرضه، افزایش آن به قیمت های کیسه ای 70 و 

سپس تا 110 هزار تومان را رقم زدند.
وی با بیان اینکه عرضه سیمان در بورس کاال موجب ایجاد شفافیت در 
خرید و فروش ها ش��ده و باید این روش برای حذف دالالن و محتکران از 
بازار سیمان و دیگر نهاده های ساختمانی ادامه یابد، افزود: قیمت هایی که 
در بورس کاال کشف شد، قیمت تمام شده هر کیسه 50 کیلویی سیمان 
اس��ت که متوسط 25 هزار تومان در هر کیسه می شود، اما به این نرخ، ۹ 

درصد ارزش افزوده، کیسه ای 2 هزار تومان تخلیه و بارگیری، کیسه ای 7 
تا 8 هزار تومان کرایه حمل و نقل، 10 تا 15 درصد س��ود خرده فروشی و 
دیگر عوامل نیز افزوده شده و در حال حاضر برای انبوه سازان بین 45 تا 50 

هزار تومان بسته به شهر نزدیک یا دور از کارخانه سیمان، تمام می شود.
پورحاجت با بیان اینکه تولیدکنندگان بزرگ س��یمان هم به دامن زدن 
ب��ه این نرخ ها بی تمایل نبودند، گفت: نتیجه ای که در هفته های گذش��ته 
رقم خورد، تعطیلی یا نیمه تعطیلی پروژه های س��اختمانی بود و دالالن و 
سالطین س��یمان جوالن دادند، اما باید بپذیریم قیمت مصالح از تولید و 
عرضه تبعیت می کند؛ وقتی تولیدکننده قطره چکانی آن را عرضه می کند 
یا در دوره نیمه نخست سال که اوج ساخت و ساز است، به صادرات بیشتر 
از عرضه داخلی اهمیت می دهند، باید توقع رس��یدن قیمت س��یمان به 

نرخ های هفته های قبل را داشت.
وی تأکی��د ک��رد: البته معتقدم نرخ های فعلی برای صنعت س��اختمان 

مناسب نیست و باید به زیر 30 هزار تومان در هر کیسه برگردد.

رئی��س صندوق ن��وآوری و ش��کوفایی با اش��اره ب��ه حمایت 300 
میلیارد تومان��ی این صندوق برای بومی س��ازی مودم های VDSL و 
همچنین توس��عه محصول POTN گفت از ش��رکت مخابرات انتظار 
داریم که در برنامه های صندوق مش��ارکت داش��ته باش��د؛ چراکه 50 
درصد ش��رکت های دانش بنی��ان در حوزه ICT مش��غول به فعالیت 
هس��تند. به گزارش ایسنا، دکتر علی وحدت در آیین تبادل تفاهم نامه 
 VDSL همکاری مش��ترک با هدف حمایت از داخلی سازی مودم های
و محصوالت شبکه انتقال)POTN( افزود: طی دو سال گذشته مبلغ 
17 هزار میلیارد تومان خدمات مالی به ش��رکت های دانش بنیان اعطا 
ش��ده اس��ت که در برخی از آنها تالش ش��د تا به صورت هدفمند و با 
ابزارهای کمکی بتوانیم ع��الوه بر طرح های عرضه، از طرح های تقاضا 

نیز حمایت کنیم.
وی با بیان اینکه در قالب این حمایت ها تالش می شود تا محصوالتی 
به صورت لیزینگ و یا اس��تصناع به تولید برس��د، ادامه داد: برای این 
منظور در تفاهم نامه ای که به امضا  رسید، کمیته طرح های ملی تشکیل 
ش��ده که در آن طرح های��ی که دارای  ویژگی هایی چ��ون نیاز ملی و 
دستگاهی است، مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید، شرکت 
ارائه دهنده به صورت موقت دانش بنیان خواهد شد. وحدت خاطرنشان 
کرد: در صورتی که طرح از سوی شرکت به صورت موفقیت آمیز تولید 
و ب��ه بازار عرضه ش��ود، به ط��ور دائم دانش بنیان خواهد ش��د. رئیس 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی با اش��اره به حمایت های معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در این زمینه، یادآور ش��د: یکی از اقدامات 

این کمیته این اس��ت که ابزارهای حمایتی به سمت خریداران خواهد 
ب��ود و تاکنون ب��ا این روش طرح هایی با وزارت نف��ت به مبلغ 2 هزار 

میلیارد تومان و با همکاری بانک تجارت تعریف شده است.
به گفته وی براس��اس ای��ن همکاری، وزارت نفت مش��روط بر آنکه 
نیازه��ای فنی خود را از طریق ش��رکت های دانش بنی��ان تامین کند، 
تسهیالت 2 هزار میلیارد تومانی با نرخ 8 درصد از نظام بانکی دریافت 

خواهد کرد.
وحدت ب��ا بیان اینکه در این زمینه این صن��دوق نیز نگران اعطای 
ران��ت اس��ت، اظهار کرد: در ح��ال حاضر ش��رکت های دانش بنیان به 
بلوغ رس��یده اند و با ش��رکت دانش بنیانی که در این قرارداد قرار است 
مودم های VDSL تولید کند نیز از هش��ت سال پیش آشنا هستیم و 
تاکن��ون محصوالت فناورانه ای را به بازار عرضه کرده اس��ت. وی ادامه 
داد: براس��اس تفاهم نام��ه ای که امروز به امضا رس��ید صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی به ش��رکت های دانش بنیان مورد تایید شرکت مخابرات 
 VDSL 300 میلیارد تومان برای کلیه شرکت ها در موضوع مودم های
و همچنین توس��عه محصول POTN که ش��امل زیرمجموعه بخش 

انتقال می شود، اختصاص خواهد داد.
رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی با تاکید ب��ر اینکه انتظار داریم 
شرکت مخابرات در برنامه های توسعه فناوری با این صندوق همکاری 
داشته باشد، گفت: در حال حاضر از بیش از ۶ هزار شرکت دانش بنیان 
ایجادشده، 50درصد آن را ش��رکت های فعال در حوزه ICT تشکیل 

می دهند.

ICTحمایت300میلیاردیصندوقنوآوریبرایبومیسازی2فناوریحوزه
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کارشناس بازاریابی و سئو

ترجمه: علی آل علی

ش��یوع ویروس کرونا و مسئله دورکاری بس��یاری از کارآفرینان را به 
موبایل های ش��ان وابسته کرده اس��ت. اگرچه عصر کنونی با گو شی های 
هوش��مند و توانایی های حیرت انگیزشان ش��ناخته می شود، اما این امر 
پی��ش از بروز بحران کرونا کمتر مدنظر کارآفرینان قرار داش��ت. امروزه 
کمتر کارآفرینی امکان دورکاری و حفظ ارتباط با اعضای تیمش بدون 
گوشی هوشمندش را دارد. بنابراین استفاده از گوشی های هوشمند در 

تمام حوزه ها بدل به امری مهم و اساسی شده است. 
بازاریاب��ی در ش��بکه های اجتماعی ب��ا توجه به افزایش اس��تفاده از 
گوشی های هوشمند نکته مهمی محس��وب می شود. بسیاری از برندها 
در این میان اقدام به اس��تفاده از گوشی های هوشمند به عنوان ابزاری 
مفید ب��رای بازاریابی می کنند. دلیل این ام��ر عرضه اپ های مختلف و 
کاربردی برای بازاریابی اس��ت. با این حس��اب ش��ما امکان استفاده از 
گوش��ی هوش��مندتان به عنوان یک��ی از منابع مه��م و کاربردی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی نحوه اس��تفاده بهینه از گوشی های 
هوش��مند برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی است. ما در این راستا 
ب��ر روی چند اپ کاربردی برای بازاریاب��ی در این فضا تمرکز کرده ایم. 
چنی��ن اپ هایی ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف به بهترین 
شکل ممکن را فراهم می کند. در ادامه برخی از مهمترین اپ ها در این 

حوزه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
)Buffer(بافر

یکی از مشهورترین و بهترین اپ های مربوط به بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
بافر اس��ت. این اپ امکان برنامه ریزی برای به روز رس��انی اکانت برندها در توییتر، 
اینستاگرام، فیس بوک، لینکدین و پینترست را می دهد. همچنین آمارهای عمیق 
این اپ نسبت به عملکرد هر برند در شبکه های اجتماعی نیز کاربرد بسیار زیادی 
دارد. همین امر بافر را بدل به یکی از گزینه های جذاب برای بازاریاب ها در دوران 

دورکاری کرده است. 
مزیت اصلی بافر عرضه اش برای اندروید و IOS است. با این حساب بازاریاب ها 

برای استفاده از آن با محدودیتی مواجه نخواهند بود. 
Hooutsuite

ام��روزه Hootsuite فق��ط یک پلتفرم س��اده برای به روز رس��انی 
وضعی��ت برندها در ش��بکه های اجتماعی نیس��ت، بلک��ه خدمات تمام 
عیاری در این راس��تا ارائه می دهد. همین امر ش��مار هرچه بیشتری از 
برندها را به سوی این کسب و کار سوق داده است. نکته مهم در رابطه 
با این ابزار امکان پشتیبانی از تمام پلتفرم های اجتماعی است. بنابراین 

شما با هیچ مشکلی در استفاده از اپ موردنظر مواجه نخواهید بود. 
برخی از ابزارهای بازاریابی فقط به طور اپ در دسترس کاربران قرار دارد. نکته 
جالب درباره Hootsuite امکان مراجعه به س��ایت رسمی این برند و استفاده از 
خدماتش به طور آنالین است. با این حساب بازاریاب ها با دست باز امکان استفاده 

از خدمات این اپ را پیدا می کنند. 
)Later(لیتر

ش��اید گاهی اوقات اس��تفاده از اپ های بازاریابی عمومی ایده جذابی 
باش��د، اما برخی از بازاریاب ها دوست دارند به طور متمرکز بر روی یک 
پلتفرم فعالیت کنند. اس��تارت آپ لیت��ر دقیقا در همین نقطه وارد بازار 
می شود. این اپ به طور انحصاری برای بازاریابی و بهینه سازی محتوا در 
اینستاگرام معرفی شده است. نکته مهم در این میان ضرورت استفاده از 

خدمات کاربردی برای بازاریابی در اینستاگرام است. 
ام��روزه هر پلتفرم دارای ش��رایط و محیط منحصر به فردی اس��ت. 
درس��ت به همین خاطر اس��تفاده از اپ های عمومی شاید ایده جذابی 
نباش��د. در این میان لیتر برای کاربران اینس��تاگرام خبر بس��یار خوبی 
دارد. برندها امکان اس��تفاده از خدمات این اپ به طور رایگان را دارند. 
همچنین در صورت نیاز به خدمات جانبی بیش��تر امکان خرید اشتراک 
ماهانه این س��رویس نیز وجود دارد. با این حساب شما در اینجا با یک 

ابزار حرفه ای و اختصاصی برای اینستاگرام مواجه هستید. 
)Plann(پلن

حاال که صحبت از اینس��تاگرام ش��ده، باید تمام ابزارهای مفید برای 
آن را زی��ر و رو کنی��م. یکی دیگر از اپ های مناس��ب برای بازاریابی در 
اینس��تاگرام پلن اس��ت. همانطور که از نام این ابزار می شود حدس زد، 
کاربرد اصلی اش برای برنامه ریزی در بازاریابی اس��ت. اگر شما عالقه به 
بارگذاری زودهنگام پست ها و سپس تعیین زمان دقیق برای بارگذاری 
خودکارش��ان دارید، پلن بهترین ابزار برای ش��ما خواه��د بود. این ابزار 
امکان شخصی سازی زمان انتشار پست و همچنین یادآوری برای به روز 

رسانی محتوا را دارد. 
اپ پلن برای تمام برندها در دسترس قرار دارد و نکته جالب اینکه کامال رایگان 
هم هس��ت. همچنین نس��خه های اندروید و IOS آن نیز در دسترس قرار دارد. با 
این حساب شما دیگر برای برنامه ریزی در بازاریابی آن هم در اینستاگرام مشکلی 

نخواهید داشت. 
کانوا

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی همیشه نیازمند اس��تفاده از محتوای بصری 
جذاب اس��ت. عکس ه��ا در این میان نقش مهم��ی برای موفقی��ت بازاریابی ایفا 
می کنند. بس��یاری از برندها ب��رای تهیه عکس های جذاب به س��راغ عکاس های 
حرفه ای می روند. نتیجه این امر تولید محتوای بصری بی نهایت باکیفیت است. با 
این حال از نظر مالی گزینه اخیر هزینه های بس��یار زیادی به همراه دارد. بنابراین 

شاید گزینه ای بهتر استفاده از تصاویر استاک و رایگان باشد. 
وقتی صحبت از تصاویر رایگان می ش��ود، برخی از بازاریاب ها به س��راغ تصاویر 
کلیش��ه ای می روند. نکته مهم در این میان استفاده از تصاویر غیرکلیشه ای است. 

این امر فقط با استفاده از آرشیو مطمئن و بزرگ کانوا امکان پذیر خواهد بود. 
کانوا یک سایت بزرگ با آرشیوی پهناور در زمینه عکس های استاک است. البته 
اگر ش��ما مایل به صرف هزینه باش��ید، تصاویر ویژه نیز در آرشیوهای این سایت 
پیدا می ش��ود. مدیران این اس��تارت آپ برای استفاده هرچه راحت تر بازاریاب ها از 
خدمات شان اپ رسمی نیز طراحی کرده اند. بنابراین شما با استفاده از اپ رسمی 

این سایت امکان استفاده از تمام ویژگی های آن را خواهید داشت. 
REP

ابزار REP از آن دس��ت اپ هایی اس��ت که برای ایجاد ارتباط میان 
بازاریاب ها و اینفلوئنس��رها س��اخته شده اس��ت. امروزه همه برندها به 

دنبال اینفلوئنس��رهایی مطمئن هستند. با این حساب مشاهده فعالیت 
گس��ترده برندها در این میان امر عجیبی نخواهد بود. اگر شما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، باید بهترین اینفلوئنسرهای 
ممک��ن را پیدا کنید، در غیر این صورت ش��اید توانایی باقی ماندن در 

بازار را هم نداشته باشید. 
یکی از گزینه های جذاب در اپ REP مربوط به ارائه اطالعات دقیق 
و جزئی درباره هر اینفلوئنس��ر است. این امر در کنار امکان مرور سابقه 
فعالیت هر اینفلوئنس��ر امکان انتخاب بهترین ها را فراهم می کند. با این 
حساب کسب و کار شما هیچ مشکلی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدفش نخواهد داشت. 
فیسبوکبیزینس

نام فیس بوک برای هر فردی در دنیا آشناست. بسیاری از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان به دنبال بازاریابی در این پلتفرم 
هس��تند. با این حس��اب راه اندازی یک اپ رس��می از سوی این پلتفرم 
برای بازاریابی بهتر ایده بدی نیست. هدف اصلی در فیس بوک بیزینس 

یکپارچه سازی تمام فعالیت های بازاریابی در این پلتفرم است. 
بازاریاب ها با اس��تفاده از اپ فیس بوک بیزینس امکان رس��یدگی به 
تمام بخش های کس��ب و کارش��ان و مدیریت کمپین ه��ای بازاریابی را 
خواهند داش��ت. این ام��ر با توجه به عرضه رایگان اب��زار موردنظر ایده 
جذابی به نظر می رس��د. اگر شما هم از پرداخت هزینه های مختلف در 
زمینه بازاریابی خس��ته ش��ده اید، باید هرچه زودتر نسبت به استفاده از 
اپ موردنظ��ر اق��دام نمایید، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود دیگر 

جایی برای شما در بازار باقی نمانده باشد. 
دسترس��ی به آمارهای به شدت شخصی ساز ی ش��ده و دقیق یکی از 
مزایای منحصر به فرد فیس بوک بیزینس است. اگر شما در پلتفرم های 
فیس ب��وک بازاریاب��ی ک��رده باش��ید، به خوب��ی از اهمی��ت داده های 
شخصی سازی ش��ده آن اطالع دارید. این ام��ر در فیس بوک بیزینس به 
طور حرفه ای تری در دسترس بازاریاب ها قرار دارد. بنابراین شما فرصتی 
بس��یار حرفه ای برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان با این اپ 

پیدا می کنید. 
)Facebook Ads Manager(فیسبوکادزمنیجر

فیس بوک آنقدر پلتفرم بزرگ و مش��هوری هست که یک اپ مدیریت بازاریابی 
برای آن کم باش��د. اپ فیس بوک ادز منیجر ب��رای مدیریت تبلیغات این پلتفرم 
طراحی شده است. بدون تردید همه افراد به خوبی می دانند که منبع اصلی درآمد 
فیس ب��وک از طریق تبلیغات اس��ت. بنابراین تعجبی ندارد ک��ه این پلتفرم برای 

رضایت مشتریانش اقدام به رونمایی از ابزاری حرفه ای کند. 
برندها با عضویت در اپ ادز منیجر امکان مدیریت تمام تبلیغات شان با فیس بوک 
را خواهند داش��ت. گزارش های لحظه به لحظه فقط بخش��ی از خدمات گسترده 
فیس ب��وک در این اپ اس��ت. نکته جالب دیگر در این می��ان ارائه رایگان این اپ 
برای کاربران است. بنابراین شما برای مدیریت تبلیغات تان در این پلتفرم نیازی به 

پرداخت هزینه نخواهید داشت.
استفاده از یک اپ رایگان در دوره و زمانه ای که هزینه های بازاریابی و تبلیغات به 
شدت افزایش پیدا کرده است، خبر بسیار خوشی محسوب می شود. بنابراین شما 

باید حتما در این ابزار عضویت داشته باشید.
Belive.tv

ویدئوهای زنده یا الیو یکی از مهمترین ابزارهای جلب نظر کاربران در شبکه های 
اجتماعی محسوب می ش��ود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف با ویدئوهای زنده هس��تند. یکی از 
مهمترین نکات در این میان نحوه مدیریت الیو هر برند است. اگر شما به این نکته 
توجه الزم را نشان ندهید، خیلی زود نرخ توجه کاربران به فعالیت تان سقوط آزاد 

خواهد کرد. 
ابزار Belive.tv به برندها امکان مدیریت تمام ویدئوهای زنده ش��ان را می دهد. 
ایده اصلی این اپ از مدیریت الیوها به مثابه برنامه های تلویزیونی بود. بنابراین شما 
در اپ موردنظر امکان دسترسی به امکانات بسیار گسترده ای برای مدیریت برنامه 

تلویزیونی تان برای کاربران را خواهید داشت. 
)Smarp(اسمارپ

اس��تفاده از ترندها و اخبار تازه در زمینه بازاریابی امر بس��یار مهمی 
محس��وب می شود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف ش��ان به ترندهای برتر ات��کا دارند. مهمترین نکت��ه در این میان 
اس��تفاده از ابزاری مناسب برای دسترسی به ترندها قبل از برند دیگری 
است. اگر شما به چنین نکته ای توجه نشان ندهید، خیلی زود با مشکل 
بازاریاب��ی رو به رو خواهید ش��د. برخ��ی از برندها در ای��ن میان برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان نیاز به اخب��ار تازه هم دارند. 

بنابراین یک ابزار حرفه ای در این میان راهگشا خواهد بود. 
ابزار اس��مارپ یکی از ابزارهای به ش��دت کاربردی ب��رای بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. اگر شما در تالش برای جلب 
نظر مخاطب هدف تان هس��تید، توجه به این ابزار گزینه مهمی خواهد 
ب��ود. اگرچه ابزار موردنظ��ر به طور رایگان عرضه نمی ش��ود، اما امکان 

استفاده از اطالعات جزئی و به روزش ارزش پرداخت هزینه را دارد. 
اگر شما همیشه از ترندهای بازاریابی در شبکه های اجتماعی جا می مانید، ابزار 
اس��مارپ گزینه ای مناس��ب برای ش��ما خواهد بود. نکته جالب اینکه شما امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به طور ویژه و به روز را خواهید داش��ت. این 
امر شما را همیشه در کانون توجه مشتریان قرار می دهد. پس اندکی سرمایه گذاری 

در این میان ایده جذابی خواهد بود. 
)Adobe Spark(ادوبیاسپارک

ادوبی برندی اس��ت که همیش��ه ابزاره��ای مفیدی تولی��د می کند. 
بسیاری از بازاریاب ها برای ویرایش محتوای بصری شان به طور ویژه ای 
از ابزارهای این برند استفاده می کنند. بنابراین شما در صورت نیاز باید 
به بهترین شکل ممکن از ابزارهای این برند سود ببرید. یکی از ابزارهای 
مفید ادوبی در این میان اس��پارکس اس��ت. ادوبی اس��پارکس دقیقا به 
کار بازاریاب های��ی می آید که وس��واس زیادی ب��رای ویرایش محتوای 
بصری ش��ان دارن��د. این ابزار امکان شخصی س��ازی محت��وای بصری و 
همچنین کمک به بازاریاب ها برای پیدا کردن ایده های تازه را می دهد. 
یک��ی از نکات جالب درباره اپ ادوبی اس��پارک امکان دسترس��ی به 
نمونه کارهای دیگر بازاریاب هاس��ت. این امر ایده های تازه و خالقانه ای 
در اختیار شما قرار خواهد داد. بنابراین شما در عمل با مشکالت زیادی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان مواجه نخواهید شد. 
)Slack(اسلک

ش��بکه های اجتماعی فقط شامل تعامل با مخاطب هدف نیست. شما 
باید در عین حال با اعضای تیم تان نیز ارتباط نزدیک و در لحظه داشته 
باش��ید. فرآیند دورکاری ایجاد ارتباط با تیم بازاریابی را بدل به چالشی 
مهم کرده است. اگر کسب و کار شما نیز در این میان مشکالت زیادی 
دارد، باید به بهترین ش��کل ممکن در تالش برای اس��تفاده از ابزارهای 

حرفه ای باشید. 
بدون تردید همیش��ه پیام رس��ان های عمومی در اختیار کاربران قرار 
دارد. با این حال برندها نباید از این ابزار اس��تفاده نمایند. دلیل این امر 

نیاز به موارد شخصی س��ازی شده و دسترسی بسیار دقیق تر به یکدیگر 
است. بنابراین اپ اس��لک برای برندها و به طور ویژه تیم های بازاریابی 
طراحی شده است. شما با چنین ابزاری امکان به اشتراک گذاری پروژه ها 
و دادن دسترس��ی به دیگران برای ویرایش آنها را خواهید داش��ت. این 

یعنی یک ابزار حرفه ای برای تعامل میان اعضای تیم های بازاریابی.
بومرنگ

بومرنگ یکی از اپ های اختصاصی اینستاگرام است. بسیاری از برندها برای تولید 
محتوای ویدئویی و شخصی س��ازی آن از این اپ اس��تفاده می کنند. کاربرد اصلی 
بومرنگ امکان برعکس کردن ویدئوها و افزایش دفعات تکرارش��ان برای بارگذاری 
در اینستاگرام است. نکته جالب اینکه در به روز رسانی های اخیر این پلتفرم امکان 
پیدا کردن انواع گیف یا س��اتن گیف از ویدئوهای معمولی نیز چاش��نی کار شده 
اس��ت. با این حس��اب اکنون با یک اپ به ش��دت حرفه ای برای بازاریابی رو به رو  

هستیم. 
)Trello(ترلو

اگر ش��ما از انواع ابزارهای مدیریت پروژه در زمینه بازاریابی استفاده می کنید و 
دست آخر هم ناراضی هستید، باید با اپ ترلو آشنا شوید. این اپ به طور حرفه ای 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین شما 

امکان تاثیرگذاری بر روی وضعیت پروژه های تان با این اپ را خواهید داشت. 
امروزه برنامه های مدیریت پروژه هزینه های بس��یار سنگینی روی دست برندها 
می گذارد. نکته جالب اینکه ابزار ترلو به طور رایگان در دسترس کاربران قرار دارد. 
همچنین شما در صورت عدم دسترسی به اینترنت نیز امکان استفاده از خدمات 
این اپ و آپدیت پروژه پس از دسترسی به اینترنت را خواهید داشت. این امر یکی 

از ویژگی های مهم برای بازاریابی در این راستا محسوب می شود. 
)Snapseed(اسنپسید

اس��نپ س��ید یکی از ابزارهای حرفه ای برای ویرایش محتوای تصویری اس��ت. 
عکس ه��ای گوناگون در ش��بکه های اجتماعی بدون ی��ک ویرایش حرفه ای هیچ 
کارب��ردی ندارند. بنابراین بازاریاب ها به ابزاره��ای حرفه ای برای ادیت عکس نیاز 
دارند. یکی از ابزارهای س��اده و کاربردی در این میان اس��نپ سید است. این اپ 
موبایلی به کاربران امکان شخصی سازی و ادیت تصاویر با حجم باالیی از ابزارها را 
می دهد. نکته جالب اینکه شما برای استفاده از چنین ابزاری نیاز به پرداخت هزینه 
ندارید. همچنین منوی کاربری بسیار ساده آن کار ویرایش سنگین عکس ها را نیز 

به شدت ساده می کند. 
اگر شما نسبت به استفاده از نرم افزار فوتوشاپ احساس نارضایتی دارید. امکان 
استفاده از اپ اسنپ سید را به عنوان یک جایگزین مناسب دارید. محبوبیت اصلی 
این اپ به خاطر امکان ویرایش گس��ترده بدون نیاز به طی مراحل پیچیده است. 
همچنین کاربران دامنه وسیعی از ویدئوهای آموزشی را نیز در داخل اپ و کانال 

یوتیوب این برند پیدا خواهند کرد. 
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: بازگشائی کامل محور 
ترافیکی فردوسی با عبور از 6 منطقه شهری قم با جدیت دنبال خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی شــهرداری قم ؛ دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد 
در حاشــیه آئین افتتاح، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۲ پروژه ی 
شــهری قم که در هشــتمین هفته از اجرای طرح “قم در مسیر تحول” 
و با حضور حضرت آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراســر کشور، 
نماینده بیت شهید آیت اهلل سید محمدباقر حکیم، شهردار، رئیس و اعضای 
پنجمین دوره و برخی از منتخبین ششــمین دوره شورای اسالمی شهر 
قم و جمع دیگری از مسئوالن استانی و شهری برگزار شد اظهار داشت: 
با برنامه ریزی های انجام شده در سال نیمه نخست سال جاری ۷۲ پروژه 
بزرگ شهری در قالب این طرح بااعتباری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به 
افتتاح و بهره برداری خواهد رسید و یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. 
شهردار قم یکی از پرو ژه های کلیدی و مهمی که افتتاح شد را بازگشائی 
بخشی از محور فردوسی حدفاصل بلوار شهیدان هاشمی شاهرودی تا بلوار 
جمهوری اسالمی با عنوان بلوار شهید آیت اهلل سید محمدباقر حکیم و مسیر 
مستقیم تقاطع غیرهمسطح این مسیر با بلوار پیامبر اعظم)ص( دانست و 
افزود: آزادســازی این مسیر در مناطق ۱، ۴ و ۵ انجام شده و با ۱۰۰۰ روز 
تالش مجموعه شهرداری این مسیر امروز به مرحله بهره برداری می رسد. 
دکتر سقائیان نژاد با اشاره به طول حدود ۸ کیلومتر مسیر بازگشائی شده 

محور ترافیکی فردوســی، تکمیل و ادامه این محور را موردتوجه قرار داد 
و گفت: ادامه این مســیر حدفاصل بلوار جمهوری اسالمی تا بلوار شهید 
صدوقی قبالً بازگشائی شده و در محدوده خیابان یاسمن نیاز به آزادسازی 
وجود دارد تا شــاهد بازگشایی مســیر این محور تا میدان ارتش باشیم. 
وی از همراهی مجموعه حوزه های علمیه و جامعه الزهرا برای بازگشایی 
خیابان یاســمن خبر داد و گفت: در این خصوص گفتگوهایی انجام شده 
و جلســات کارشناسی نیز برگزارشده تا با رسیدن به توافق نهایی شاهد 
بازگشایی کامل این مسیر و باز شدن گره چندین ساله آن باشیم. شهردار 
قــم طول کلی این محور ترافیکــی را ۲۵ کیلومتر و با عبور از 6 منطقه 

شهری اعالم و خاطرنشان کرد: بازگشائی کامل این محور ترافیکی نقشی 
اثرگذار در حل مشــکالت و معضالت ترافیکی شهر قم داشته و احداث 
تقاطع های غیرهمسطح پیش بینی شده و آزادسازی مسیر کامل این محور 
با تأکید ویژه ای در دســتور کار شهرداری قم قرار دارد. دکتر سقائیان نژاد 
در بخش دیگری از صحبت های خود ساماندهی خیابان سنگ بری ها در 
بلوار خلیج فارس را از دیگر پروژه هایی دانســت که امروز مورد افتتاح قرار 
خواهد گرفت، دانست و گفت: امروز همچنین شاهد بهره برداری از چندین 
پروژه ســاماندهی معابر دیگر شهری در مناطق ۳، ۵ و ۷ خواهیم بود که 
در افزایش سطح ایمنی معابر و زیباسازی محیط شهری مؤثر خواهد بود. 
وی توجه به پروژه های زیست محیطی در شهرداری را از دیگر رویکردهای 
اجرایی مجموعه دانست و گفت: یکی دیگر از پروژه های امروز نیز رونمایی 
از طرح ساختمان های سبز و پرداختن به اصول زیست محیطی در احداث 
ساختمان هاست به شکلی که شهرداری در طول سال ۵ میلیارد از عوارض 
خود را در پروانه ساخت این گونه بناها دریافت نمی کند و در ازای آن 6۰ 
میلیارد صرفه جوئی را در مصرف انرژی شــاهد خواهیم بود. شهردار قم 
بیان کرد: این نوع بناها که به ساختمان های سبز معرفی می شوند ازنظر 
نما و انرژی و زیبایی و ممیزی صفر باید تعادل ایجاد کند و قائل هستیم 
امتیازاتی را ازنظر بخش عوارض برای ســاختمان ها داشته باشند تا مردم 

ترغیب شوند و از این پروژه های زیست محیطی استقبال کنند.

ساری – دهقان : سرپرست شرکت گاز استان مازندران گفت: در 
راستای مســئولیت اجتماعی، همه مشترکین خانگی و تجاری، تحت 
پوشــش بیمه حوادث قرار دارند. به گــزارش خبرنگار مازندران به نقل  
روابط عمومی شرکت گاز اســتان مازندران، »مقدم بیگلریان« با بیان 
مطلب فوق افزود: بر اساس قرارداد منعقده بین شرکت ملی گاز ایران و 
بیمه تجارت نو در سال۱۴۰۰؛ همه مشترکین خانگِی شهری و روستایی 
و همچنین مشترکین تجاری، تحت پوشش بیمه خسارت های مالی و 
جانی، اعم از فوت، نقص عضو، از کار افتادگِی کلی و جرئی، هزینه های 
پزشکی و خسارت های ناشی از گاز طبیعی مانند حوادث انفجار، آتش 
ســوزی و مســمومیت قرار گرفته اند. وی با بیان اینکه امیدواریم برای 
هیچ یک از مشترکین عزیز حادثه ای اتفاق نیفتد، ابراز داشت: مشترکین 
محترم می توانند در صورت بروز هر گونه حادثه ی مرتبط با مصرف گاز 
طبیعی، سریعا به ۱9۴ امداد گاز و یا نیروهای گازبان در روستاها اطالع 
داده تا پس از انجام مقدمات قانونی، از این بیمه بهره مند شوند. سرپرست 
شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه به ازاء هر واحد مسکونی، ماهیانه 
مبلغ ۲۰۰۰ ریال از مشــترکین خانگی شهری و از مشترکین خانگی 
روستایی مبلغ ۱۰۰۰ ریال در قبوض گاز اخذ می شود، عنوان کرد: مالک 

محاسبه و تعیین حق بیمه مشترکین خانگی شهری و روستایی هر دوره 
براساس صورتحساب های مصرف کنندگان گاز طبیعی است. بیگلریان 
ادامه داد: حق بیمه هر واحد مشــترک تجاری شهری، ماهیانه ۱۰۰۰۰ 
ریال و هر واحد مشــترک تجاری روســتایی نیز ۵۰۰۰ ریال است. وی 
تصریح کرد: گاز مازندران به عنوان طرف اول قرارداد و به عنوان نماینده 
مشترکین موظف است ظرف ۱۵ روزکاری بعد از اطالع از وقوع حادثه 
آن را به شــرکت بیمه اعالم کند. سرپرست شرکت گاز مازندران اذعان 

داشــت: برای فوت هر نفر در هر حادثه مبلغ ۲ میلیارد و ۴9۰ میلیون 
ریال به وارثین متوفی، نقص عضو و از کار افتادگی و هزینه های پزشکی 
برای هر نفر مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، غرامت پرداخت خواهد 
شد. بیگلریان در ادامه افزود: حداکثر تعهد پرداخت برای جبران هزینه ها 
و جبران خسارت مالی به واحد های مسکونی و مشاعات اشخاص ثالث 
در هر حادثه و به ازاء هر یک از موارد مذکور به عنوان یک واحد مستقل 
مبلــغ ۵ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال غرامت پرداخت خواهد شــد. وی 
خاطر نشان کرد: عدم تطابق وسایل گازسوز، سیستم لوله کشی، دودکش 
با استاندارد های مربوطه در واحد مسکونی مشترکین خانگی حادثه دیده 
که وفق قانون مشــمول پرداخت حق بیمه هستند مانع بهره مندی از 
تسهیالت و پوشش بیمه ای نخواهد شد. سرپرست شرکت گاز مازندران با 
بیان اینکه ارائه نظریه پزشکی قانونی در خصوص علت فوت، نقص عضو و 
جراحات و همچنین ارائه نظریه سازمان آتش نشانی یا شرکت گاز مبنی 
بر تایید وقوع حادثه الزامی است، گفت: بیمه گر حداکثر ۱۵ روز پس از 
دریافت مدارک مربوطه از اشخاص حادثه دیده ملزم به پرداخت غرامت 
خواهد بود. گفتنی است در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۵۸۳  هزار 

مشترک از خدمات شرکت گاز مازندران بهره مند هستند.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرسازی استان 
قزوین از افتتاح پروژه تعریض و بهســازی، احداث بزرگراه 6 کیلومتر 
از محــور بوئین زهرا، دانســفهان به ســه راهی رحیم آبــاد با حضور 
اســتاندار خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل 
راه و شهرســازی، این پروژه با حضور اســتاندار قزوین، نماینده مردم 
تاکستان در مجلس شورای اسالمی، معاون عمرانی استاندار، فرمانداران 
شهرستان های تاکستان و بوئین زهرا و مدیرکل راه و شهرسازی استان 
قزوین به بهره برداری رسید. سید علی هاشمی با اعالم این خبر گفت: 
احداث باند دوم محور بوئین زهرادانسفهانرحیم آباد به طول ۵۴ کیلومتر 
از سال ۸9 و از مبدأ بوئین زهرا در قالب ۷ قطعه شروع شده و تاکنون 
قطعات ۱ الی ۴ به طول ۳۳ کیلومتر به بهره برداری رسیده است. وی 
افزود: هم اکنون قطعه ۵ آماده افتتاح بوده و قطعه 6 از کیلومتر ۳9 الی 

۴۵ توسط پیمانکار در دست اجرا است. مدیر کل راه و شهرسازی بیان 
داشت: الباقی مسیر به طول حدود 9 کیلومتر تا مقصد سه راهی رحیم 
آباد آماده برگزاری مناقصه و  به کار گیری پیمانکار است. هاشمی گفت: 
شــایان ذکر است برای احداث قطعه آخر اعتباری بالغ بر 6۰۰ میلیارد 
ریال مورد نیاز اســت؛ همچنین در این مسیر یک دستگاه پل خاص با 
دهانــه ۵۰ متر نیاز به تعریض دارد که برای این منظور  ۲۰۰ میلیارد 

ریال بودجه مورد نیاز است. 
هاشــمی درباره مشــخصات فنی احداث  پروژه نیز گفت: باند دوم با  
عرض ۴۰/۱۰ شامل الیه های زیراساس و اساس و دوالیه آسفالت است 
و تعدا د ابنیه فنی قطعات ۵ و 6  برابر 6۰ دستگاه  آبرو با دهانه های  ۲ 
تا ۴ متری می باشد. وی افزود: طول اجرای قطعه ۵ برابر ۵/۷ کیلومتر 
و طول قطعه 6 برابر ۵ کیلومتر است؛ عالوه بر آن یک دستگاه زیرگذر 

با عرض ۱۰ متر در محل روســتای  یــاری آباد به عنوان دوربرگردان و  
زیرگذر احداث  شده است.

اراک- فرناز امیدی: به گزارش روابط عمومی انتقال خون اســتان 
مرکزی ، دکتر سیدمحمد جمالیان؛رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
مرکزی به همراه هیئت رئیسه به مناسبت گرامیداشت روز ملی انتقال 
خون با حضور در پایگاه انتقال خون خیابان شــهید شیرودی نسبت به 
اهدای خون خود اقــدام کردند. جمالیان ضمن تبریک روز ملی اهدای 
خون و شرکت در امر خداپسندانه اهدای خون گفت : فرآورده های خونی 

در یک مرکز درمانی، می تواند به راحتی جان یک انسان را نجات دهد از 
این رو اقدامات همکاران ســازمان انتقال خون در تهیه و توزیع خون و 
فرآورده های خونی در دوران اپیدمی کرونا یک اقدام ارزشمند می باشد 
و از تمامی این عزیزان و مردم اســتان که بحران کرونا باعث نشده است 
که از این سنت حسنه دست بکشند، تشکر ویژه دارم. وی ادامه داد : در 
بازدیدی که از این مرکز صورت گرفت، شاهد مراجعه خوب مردم به این 
مرکز با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی بودیم و مردم می توانند بدون 
نگرانی و تشویش با حفظ سالمت این فرهنگ حسنه را ادامه دهند. وی در 
پایان از زحمات های مهدویانی و همکاران ایشان و از مردم استان مرکزی 
که در کار بزرگ اهدای خون مانند همیشــه ثابت قدم هســتند و هیچ 
زمانی نگذاشتند که ذخیره خونی بانک استان کاهش پیدا کند، تقدیر و 

تشکر کرد. مهدویانی رئیس سازمان انتقال خون استان مرکزی نیز ضمن 
تشکر و قدردانی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اراک و سایر عوامل که 
سازمان انتقال خون را در این امر مهم یاری کرده اند، گفت: جا دارد که 
قدردانی و تشکر ویژه ای از تمامی اهدا کنندگان داشته باشیم چرا که در 
ایام کرونا و در تمامی مواقع توانستیم صددرصد پاسخگوی مراکز درمانی 
باشــیم و نیاز بیماران نیازمند به خون را برآورد کنیم که این مهم جز با 
همت اهدا کنندگان به دست نیامده است. گفتنی است در مردادماه سال 
۱۳۵۳ شمسی سازمان انتقال خون ایران با هدف سامان بخشیدن به وضع 
آشــفته خون رسانی و به منظور ترویج فرهنگ اهدا، تهیه و تأمین خون 
و فرآورده های ســالم و مطمئن و رایگان برای رفع نیاز بیماران نیازمند، 

بخصوص مبتالیان به تاالسمی، هموفیلی ، لوسمی و..  تأسیس شد.

 “قم در مسیر تحول”

شهردار خبر داد: حمایت ۶ میلیارد تومانی از توسعه ساختمان های سبز در قم

سرپرست شرکت گاز استان مازندران گفت: 

حمایت مالی و جانی گاز مازندران با پوشش بیمه حوادث مشترکین

۶ کیلومتر از بزرگراه بوئین زهرا، دانسفهان به سه راهی رحیم آباد افتتاح شد

به مناسبت روزملی انتقال خون:
حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در پایگاه انتقال خون اراک

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن :
سستی و کم توجهی اعضای هیات مدیره موجب از دست رفتن فرصت ها می شود

رشت-  خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی استان گیالن؛ دوشنبه جلسه کارگروه برنامه ریزی و پشتیبانی 
تعاونی های توسعه وعمران شهرستانی استان گیالن با حضور عباس علیزاده مدیر 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن،اعضاء کارگروه و هیات مدیره ومدیرعامل 
پیشنهادی شــرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان صومعه سرا در اداره کل  
برگزار شــد. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن در سیزدهمین 
جلسه کارگروه برنامه ریزی و پشتیبانی تعاونی های توسعه وعمران شهرستانی، 
تغییر زودهنگام مدیرعامل را یکی از عوامل بازدارنده در ایجاد زمینه فعالیت برای 
این شرکت ها عنوان کرد. علیزاده در این جلسه از کم تحرکی و تغییر زودهنگام مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران صومعه سرا ابراز 
نارضایتی و خاطر نشان کرد: این رویه باعث از دست رفتن فرصت ها شد و هیات مدیره باید با پذیرفتن مسئولیت پاسخگو باشد. وی با اشاره 
به برنامه های پیشــنهادی مدیرعامل جدید گفت: بیشتر این برنامه ها در گذشته نیز مطرح و اجرای آن نیازمند عزم جدی هیات مدیره 
است. مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به واگذاری مجموعه ورزشی کارگران شهرستان صومعه سرا به تعاونی توسعه و عمران این 
شهرستان یادآور شد: با رایزنی با فرماندار و نماینده مردم شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی و بهره گیری از تمام ظرفیت ها 
بستر الزم را جهت تقویت و حمایت از شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان صومعه سرا فراهم کردیم. رعایت قوانین از جمله برگزاری به 

موقع مجمع عمومی و رعایت مقررات مالی از دیگر تاکیدات علیزاده در این جلسه بود. 

قدامات نیروگاه رامین جهت تامین آب مورد نیازهای واحدهای تولید برق
اهواز- شبنم قجاوند: این نیروگاه بمنظور تامین آب مورد نیاز واحدهای 
تولیدی خود اقدامات متعددی را صورت داد تا با تولید پایدار انرژی برق در فصل 
تابستان خدمت رسان شایسته ای برای مردم باشد خلیل محمدی در خصوص 
آخرین وضعیت تامین آب مورد نیاز واحدهای تولید برق این نیروگاه گفت: حیات 
نیروگاه بخاری رامین به تامین آب پایدار و باکیفیت وابســته است که کاهش 
ســطح کیفی و کمی رودخانه کارون طی ســالهای اخیر به چالش جدی این 
نیروگاه تبدیل شده است. وی افزایش سختی آب و سایر پارامترهای شیمیایی 
آن ، افزایش مصرف مواد شیمیایی جهت تصفیه آب ، آسیب جدی به تجهیزات 
و تاسیسات آبرسانی ، افزایش رسوبات در بویلرها ، کندانسورها ، پمپها ، والوها و سایر تجهیزات را از چالشهای مهم نیروگاه رامین ناشی از 
کاهش سطح کمی وکیفی آب رودخانه کارون دانست که این موضوع بر روند تولید پایدار انرژی برق و سطح راندمان واحدها تاثیر مستقیم 
و اساسی دارد. محمدی گفت : جهت رفع بخشی از این چالشها ، اقدامات متعددی را صورت دادیم و امیدواریم با این اقدامات بتوانیم شاهد 
پایداری واحدهای تولیدی باشیم. مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز از جمله اقدامات موثر در خصوص تامین آب مورد نیاز این نیروگاه در 
تابستان را الیروبی محوطه ایستگاههای پمپاژ اصلی و شناور ، الیروبی دوره ای استخرهای تاسیسات ساحلی ، تعمیر و تامین قطعات پمپ 
های عمودی مرحله اول و شناور ، رفع مشکل پمپ های مرحله دوم و اسکرایپرهای معیوب استخرهای ته نشینی ، راه اندازی آزمایشگاه 
تاسیسات ساحلی ، سرویس همه پمپ های ثابت و شناور و پیگیری خرید تجهیزات مورد نیاز سیستم های کلرزنی آب خوراکی عنوان نمود.

بیش از یک میلیون و 150 هزار مشترک گاز طبیعی در گیالن
رشت- خبرنگار فرصت امروز: با وجود برخورداری یک میلیون و ۱۵۲ 
هزار مشــترک گیالنی از نعمت گاز، عملیات گازرسانی به 6۸ روستای استان 
بر طبق زمان بندی در حال انجام اســت.  به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، 
حســین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم جذب ۳ هزار و ۱۰۰ 
مشترک جدید در تیرماه امسال گفت: با اجرای این عملیات، مجموع مشترکین 
گاز طبیعی در اســتان به یک میلیون و ۱۵۲ هزار مشترک رسیده است.  وی 
با بیان این خبر اظهار داشت: برای تحقق این مهم بالغ بر ۱9 کیلومتر عملیات 
شــبکه گذاری انجام شده اســت که از این میزان ۱۲ درصد متعلق به مناطق 
روستایی و صعب العبور استان است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در همین رابطه افزود: با انجام عملیات شبکه گذاری در اولین ماه 
تابستان، مجموع طول شبکه های گازدار در گیالن به ۲۰ هزار و ۴۲۸ کیلومتر رسیده است. حسین اکبر همچنین در خصوص انشعابات 
نصب شده در استان گفت: در تیرماه سال جاری برای گازدار کردن مشترکین جدید، یک هزار انشعاب نصب شده است و مجموع علمک 
های گازدار در استان به بیش از 6۱۱ هزار عدد افزایش یافته است. وی در خاتمه با اشاره به اینکه روند گازرسانی به مناطق باقیمانده استان 
با شتاب در حال انجام است، اظهار داشت: هم اکنون ۲ هزار و ۸۰ روستای گیالن بهره مند از گاز طبیعی می باشند که با افتتاح پروژه های 

گازرسانی در هفته دولت امسال، ۷ روستای صعب العبور و کوهستانی جدید به این روستاها اضافه خواهد شد.

هفتاد و ششمین جایگاه عرضه سوخت مایع استان گلستان در شهرستان 
گمیشان به بهره برداری رسید

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: با بهره برداری از فروشندگی داخل اتاقک خواجه نفس)توماج( شمار جایگاههای عرضه سوخت مایع 
استان گلستان به ۷6 باب رسید.این فروشندگی سومین نقطه عرضه بنزین در شهرستان گمیشان می باشد.رییس شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی ناحیه کردکوی در این خصوص گفت: فروشندگی توماج با ظرفیت ذخیره سازی ۱۴۰ هزار لیتر، دارای 6 نازل جهت عرضه بنزین به 
خودروهای سبک و نفتگاز بخش کشاورزی است.محسن جمشیدی افزود: با بهره برداری از این فروشندگی، امکان اشتغالزایی برای ۳ نفر فراهم 

آمده است.فروشندگی خواجه نفس)توماج( یازدهمین نقطه عرضه بنزین در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه کردکوی می باشد.

از ابتدای سال جاری تاکنون:
 پاالیشگاه گاز ایالم بیش از21 هزار مگاوات ساعت برق 

به شبکه برق استان تزریق کرد
ایالم-منصوری-مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: این واحد صنعتی از ابتدای سال جاری تاکنون با هدف یاری رساندن به 
تامین برق مورد نیاز استان، بیش از۲۱ هزار مگاوات ساعت برق به شبکه برق استان تزریق کرده است. “ روح اله نوریان” از تزریق ۲۱ هزار 
و ۲۰۸ مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه این شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون به شبکه برق استان خبر داد و افزود: پاالیشگاه گاز ایالم 
در راستای مسئولیت های اجتماعی و برای جلوگیری ازخاموشی ها در فصل تابستان، امسال نیز نسبت به تزریق برق در شبکه توزیع اقدام 
نموده است.  مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم اظهار داشت: در سال گذشته نیروگاه این شرکت ۴۳ هزار و ۳۰۵ مگاوات ساعت برق به 
شبکه تزریق کرده و طی مدت مشابه نسبت به سال قبل، تزریق برق افزایش ۸۴ درصدی داشته است. نوریان خاطرنشان کرد:از ابتدای 
تیرماه سال جاری با توجه به افزایش مصرف و نیاز شبکه در راستای مسئولیت های اجتماعی ، نیروگاه این شرکت نیز تولید خود را افزایش 
داده و روزانه ۴۰۰ مگاوات ساعت انرژی الکتریکی به شبکه تحویل می دهد و به این منظور در ساعات پیک مصرف شبکه ۲۰ مگاوات و در 

سایر ساعات ۱۵ مگاوات برق به شبکه تزریق می کند.

خدمتی دیگر از مخابرات منطقه ی هرمزگان در راستای توسعه ارتباطات 
پایدار روستائی

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: یک دستگاه کافو نوری با ظرفیت ۵۱۲شماره ، در روستای فومستان از توابع شهرستان پارسیان 
نصب و راه اندازی گردید. به گزارش اداره روابط عمومی و ارتباطات مخابرات منطقه ، به منظور توسعه و بهینه سازی و برقراری ارتباط پایدار 
و همچنین افزایش کیفیت خدمات ارتباطی، یک دستگاه کافو نوری با ظرفیت ۵۱۲شماره در روستای فومستان شهرستان پارسیان نصب 
و راه اندازی گردید،  با نصب  این تجهیزات ، کیفیت ارتباط تلفن ثابت  واینترنت مشترکین افزایش  و امکان واگذاری تلفن ثابت جدید به 
متقاضیان و ارائه اینترنت پر سرعت مخابرات )adsl( نیز فراهم  شده است.  گفتنی است ارتباط تلفن ثابت روستای فومستان تاکنون از 
مرکز پارسیان تامین می گردید که بدلیل کمبود ظرفیت کابل مرکزی ، امکان توسعه و واگذاری تلفن ثابت در این روستا و جود نداشت . 

همچنین با انجام این عملیات، شماره تلفن های این روستا با پیش شماره ۴۴6۷و رِنج شماره ۷۰۰۰شروع می شود.

تالشی سخت جهت تداوم تولید برق
مهار نشتی آب خنک کاری مسیر خروجی کمپرسورهای تاسیسات فاز٣ 

نیروگاه رامین
اهواز- شبنم قجاوند: با تالش کارکنان بهره برداری و تعمیرات این نیروگاه ، بدون بی فشار کردن مسیرهای گردشی نشتی آب خنک 
کاری مسیرخروجی کمپرسورهای تاسیسات فاز ۳ مهار شد.  مجید دالوند رئیس اداره تاسیسات و سوخت رسانی فاز ۳ این نیروگاه گفت: 
با تالش کارکنان بهره برداری و تعمیرات این نیروگاه ، بدون بی فشــار کردن مســیرهای گردشی نشتی آب خنک کاری مسیرخروجی 
کمپرســورهای تاسیســات فاز ۳ مهار شد. مجید دالوند در این رابطه گفت: در زمان راه اندازی واحد 6 نشتی شدیدی در مسیر خروجی 
کمپرسورهای تاسیسات فاز ۳ بوجود آمدکه دچار پارگی واشر آببندی مسیر خروجی گردید که جهت رفع اشکال نیازبه تخلیه مسیرها و 
بی فشار کردن الینهای آب گردشی جهت رفع نشتی بود. وی در ادامه گفت : تخلیه مسیرها باعث میشد راه اندازی واحد ۳۱۵ مگاواتی این 
نیروگاه در شرایط نیاز هموطنان به برق در این ایام فصل گرم با تاخیر مواجه می شد که با تالش و ایثار متخصصین بهره برداری و تعمیرات 

این نشتی شدید بدون نیاز به توقف در راه اندازی وبی فشارکردن مسیرهای آب گردشی واحد6 برطرف گردید.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز : عملیات تعمیرات اساســی 
پاالیشــگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی با تالش شبانه روزی تمامی 
کارکنان با موفقیت به اتمام رســید.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
مجتمع گاز پارس جنوبی؛ همزمان با شــیوع ویــروس کرونای دلتا، 
گرمای بی سابقه در منطقه و مسائل روزکارگران زحمتکش،وعلیرغم 
همپوشــانی ۷۲ درصدی فازها در تعمیرات اساســی، این عملیات به 
طریقی منحصربفرد به ثمر نشســت تا بار دیگر ترکیبی از نبوغ و دقت 
نظر در برنامه ریزی، مدیریت، خالقیت و حماسه ســازی نیروی انسانی 
به نمایش گذاشته شــود. رئیس بهره برداری و رئیس تعمیرات اساسی 
پاالیشگاه دهم مجتمع در این باره گفت: در سال پشتیبانی و مانع زدایی 
از تولید، پاالیشــگاه دهم برای دومین ســال پیاپی میزبانبزرگ ترین 
عملیات تعمیرات اساســی مجتمع گاز پارس جنوبی بود که به لطف 
باریتعالی با برگزاری جلســات متعدد، برنامه ریزی و هماهنگی دقیق، 
بکارگیری بهینه نفرات،نظارت موثر و مدیریت تلفیقی در بحث حضور 
نیروی انسانی، اجرای دقیق برنامه توسط شرکت بهره برداری و تعمیرات 
مپنا به عنوان مجری پیمان تجمیعی پاالیشــگاه دهم، رعایت پروتکل 
های بهداشتی در حین کار، جابجایی و اسکان و نیز تامین اقالم مورد 
نیاز به سرانجام رسید. وی در ادامه خاطر نشان کرد: تعمیرات اساسی 
سال ۱۴۰۰ مجموعا شامل ۲۵۱۱ درخواست کار در بخش های مختلف 
بود که برای دومین ســال پیاپی به شاخص باالتر از عدد 9۰ رسید که 
بیشتر از میانگین کل مجتمع در سال 99 می باشد. این شاخص برای 
تعمیرات اساسی پاالیشگاه دهم در سال ۱۴۰۰ معادل9۱واحد کار در 

روز، در ســال گذشته 9۳ واحد کار در روز بوده و میانگین مجتمع 6۱ 
واحد کار در روز می باشد. از سوی دیگر همزمان،پیمانکار طرح فاز ۱9نیز 
تعداد۱۴۴۲آیتــم برای رفع پانچ و فعالیت های باقیمانده پروژه را انجام 
داد. نعمتی در ادامه عنوان داشت: از مهم ترین فعالیت های انجام شده 
در تعمیرات اساسی امسال می توان به تعویض کنسول های اتاق کنترل 
مرکزی، نصب سیستم میترینگ اتان، تعویض مولکوالرسیو ۱۴ بستر 
نــم زدا در ردیفهای گازی و تصفیه ی بوتان در کوتاه ترین زمان ممکن، 
رفع نشــتی از پایلوت و بازرسی تیپ فلر B، انجام عملیات شستشوی 
کلدباکــس های ردیف های اول و چهارم گازی با زایلین و عملیات بک 
ITR پافینگ کلدباکس های چهار ردیف گازی، رفع مشــکل ارت در
های ۱۱ و ۱۳ و تعمیر۴۴۴مورد شــیر در ولوشــاپ اشاره کرد. تحقق 
صددرصدی ۱۷۰آیتم مدنظر بازرسی فنی نیز دستاورد مهم دیگر این 

دوره بود. رئیس بهره برداری و رئیس تعمیرات اساســی پاالیشگاه دهم 
مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به تعویض کنسول های اتاق کنترل 
مرکزی پاالیشگاه افزود: از مهم ترینفعالیت های صورت گرفته طی بازه ی 
تعمیرات اساســی تعویض کنسول های اتاق کنترل مرکزی پاالیشگاه 
دهم بود که از چند منظر قابل توجه اســت. باالبردن ایمنی فرایندی، 
بهبود قابلیت اطمینان )Reliability( سیســتم کنترل پاالیشگاه و 
رفع پانچ ها، کاهش توقفات ناخواسته ناشی ازاتصاالت ناقص کابل های 
کنترلی )Loose Connection (، کامل کردن لوپ های کنترلی در 
کنار توجه به ارگونومی بهداشت ایمنی در کنسول های جدید، دستاورد 
بزرگی را برای این پاالیشــگاه رقم زد. نعمتی گفت: با توجه به شرایط 
خــاص بیماری کرونا در منطقه همــکاران در واحد HSE در جهت 
رعایت پروتکل های بهداشتی، اسکان و تردد تعداد باالی افراد شاغل در 
بازه ی تعمیرات اساسی در سطح پاالیشگاه، سوله ای با ظرفیت بالغ بر 
۳۰۰ نفر و تهویه ی مناسب را تجهیز کردند. دستاورد بزرگ دیگر اتمام 
تعمیرات اساسی ۱۴۰۰ بدون حادثه جدی است که آمارنفرساعت کار 

بدون حادثه را به بیش از ۵ میلیون و ۷۳6 هزار و 6۵۰ ساعت رساند.
رئیس بهره برداری پاالیشــگاه دهم ضمن تقدیر از تالش های شبانه 
روزی تمامی همکاران در مجموعه پاالیشــگاه دهمعنــوان نمود:این 
دســتاورد بزرگ و تــوان انجام چنیــن پروژه های پیچیــده با وجود 
دشواری های خاصنشان از همت بلند، تعهد ، تخصص، زحمات فداکارانه 
و مسئوالنه همکاران پرتالش در پاالیشگاه دهم دارد که موجب افتخار 

و شایسته تقدیر است.

با اقدامات نوآورانه و تکیه بر توان داخلی؛

عملیات تعمیرات اساسی پاالیشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت پایان یافت
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بهقلم:لیزابارون
کارشناس حوزه بازاریابی

مترجم: امیر آل علی

یکی از مشغله های ذهنی همیشگی افرادی که در زمینه 
تولید محتوا فعالیت می کنند این اس��ت که آیا س��طح کار 
آنها کامال رضایت بخش اس��ت؟ درواقع در موارد متعددی 
مش��اهده شده است که علی رغم صرف زمان و انرژی زیاد، 
نتیجه کار ابدا رضایت بخش نبوده اس��ت. این امر در حالی 
است که سایرین با متحمل شدن سختی های کمتر، نتایج 
بیش��تری را به دس��ت می آورند. تحت این ش��رایط  سوال 
اصلی این است که چه دلیلی برای این موضوع وجود دارد؟ 
برای تولید یک محتوای گیرا و موفق، نیاز اس��ت که سه 
مرحله طی ش��ود. این امر باعث خواهد شد تا درست بودن 
همه چیز تا حدود زیادی اطمینان داش��ته باشید. نکته ای 
که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که تمامی این موارد 
از توصیه های بهترین ها گلچین شده است. به همین خاطر 
نتیجه بخش بودن آنها تضمین شده است. در ادامه این سه 

مرحله حیاتی را بررسی خواهیم کرد. 
قبلازشروعتولیدمحتوا

در ه��ر زمین��ه ای یکس��ری اقدام��ات وج��ود دارد ک��ه 
پیش زمینه محس��وب ش��ده و باعث می ش��ود تا در هنگام 
ش��روع، آمادگی به مراتب بهتری را داش��ته باشید. تمامی 
اقدام��ات این بخش، در این دس��ته ق��رار می گیرد. توصیه 
می ش��ود که م��وارد را به ص��ورت ترتیبی انج��ام دهید تا 

باالترین حد نتایج به دست آید.
1-اهدافخودرامشخصکنید

در رابطه با هر محتوایی، یکس��ری اهداف وجود دارد که 
طبیعی اس��ت برخی از موارد آن حتی با موارد قبلی تفاوت 
داشته باشد. درواقع کار کردن بدون در نظر گرفتن اهداف 
آن، اقدامی پرریس��ک خواهد بود. در این زمینه تنها کافی 
اس��ت که از خود این س��وال را بپرسید که چه دلیلی برای 
اش��تراک گذاری محتوای موردنظر وج��ود دارد؟ از دل این 
س��وال، جامعه هدف شما هم مش��خص خواهد شد که در 
نحوه فعالیت ش��ما تاثیر بسزایی را دارد. در این زمینه اگر 
به تازگی تولید محتوا را ش��روع کرده اید، بهتر اس��ت که از 
فردی حرفه ای کمک بگیرید. در نهایت در این بخش شما 

به موضوع موردنیاز دست پیدا خواهید کرد. 
2-ارزشهارامشخصنمایید

پس از طی کردن مرحله اول، الزم اس��ت تا دالیلی برای 
مش��اهده محتوای خود را ایجاد نمایید. این نکته را همواره 
به خاطر داش��ته باشید که ش��ما در کسب و کار خود تنها 
نیستید و ممکن است هزاران نفر دیگر هم در زمینه کاری 
شما، تولید محتوا انجام دهند. تحت این شرایط اگر دالیل 
درس��تی برای مشاهده خود نداشته باش��ید، شانس کمی 
برای دیده ش��دن خواهید داش��ت. در زمینه ایجاد ارزش، 
توصیه می ش��ود که با تحلیل اقدامات انجام ش��ده از سوی 
س��ایرین، در تالش برای ایجاد حداق��ل یک طرح نوآورانه 
و جدی��د باش��ید. همچنی��ن در این بخش الزم اس��ت تا 
قالب کار خود را مش��خص نمایید. برای مثال ممکن است 
بخواهید از طنز و یا ش��یوه روایت مستندی استفاده کنید. 
این موضوع کامال به اهداف و موضوع ش��ما وابس��ته است. 
درواق��ع هر محتوای��ی به مواردی نیاز دارد که درس��ت به 
مانند طعمه های یک ق��الب ماهیگیری بتواند نظرات را به 

سمت خود جلب نماید. 
3-خودرابهجایخوانندهقراردهید

مش��کل بزرگ بس��یاری از افرادی ک��ه در زمینه تولید 
محتوا فعالیت می کنند این اس��ت که تنها از نقطه نظر یک 
نویسنده به موضوع نگاه می کنند. این امر در حالي است که 
هدف شما تحت تاثیر قرار دادن مخاطب در بازار به شدت 
رقابتی حال حاضر اس��ت. به همین خاطر ضروری است تا 
به دیدگاه ها و سالیق آنها هم توجه داشته باشید. به همین 

خاطر نیز توصیه می شود که به عنوان یک بیننده، موضوع 
و ش��یوه کار خود را مورد بررسی قرار دهید. در این رابطه 
می توانید از دوس��تان خود هم کمک بگیرید. اس��تفاده از 
نرم افزارهای موجود هم در تعیین نیاز مش��تری و س��لیقه 
آنها، اقدامی کامال هوش��مندانه اس��ت. این نکته را همواره 
به خاطر داش��ته باش��ید که حتی یک ترند، می تواند نیاز و 
سلیقه جامعه را سریعا تغییر دهد. به همین خاطر شناخت، 

اقدامی همیشگی خواهد بود. 
4-مواردمخرببرایتمرکزخودراحذفنمایید

در این مرحله شما باید خود را برای شروع اقدامات آماده 
نمایید. به همین خاطر به عنوان آخرین توصیه، الزم است 
تا به دنبال حفظ تمرکز خود باشید. درواقع شما با محیطی 
آرام نی��از داری��د که مواردی دیگر، تمرکز ش��ما را به خود 
جلب نکند. به همین خاطر اولین اقدام این اس��ت که تلفن 
همراه خود را در حالت بي صدا قرار داده و از دسترس خود 
خارج نمایید. همچنین به افراد خانواده و یا همکاران خود 
اعالم کنید که براي مدتي ابدا به دفتر شما مراجعه نکنند. 
همچنین فراموش نکنید که ش��ما به استراحت هاي کوتاه 
نیاز خواهید داشت. با این حال میزان آن در افراد مختلف، 
متفاوت اس��ت. این امر باعث مي ش��ود ک��ه در طول روز با 

خستگي بیش از حد مواجه نشوید. 
درحینتولیدمحتوا

در این مرحله ش��ما قدم اول تا آخر تولید محتواي خود 
را برخواهید داش��ت. درواقع مي توان گف��ت که مهمترین 
بخ��ش، این مرحله اس��ت. ب��ه همین خاطر الزم اس��ت تا 

بیشترین توجه را به آن داشته باشید. 
1-تنهابهمواردمرتبطبپردازید

برخي از محتواها به موارد بس��یاري پرداخته اند. این امر 
باعث خواهد ش��د تا بر روي موضوع اصلي، عمیق نش��وید. 
بدون ش��ک مخاطب نی��ز از مطالعه چنی��ن محتوایي که 
ارزش الزم را پیدا نمي کند، رضایت کافي را نخواهد داشت. 
براي مثال در یک مقاله تحت عنوان راهکاری براي افزایش 
عمر باتري، صحبت کردن از راهکارهاي به س��رقت نرفتن 
گوشي، اگرچه مي تواند مفید باشد، با این حال ارتباط الزم 
را ندارد. به همین خاطر الزم اس��ت که در هر محتوا، تنها 
ب��ه یک موضوع مش��خص بپردازید. ب��راي درک بهتر این 
موضوع، مش��اهده محتواهای برتر ش��ما را به درک بهتري 

از اقدامات موردنیاز مي رساند.
2-سبکخودراداشتهباشید

یکي از اشتباهات رایج این است که افراد تالش مي کنند 
تا س��بک هاي موفق را تکرار نمایند. این امر در حالي است 
که بازار تشنه اقدامات جدید است. به همین خاطر توصیه 
مي ش��ود که در تالش براي پیاده کردن سبک خود باشید. 
ای��ن امر اگرچه ممکن اس��ت در ابتدا ایراداتي هم داش��ته 
باش��د، با این حال ش��انس موفقیت ش��ما را چندین برابر 
خواهد کرد. درواقع تمامي افراد موفق جهان، سبک خاص 
خود را دارند. این امر به برندس��ازي بهتر هم کمک خواهد 

کرد. 
3-ازجمالتکوتاهاستفادهنمایید

از دیگ��ر اقداماتي که الزم اس��ت انجام دهید، اس��تفاده 
از جم��الت کوتاه اس��ت. درواقع م��وارد طوالني از حوصله 
مخاط��ب خ��ارج اس��ت. درواقع هدف ش��ما بای��د جذب 
حداکثري باش��د و آمارها در این زمینه حاکي از آن اس��ت 
که محتواهاي کوتاه، بیش��ترین ش��انس بازدید را دارند. با 
ای��ن حال این امر ب��ه معناي نابودکردن موض��وع نبوده و 
ش��ما مي توانید از سیاست چندقس��متي کردن محتواهاي 
خود اس��تفاده نمایی��د. در نهایت جم��الت کوتاه به درک 
بهتر موارد کمک مي کند که خود جذابیت باالتري را براي 

مخاطب دارد. 
4-تیترواضحومرتبیداشتهباشید

همه ما تجربه مشاهده تیترهاي بسیار جذابي را داشته ایم 
ک��ه ابدا با موضوع ارتباط الزم را ندارند. این مس��ئله حتي 
مي تواند نویس��نده را به دروغ گویي متهم سازد. بدون شک 

ش��ما به عنوان فردي که خواه��ان تولید محتوای حرفه اي 
اس��ت، باید به تیترهاي خود نگاهي درس��ت داشته باشید. 
این نکته را فراموش نکنید که تیتر، نخستین موردي است 
که توس��ط مخاطب مشاهده خواهد ش��د. به همین خاطر 
به س��ادگي مي تواند مرز میان موفقیت و شکس��ت شما را 
تعیی��ن نماید. در این رابطه تیتر ش��ما باید کوتاه، واضح و 
کامال مرتبط با موضوع ش��ما باشد تا محتوا کامال همسو با 
توقعي باش��د که به واس��طه دیدن تیتر، در ذهن مخاطب 

ایجاد شده است. 
5-ازاصولسئوغافلنشوید

در حال حاضر مهمترین بستر براي انتشار محتواي شما، 
فض��اي اینترنت اس��ت. در این رابطه ب��دون رعایت اصول 
سئو، شانس دیده شدن شما بسیار کم خواهد بود. درواقع 
ممکن اس��ت محتواي شما فوق العاده باشد، با این حال در 
جست و جوهاي افراد، در صفحه اول مشاهده نشود. تحت 
این ش��رایط طبیعي اس��ت که نتیجه الزم از اقدام خود را 
به دس��ت نیاورید. خوش��بختانه امروزه مقاالت و دوره هاي 
آموزش��ي متنوعي وج��ود دارد که راهنماي ش��ما در این 

زمینه خواهند بود. 
6-فضاياشتراکگذاريهرمحتوارامشخصنمایید

درواقع شما باید بدانید که چه نوع محتوایي مناسب چه 
موضوعاتي اس��ت. براي مثال ممکن است بهترین انتخاب 
براي پوش��ش یک موضوع، محتواي ویدئوي باش��د و براي 
یک موضوع پادکس��ت بتواند بهتر عم��ل نماید. همچنین 
در این بخش الزم اس��ت تا فضاهاي اش��تراک گذاري خود 
را مش��خص نمایید. درواقع ای��ن امر که براي ویدئو تنها به 
یوتیوب محدود ش��وید، کامال اش��تباه خواهد بود. درواقع 
ش��بکه ها و س��ایت هاي به مراتب بیش��تري وجود دارد که 
اس��تفاده از آنه��ا مي تواند در نهایت به مش��اهده بیش��تر 
موضوعات موردنظر ش��ما منجر ش��ود. با این حال طبیعي 
اس��ت که در ای��ن زمینه اولویت داش��ته باش��ید. درواقع 
محبوبیت س��ایت ها و ش��بکه هاي اجتماعي در هر منطقه، 

یکسان نیست.
قبلازانتشارمحتوا

در ای��ن مرحل��ه تولید محتوا به پایان رس��یده و ش��ما 
مي خواهید آن را در دس��ترس مخاطب��ان خود قرار دهید. 
ای��ن ن��کات کوچک پایان��ي مي تواند نتایج کار ش��ما را به 
مراتب بهتر س��ازد. با این حال در موارد متعددي مشاهده 
شده اس��ت که افراد به علت خس��تگي، از انجام این اقدام 
طف��ره مي روند. به همین خاطر بهتر اس��ت که اگر حوصله 
آن را ندارید، پس از اس��تراحتي کافي، آنها را انجام دهید. 
این موض��وع در صورتي که برنامه زماني اش��تراک گذاري 

محتوا داشته باشید، قابل کنترل خواهد بود.
1-حداقل2بارمحتوارامشاهدهنمایید

ممکن اس��ت در هر بخشي یک اش��تباه هرچند کوچک 
رخ داده باش��د. همچنین ممکن اس��ت مواردي را فراموش 
کرده باش��ید. تحت این ش��رایط مش��اهده مجدد بس��یار 
کاربردي خواهد بود. درواقع شما در این مرحله باید به این 
اطمینان برسید که محتواي شما آماده است. در این مرحله 
برخي از افراد محتوا را براي دوس��تان خود مي فرستند و با 
معیار قرار دادن نظرات آنها، نس��بت به تغییرات موردنیاز، 

تصمیم گیري مي کنند.
2-ازنظراتقبلياستفادهنمایید

توصی��ه مي ش��ود که نگاهي ب��ه محتواه��اي قبلي خود 
داش��ته باش��ید و نظرات مخاطبان را گوش دهید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا با رعایت موارد ذکرش��ده، همواره در 
مس��یر بهبود قرار داش��ته باش��ید.  در آخر فراموش نکنید 
که این س��ه اصل، تنها موارد حیاتي بوده و شما مي توانید 
گزینه هاي بیشتري را هم اضافه کنید. با این حال فراموش 
نکنی��د که خود را بیش از حد درگی��ر اقداماتي نکنید که 
سرعت کار ش��ما را بیش از حد کند مي کند. درواقع نباید 

تالش شما به وسواس فکري تبدیل شود. 
smallbiztrends.com:منبع

محتواتولیددرمهممرحله۳ چگونهدربازاررقباراپشتسربگذاریم؟

بهقلم:جرمیناف
کارآفرین و کارشناس کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

حضور موفق در بازار همیش��ه نکته مهمی برای کارآفرینان محس��وب می شود. اگر کسب و کاری بتواند 
به خوبی از پس رقبای خود در بازار بربیاید، ش��انس بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و 
کسب سودهای کالن دارد. نکته مهم در این میان ناکامی بسیاری از برندها برای اجرای این پروژه است. 
امروزه در بازار ش��مار بس��یار زیادی از برندها حضور دارند. همین امر کار بازاریاب ها را به طور ویژه ای 
سخت کرده است. اگر شما در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید اول از همه 
رقابت درس��ت با دیگر برندها را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان تان نخواهید داشت. 
مشتریان در بازار همیشه به دنبال برندهای جسور و رقابت طلب هستند. اگر شما به طور مداوم از رقابت 
و مواجهه با برندهای بزرگ فرار نمایید، دس��ت آخر هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان 
نخواهید داش��ت. این امر به تدریج توانایی ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و بهبود شهرت تان را 

کاهش می دهد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از نکات کاربردی برای پش��ت سر گذاشتن رقبا در بازار است. 
ش��ما با استفاده از چنین نکاتی به بهترین ش��کل ممکن امکان جلب نظر مشتریان تان را خواهید داشت. 
همچنین دیگر کمتر برندی جس��ارت رقابت مس��تقیم با ش��ما را به خرج خواهد داد. در ادامه برخی از 

مهمترین نکات در این راستا را مورد بررسی قرار می دهیم. 
بهتربودنهدفنیست،بلکهبایدمتفاوتباشید

یکی از ایده های رایج در میان بازاریاب ها تالش برای بهتربودن نس��بت به رقباس��ت. این امر شامل ارائه 
خدمات با کیفیت باالتر و تعیین قیمت های نازل تر اس��ت. شاید این امر در نگاه نخست برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان کافی به نظر برس��د، اما در عمل برای برند ش��ما اعتبار زیادی دست و پا نخواهد کرد. 
مهمترین نکته در این میان تالش برای متفاوت بودن از رقباست. فقط این امر امکان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن را فراهم می کند. 
بسیاری از برندها در بازار ایده ای برای متفاوت بودن از رقبای شان ندارند. همین امر مشکالت روزافزونی 
برای آنها به همراه خواهد داشت. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان هستید، باید به طور 
مداوم متفاوت بودن را تمرین کنید. بدون تردید این امر مشکالت بسیار زیادی برای شما به همراه خواهد 

داشت، اما دست کم فرصت تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان را فراهم خواهد کرد. 
تقویتکانالهایارتباطیبامشتریان

رقاب موثر با دیگر برندها و پش��ت سر گذاش��تن آنها بستگی به توانایی هر برند برای تقویت کانال های 
ارتباطی اش با مش��تریان دارد. هرچه ش��ما بیش��تر در کنار مشتریان باشید، رقبا س��خت تر فرصت کنار 
زدن تان از بازار را پیدا خواهند کرد. ش��ما باید همیش��ه یادتان باشد که ارتباط با مشتریان تفاوت ها را در 
بازار رقم می زند. بنابراین از هر فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان باید اس��تفاده نمایید، در غیر 

این صورت شاید هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی آنها پیدا نکنید. 
امروزه شبکه های اجتماعی و دیگر راهکارهای تعامل آنالین با مشتریان به طور چشمگیری توسعه پیدا 
کرده اس��ت. بنابراین ش��ما باید از تمام کانال های ارتباطی برای حفظ تعامل تان با مش��تریان سود ببرید، 
در غیر این صورت ش��اید خیلی زود جذابیت برندتان برای مش��تریان کم ش��ود و رقبا به راحتی جای تان 

را بگیرند. 
تالشبرایراضینگهداشتنمشتریان

ش��ما در بازار باید هر کاری برای راضی نگه داشتن مشتریان انجام دهید، در غیر این صورت رقبای تان 
به بهترین ش��کل ممکن کارهایی که ش��ما انج��ام نمی دهید، مدنظر قرار می دهن��د. بهترین راهکار برای 
راضی نگه داشتن مشتریان در بازار توجه به ترندهای برتر در بازار و از سوی دیگر نظرخواهی از مشتریان 
اس��ت. این امر شما را به بهترین ش��کل ممکن در کانون توجه مشتریان قرار می دهد. همچنین مشتریان 
همیش��ه نسبت به خدمات برندتان احس��اس رضایت خواهند کرد. این امر نقش مهمی در تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان ایفا می کند. بنابراین همیشه استفاده از نظرس��نجی های مختلف برای راضی نگه داشتن 

مشتریان را مدنظر قرار دهید. 
entrepreneur.com:منبع
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