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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

اقتصادهاچگونه»رشدفراگیر«راتجربهمیکنند؟

تنگنای »رشد فراگیر« 
در اقتصاد ایران

فرصت امروز: در چند هفته گذش��ته و با روی کار آمدن دولت س��یزدهم، بازوی پژوهش��ی بخش خصوصی در 
سلس��له گزارش هایی به بررس��ی روند تحوالت تجارت جهانی و آثار آن بر اقتصاد ایران پرداخته اس��ت. در این 
گزارش ه��ا ک��ه تاکنون چهار بخ��ش آن در قالب »پایش تحوالت تجارت جهانی« منتش��ر ش��ده، تأثیر تحوالت 
همسایگان بر دیپلماسی اقتصادی ایران، موقعیت ژئواکونومیک ایران در الیه های جهانی و منطقه ای، آینده ایران 
در سیاس��ت بین الملل و پیامدهای دستیابی یا عدم دس��تیابی به برجام و محیط ژئواکونومیک ایران با نگاهی به 
تنش اروپا و آمریکا با چین بررسی شده است. به طور خالصه این مطالعات نشان می دهد رقابت های اقتصادی در...
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آخرینگزارشبانکمرکزیازافزایشحجمانتشاراوراقبدهیحکایتدارد

میانبریبرایکنترلتورمونقدینگی

چالشاصلیدراینفلوئنسرمارکتینگ
چطوربهتریناینفلوئنسراینستاگرامیرابرایبرندمانپیداکنیم؟

دنیای بازاریابی روز به روز در حال توسعه است. این امر به طور ویژه ای شامل بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
نیز می شود. امروزه شما نمی توانید یک اکانت ساده در اینستاگرام ایجاد کرده و انتظار پیشرفت قابل مالحظه 
در تعامل با مشتریان داشته باشید. دلیل این امر حضور گسترده رقبای تان در پلتفرم های اجتماعی است. این 
امر موجب می شود تا کاربران توجه بسیار کمتری به وضعیت کسب و کار شما و کمپین های بازاریابی تان نشان 
دهند.  ساالنه شمار باالیی از برندها به دلیل عدم توجه کاربران در عمل با ضررهای هنگفت در زمینه بازاریابی 
رو به رو می شوند. این امر حتی برخی از برندها را تا مرز ورشکستگی نیز پیش برده است. با این حساب باید 
راهکاری مناسب برای وضعیت نامناسب کسب و کارها در این مورد وجود داشته باشید.  بهترین راهکار برای...
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شـورایرقابتوظیفـهقیمتگذاریخودروهـایچینیوخارجـیرانداردوبههمیـندلیلفرمول
قیمتگذاریخودروهایخارجیرابازارمشـخصمیکند.دبیرانجمنواردکنندگانخودروبااشـاره

بـهچگونگینحوهقیمتگذاریخودروهایخارجیدربازارگفت:سـازمانحمایتمسـئول
قیمتگذاریخودروهایچینیوروسیاست،امااگرخودروییخارجیباشد،بازارقیمتآن...

فرمول قیمت گذاری خودرو های خارجی مشخص شد

یادداشت
سرمایهگذاری
برایسیاست

علیسرزعیم
کارشناس اقتصادی

امروزه همه می دانیم که کش��ور 
با مش��کل کمبود س��رمایه گذاری 
روبه  روس��ت، اما تصور بسیاری این 
اس��ت که س��رمایه گذاری منحصر 
به ساختمان و ماش��ین آالت است  .   
واقعیت آن است که وقت و انرژی ای 
که اف��راد به فعالیت ه��ای مختلف 
اختصاص می دهند، جزو مهمترین 
کش��ور  ه��ر  س��رمایه گذاری های 
اس��ت  .   مثال جوان��ان، جوانی خود 
را در دانش��گا ه ها س��پری می کنند 
که نوعی س��رمایه گذاری از وقت و 
انرژی جوانی برای کس��ب تخصص 
اس��ت  .   آیا مهمترین کمبود کشور 
ما، نیروی کارشناس متخصص است 
یا سیاستمدار زبده؟ همه می دانیم 
که در کش��ور به رغم وج��ود انبوه 
مهندسان و پزشکان، رشد اقتصادی 
مطلوبی نداریم و همه اذعان داریم 
که سیاس��تمدار الی��ق و زبده نیاز 
واجب تری است تا مهندسان الیق؛ 
زی��را در بدتری��ن حال��ت، خدمات 
مهندسی را از شرکت های خارجی 
خری��د می کنی��م، ام��ا نمی توانیم 
سیاس��تمدار الیق از خارج به امانت 
بگیریم! ایجاد و تربیت سیاستمدار 
الیق، دفعی و غریزی نیس��ت، بلکه 
سیاستمدار شدن نیز مثل ورزشکار 

شدن، مثل جراح شدن و 
2مثل مدیر شدن نیازمند...
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فرصت ام��روز: »ت��ام اس��تندج« از روزنامه نگارانی اس��ت که 
کنجکاوی همیشگی بشر را دس��تمایه کارهایش قرار داده است. 
او که معاون سردبیر مجله »اکونومیست« است، در کتابی به اسم 
»کنجکاوی موش��کافانه؛ آمار و ارقامی که دنی��ای ما را دگرگون 
می کند« به صدها چرا در موضوعات مختلف پاس��خ داده اس��ت 
تا نش��ان دهد دغدغه همیشه بش��ر برای دانستن تا چه اندازه در 
روزنامه نگاری اقتصادی این روزها اصالت دارد. مروری بر چراهای 
پاس��خ داده شده در این کتاب نشان می دهد نویسنده در چه بازه 
گس��ترده ای به پرسش ها و دغدغه های جهانیان پاسخ داده است. 
»تفاس��یر غیرمنتظره«، »گرایش های عجیب و خاص«، »روابط؛ 
عش��ق و ازدواج«، »عجایبی مربوط به غ��ذا«، »بیان حقیقت در 
لفاف��ه«، »حوزه مش��اغل س��فیدپوش؛ علم، بهداش��ت و محیط 
زیس��ت«، »زبان رای��ج عالقه مندان به کامپیوتر؛ بررس��ی فنی«، 
»نظری��ه بازی ه��ا؛ ورزش و فراغت«، »از زب��ان دل من؛ واژگان و 
خرد« و »انتخاب فصلی؛ جشن ها و تعطیالت تغییریافته« فصول 

ده گانه کتاب است که چراها در آن پاسخ داده شده است.
چرا چندهمس��ری احتمال وقوع جنگ های داخلی را افزایش 
می ده��د؟ چرا گره بند کفش خود به خود باز می ش��ود؟ چرا در 
صحرای آفریقا اس��پاگتی قاچاق می ش��ود؟ چرا منشأ بوقلمون، 
ترکیه نیس��ت؟ چرا جن گیری در فرانسه یک حرفه در حال رشد 
است؟ چرا چین طوالنی ترین تاخیر پرواز در جهان را دارد؟ کدام 
شهرها باالترین میزان قتل را دارند؟ چرا سوئدی ها مالیات اضافه 
می دهند؟ چرا چاقی در کش��ورهای فقیر یک مشکل رو به رشد 
است؟ چرا بس��ته بندی غذا برای محیط زیست خوب است؟ چرا 
زنان دس��تمزد کمتری از مردان می گیرند؟ چرا شرکت ها وجود 
دارند؟ چرا مشاغل تولیدی قدیمی باز نمی گردند؟ آیا خون جوان 
می تواند پیر را جوان کند؟ چرا رفع مشکالت بهداشتی هند دشوار 
اس��ت؟ چرا گرگ ها به فرانسه باز می گردند؟ چرا بازیکنان تنیس 
فریاد می زنند؟ و چگونه آب و هوا، دین و س��اعات روز بر مصرف 
موسیقی کریسمس اثر دارد؟ از جمله چراهای پاسخ داده شده در 
این کتاب است و به نظر می رسد تنها جای این پرسش خالی است 

که چرا س��یم هندزفری ها به طور خودکار در جیب و کیف مردم 
جهان گره می خورد؟

ازرواجچندهمسریتاوقوعجنگهایداخلی
اولین فصل کتاب، »تفاسیر غیرمنتظره ای که شما را به تفکر 
وا می دارد«، نام دارد و در آن به 11 س��وال پاس��خ داده ش��ده 
اس��ت. اولین پرس��ش این فصل این اس��ت؛ چرا چندهمسری 
احتم��ال وقوع جنگ های داخلی را افزایش می دهد؟ نویس��نده 
در پاسخ به این پرس��ش می نویسد: »هر کجا که چندهمسری 
به ش��کل گسترده ای رواج داشته باش��د، آشفتگی به دنبال آن 
می آید. در 20 کش��ور بس��یار ضعیف دنیا، چندهمسری وجود 
دارد. احتمال اینکه این کشورها به همسایگان خود تجاوز کنند، 
بس��یار زیاد است. در مناطقی از کش��ورهای هاییتی و اندونزی 
که چندهمس��ری رواج دارد، آش��فتگی بیش��تری وجود دارد. 
در س��ودان جنوب��ی که از جنگ داخلی رنج می برد، ش��اید 40 
درصد از ازدواج ها ش��امل چندهمسری است. در مطالعه ای که 
از س��وی مدرسه اقتصاد لندن انجام ش��د، رابطه معناداری بین 

چندهمسری و جنگ داخلی به دست آمد، اما چگونه؟
چندهمسری تقریبا همیشه شامل مردان ثروتمندی است که 
چندین همسر دارند. اگر 10 درصد مردان طبقات باال، هر کدام با 
چه��ار زن ازدواج کنند، در نتیجه 30 درصد بقیه اصال نمی توانند 
ازدواج کنن��د. این امر اغلب نه تنها آنها را از نظر جنس��ی ناامید 
می کن��د، بلکه از نظر اجتماعی نیز آنها را به حاش��یه می برد. در 
بسیاری از جوامع سنتی، یک مرد تا زمانی که همسری پیدا نکند 
و پدر نشود، بالغ به حساب نمی آید. معموال برای به دست آوردن 
همس��ر، مرد می بایست به پدر زن »شیربها« بپردازد. وقتی تعدد 
زوجات باعث کاهش تعداد زنان مجرد شود، مبلغ شیربها به شدت 
افزایش پیدا می کند. در سودان جنوبی شیربها می تواند هر چیزی، 
از 30 تا 300 رأس دام باش��د که خیلی بیشتر از ثروتی است که 
یک جوان کم سواد بتواند به صورت مشروع جمع کند. بسیاری از 
مردان مجرد از سر ناچاری برای به دست آوردن همسر به اقدامات 
شدیدی متوسل می شوند. در سودان جنوبی، مردان مجرد اسلحه 

به دست می گیرند و از قبیله همس��ایه دام می دزدند. بسیاری از 
مردم در چنین حمالتی کش��ته می ش��وند و بیشتر دشمنی های 
خونین از اینجا شروع می شود. عالوه بر این، مردان جوان مجردی 
ک��ه توانایی مالی ازدواج ندارند، به راحتی به اس��تخدام نیروهای 
شورشی در می آیند. اگر بجنگند، می توانند دست به غارت بزنند و 

با غنیمت به دست آمده ازدواج کنند.
در مقاله  منتشرشده در سال 2017، والری هادسون از دانشگاه 
A&M تگ��زاس و هیالری ماتفس از دانش��گاه ییل دریافتند که 
قیمت باالی ش��یربها یک عامل »مهم « است که »مردان جوان 
را مس��تعد حضور در خشونت های سازمان یافته گروهی با اهداف 
سیاس��ی می کند.« گروه های جهادی نیز از این امر سوءاستفاده 
می کنند. یکی از اعضای لشکر طیبه پاکستان که در سال 2008 
به بمبئی حمله کرد و 166 نفر را کش��ت، گفته اس��ت او به این 
سازمان پیوست چون این سازمان وعده داده بود که برای ازدواج به 
خواهر و برادرهایش پول می پردازد. گروه های رادیکال اسالمی در 
مصر نیز با هدف دادن کمک هزینه ازدواج به اعضا تشکیل شده اند. 
در شمال نیجریه که چندهمسری رواج دارد، بوکوحرام هنوز هم 
برای نیروهای جدید خود ازدواج های ارزان قیمت ترتیب می دهد.

در سطح جهانی، چندهمسری رو به کاهش است، اما در برخی 
مناط��ق حمایت از آن در حال افزایش اس��ت. پس از آنکه دیوان 
عالی آمریکا در سال 2015 ازدواج همجنسگرایان را قانونی اعالم 
کرد، برخی افراد معتقد بودند ازدواج های چندگانه باید مورد بعدی 
باشد. به گفته موسسه نظرسنجی گالوپ، نسبت آمریکایی هایی 
که چندهمسری را از نظر اخالقی قابل قبول می دانند، از 5 درصد 
در س��ال 2006 به 17 درصد در سال  2017 افزایش یافته است. 
در قرقیزستان، ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه، فعاالن 
به دنبال احیای حق مردان برای چندهمس��ری هستند. در سال 
2008 الیحه ای در قزاقس��تان، در پی اضافه کردن یک اصالحیه 
توس��ط یکی از نمایندگان زن مجلس که چندش��وهری )داشتن 
چند ش��وهر برای زنان( را نیز مجاز می دانس��ت، شکست خورد. 
موافقان ادعا می کنند چندهمسری با دادن جایگزین قانونی برای 

خیانت به مردان موجب افزایش س��ازگاری اجتماعی می شود، اما 
درگیری ها در جاهایی مانند س��ودان جنوبی، افغانستان و شمال 

نیجریه چیز دیگری را نشان می دهد.«
چراکمبودماسهدرجهانوجوددارد؟

سوال دومی که در این فصل بدان پرداخته شده، مسئله کمبود 
ماسه در سطح جهان و تقاضا برای این دانه های طالیی ارزشمند 
است. »تام استندج« در پاسخ به اینکه چرا کمبود ماسه در سطح 
جهان وجود دارد؟ می نویسد: »تقاضا برای ماسه بسیار زیاد است. 
در برخی از نقاط جهان، مردم می خواهند دسترس��ی بیشتری به 
این دانه های طالیی داش��ته باشند. »مافیای ماسه« در هند برای 
استخراج و انتقال مواد از مردم محلی استفاده می کند. در مراکش 
و جزایر کاراییب، دزدان در حال خالی کردن س��واحل هس��تند. 
علی رغم اینکه حسابرسی دقیقی برای استخراج غیرقانونی ماسه 
امکان پذیر نیست، بی شک ماسه بیشترین ماده استخراج شده در 
جهان است. به گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل، بیش از 
85 درصد موادی که در س��طح جهان استخراج می شود را ماسه 

تشکیل می دهد.
ش��هرهای مدرن با اس��تفاده از ماس��ه و اغلب روی آن ساخته 
می شوند. ماسه بیشتر در صنعت ساخت و ساز برای تولید بتن و 
آسفالت به کار گرفته می شود. نیمی از تقاضای جهان برای ماسه 
به چین اختصاص دارد. این نشان دهنده سرعت وحشتناک ساخت 
و ساز در این کشور است. طبق نظرسنجی سازمان زمین شناسی 
آمریکا، بین سال های 2011 تا 2013 نسبت مصرف بتن در چین 
)6.6گیگاتن( بیش��تر از مصرف آمریکا )4.5 گیگاتن( در کل قرن 
بیستم بوده است. ماسه مصرف صنعتی نیز دارد؛ از آن در ساخت 
شیشه، وس��ایل الکترونیک و کمک به استخراج نفت در صنعت 
شکس��ت هیدرولیکی )فرکینگ( استفاده می شود. مقادیر زیادی 
از ماس��ه برای احیای زمین، به دریا ریخته می ش��ود. برای مثال، 
س��نگاپور از دهه 1960 بیش از 20 درصد از خش��کی خود را از 
این طریق توس��عه داده اس��ت. جزایر مالدیو و کریباتی هم برای 
حفظ جزایر خود در برابر باال آمدن سطح آب دریا از ماسه استفاده 

کرده اند. سازمان ملل پیش بینی می کند تا سال 2030 بیش از 40 
کالنشهر با بیش از 10 میلیون سکنه وجود خواهد داشت )بیشتر 
از 31 کالنشهر در سال 2016( یعنی به مسکن و زیرساخت های 
بیشتری نیاز است. س��طح آب دریا نیز همچنان باال خواهد آمد. 

همه اینها به این معناست که تقاضا برای ماسه بیشتر می شود.
با این تفاسیر، چرا وقتی به نظر می رسد که ماسه به وفور یافت 
می شود، شاهد کمبود آن هستیم؟ مشکل این است که ماسه های 
کویر بسیار نرم هستند و برای خیلی از اهداف تجاری قابل استفاده 
نیستند. ماسه استرالیا به بیابانی دوردست منتقل شد تا برج خلیفه 
دبی ساخته شود. در بیشتر کشورها نیز قوانینی در مورد اینکه از 
کجا و چه مقدار ماسه می توان استخراج کرد، وجود دارد. اما تقاضای 
زیاد، به تجارت های غیرقانونی پرسود در بسیاری از کشورهایی که 
به س��رعت در حال توسعه هستند، منجر ش��ده است. در نتیجه، 
ذخایر موجود با سرعتی بیشتر از آنچه باید به صورت طبیعی دوباره 
ذخیره شوند، استخراج می شوند که این امر به محیط زیست لطمه 
می زند. الیروبی باعث آلودگی می ش��ود و به تنوع زیس��تی محلی 
آسیب می رساند، حال آنکه نازک شدن خطوط ساحلی بر ظرفیت 
س��واحل در جذب آب و هوای توفانی تأثیر می گذارد. خوشبختانه 
جایگزین هایی برای ماسه وجود دارد؛ آسفالت و بتن قابل بازیافت 
اس��ت، خانه ها را می توان با کاه و چوب س��اخت و از ِگل می توان 
برای احیای زمین ها استفاده کرد. در کشورهای ثروتمند سیاست 
دولت سبب تغییر جهت به سمت چنین جایگزین هایی می شود. 
برای مثال طبق گفته انجمن محصوالت طبیعی بریتانیا، یک سوم 
از کل مصالح ساختمانی مورد استفاده در بریتانیا در سال 2014، 
بازیافتی بوده است. سنگاپور قصد دارد در پروژه های بعدی احیای 
زمین های خود، که شامل سیستم خاکریز است و وابستگی کمتری 
به ماسه دارد، به متخصصان هلندی تکیه کند. در کشورهای فقیرتر 
نیز با توجه به افزایش قیمت ماسه احتماال بیشتر سازندگان نگرش 
خود را نس��بت به این ماده تغییر دهند، اما این روند بس��یار کند 
خواهد بود و کمبود ماس��ه ادامه خواهد داشت، مگر اینکه اجرای 

قانون تشدید شود.«

زمانی که درباره بهبود اقتصادی پس��اکرونا س��وال می ش��ود، 
چین خوش بین ترین کش��ور جهان اس��ت و در نظرس��نجی های 
انجام ش��ده مردم این کش��ور تصور می کنند که بهبود اقتصادی 
بعد از همه گیری کرونا امکان پذیر است. در مقام مقایسه اما مردم 
روسیه بدبین ترین نگاه را به این روند بهبودی دارند. ظاهرا یکی از 
مواردی که اکثر مردم جهان بر سر آن توافق دارند، این است که 
از دولت های شان انتظار دارند مسئولیت هدایت بازگشت به مسیر 
رش��د را برعهده بگیرند. این موارد یکی از یافته های نظرس��نجی 
است که بین 25 ژوئن تا 9 ژوئیه توسط شرکت ایپسوس و مجمع 
جهانی اقتصاد انجام شده است. در مجموع بیش از 21 هزار و 500 
نفر از 29 کشور جهان، نظرات خود را درباره بهبود اقتصادی پس 
از همه گیری کرونا مطرح کرده اند. براساس نتایج این نظرسنجی، 
اکثر افراد انتظار رشد اقتصادی دوباره را می کشند و بیش از نیمی 

از چینی ها تصور می کنند که اقتصادشان در حال حاضر تا حدودی 
بهبود یافته است. این رقم در مقایسه با زمانی که افراد دوره بهبود 
اقتصادی را یک سال در نظر داشتند، تا 83 درصد افزایش داشته 
است. در عربستان س��عودی نیز اکثریت مردم )63 درصد( تصور 

می کنند که بهبودی در مدت یک سال اتفاق افتاده است.
با این حال، در کشورهای دیگر میزان خوش بینی کمتر است. 
ب��ه طوری که از بین 29 کش��ور مورد مطالعه، روس��یه، کلمبیا، 
آفریقای جنوبی و رومانی مناطقی هس��تند که تع��داد اندکی از 
م��ردم انتظار بهبودی س��ریع را دارند. در روس��یه فقط 4 درصد 
مردم تصور می کنند که بهبودی اتفاق افتاده است و تنها 6 درصد 
بر این باورند که اوضاع در یک س��ال بهتر خواهد ش��د. اکثریت 
قریب به اتفاق )66 درصد( انتظار دارند که بیش از س��ه سال باید 
منتظر بمانند تا اقتصاد دوباره رشد کند. همچنین نیمی تا دوسوم 

پاسخ دهندگان نظرسنجی در آفریقای جنوبی، آرژانتین، رومانی، 
کلمبیا، مجارستان و لهستان بر این باورند که بهبود اقتصادی بیش 

از سه سال پس از همه گیری کرونا رخ می دهد.
وقتی صحبت از این می ش��ود که چه کس��ی باید مس��ئولیت 
هدایت یک کش��ور به س��مت بهبود اقتصادی را برعهده بگیرد، 
پاسخ اغلب افراد شرکت کننده در نظرسنجی، دولت است. به طور 
متوس��ط در هر 29 کش��ور مورد بررس��ی، 53 درصد این نظر را 
داشتند، اما 48 درصد از افراد نیز هیچ اشاره ای به دولت نداشتند 
ک��ه این امر نش��ان دهنده عدم اعتماد احتمالی ب��ه رهبران ملی 
کشورهاست. در روسیه از هر 10 نفر مورد بررسی 9 نفر گفتند که 
دولت مسئولیت مرتب سازی امور را برعهده دارد. مجارستان )88 
درصد(، کره جنوبی )86 درص��د(، چین )78 درصد(، مالزی )73 
درصد( و عربستان سعودی )70درصد( از دیگر کشورهایی هستند 

که مردمان شان چنین احساسی داشتند.
در نظرسنجی ایپس��وس درباره اینکه آیا مشاغل کوچک باید 
مس��ئول بهبودی اقتصادی پساکرونا باش��ند، روسیه با 7درصد، 
کره جنوبی ب��ا 10 درصد، مجارس��تان با 14درصد و عربس��تان 
س��عودی با 19 درصد این نظر را تایید کردند و کش��ورهایی که 
نقش مش��اغل کوچک را پررنگ تر می دانستند همگی اسپانیایی 
زب��ان بودند. در این باره س��اریتا نی��ار، مدیرعامل مجمع جهانی 
اقتصاد می گوید: »ش��رکت های جهان در نقطه عطف جهانی قرار 
دارن��د که در آن رهبران باید همکاری، نوآوری و بهبودی قوی را 
تضمی��ن کنند. جامعه مدنی و دولت ه��ا باید با یکدیگر همکاری 
کنند تا چالش های عمده پیش روی جهان را حل کنند و  افرادی 
که تمرکز بر کوتاه مدت داش��تند، اولین افرادی بودند که آسیب 

دیدند.«

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد که بهبودی اقتصادی 
نشانه های واضحی دارد که مشخص می کند اوضاع بهتر شده است. 
به نظر می رسد دو چیز باعث می شود که افراد تصور کنند اوضاع 
بهتر شده است؛ هنگامی که افراد آشنا به کار فراخوانده شوند و یا 
شغل جدید پیدا کنند. به طور متوسط 79 درصد افراد این موارد 
را به  عنوان پاس��خ برتر ارائه کردند که این پاسخ به ظهور مشاغل 
جدید )78 درصد( اشاره دارد. محدوده پاسخ ها در تمام 29 کشور 
م��ورد مطالعه، با ذکر این دو ش��اخص از 63 ت��ا 89 درصد بوده 
است. افزایش گردش��گری نیز به  عنوان عالمت مهم بهبودی در 
نظر گرفته شده که میانگین جهانی آن در این کشورها 72 درصد 
و این میزان در چین 90 درصد، عربس��تان سعودی 85 درصد و 
آفریقای جنوبی 84 درصد و کمترین آن در آرژانتین با 52 درصد، 

روسیه 59 درصد و کلمبیا 60 درصد بوده است.

مردمانکدامکشورهابهبهبوداقتصادیپسازکروناخوشبینهستند؟
نگاهکشورهابهپساکرونا

»اکونومیست«بهچراهایجهانپاسخمیدهد

موشکافیازکنجکاویهایجهانیان



فرصت امروز: در چند هفته گذشته و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، 
بازوی پژوهش��ی بخش خصوصی در سلسله گزارش هایی به بررسی روند 
تح��والت تجارت جهانی و آثار آن بر اقتصاد ایران پرداخته اس��ت. در این 
گزارش ها ک��ه تاکنون چهار بخش آن در قال��ب »پایش تحوالت تجارت 
جهانی« منتش��ر شده، تأثیر تحوالت همس��ایگان بر دیپلماسی اقتصادی 
ای��ران، موقعیت ژئواکونومیک ایران در الیه های جهانی و منطقه ای، آینده 
ایران در سیاست بین الملل و پیامدهای دستیابی یا عدم دستیابی به برجام 
و محیط ژئواکونومیک ایران با نگاهی به تنش اروپا و آمریکا با چین بررسی 
شده است. به طور خالصه این مطالعات نشان می دهد رقابت های اقتصادی 
در سطح جهان و منطقه جدی است و ایران نیازمند فعال کردن دیپلماسی 

اقتصادی و سیاسی است.
مرک��ز پژوهش های اتاق ای��ران همچنین در بروش��ور »اقتصاد به زبان 
س��اده« به موضوع »رشد فراگیر« پرداخته و معتقد است که اقتصاد ایران 
به ش��دت نیازمند رش��د اقتصادی فراگیر اس��ت و این راهبرد باید حداقل 
واج��د پنج ویژگی باش��د: اول اینکه به کاه��ش بی ثباتی اقتصادی کمک 
کن��د. دوم، در ضمن احیای رش��د با افزایش هزینه فرصت س��وداگری از 
طریق سیاس��ت هایی مانند مالیات بر عایدی س��رمایه همراه باشد، سوم، 
در مقابل افزایش هزینه فرصت سوداگری با کاهش هزینه سرمایه گذاری 
مولد، سرمایه ها را به سمت کسب وکارهای اشتغال زا هدایت کند. چهارم، 
همراه با مهارت آموزی و انطباق دانش عملیاتی نیروی کار با نیاز واحدهای 
اقتصادی باش��د و نهایتا، توازن منطقه ای را از طریق سیاس��ت هایی نظیر 

ایجاد قطب های رشد دنبال نماید.
نقشهراهاقتصادازنگاهبخشخصوصی

بازوی پژوهشی بخش خصوصی در شماره 51 بروشور »اقتصاد به زبان 
ساده« به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دو دهه گذشته پرداخته و پس 
از تحلیل شرایط و موشکافی وضعیت، به سیاست گذار یک مسیر جدید در 
قالب مفهوم »رشد فراگیر« پیشنهاد داده است؛ مسیری که باید به عنوان 
استراتژی جدید اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته و تولید ثروت را به 
عنوان رکن حیاتی توسعه کشور احیا نماید. برای اینکه به اهمیت سیاست 
»رش��د فراگیر« پی ببریم، ابتدا الزم اس��ت که ویژگی های این سیاست را 
بشناس��یم و از تفاوت های آن نس��بت به سیاست های اجراشده قبلی آگاه 
باشیم. نقطه کانونی این سیاس��ت، تولید ثروت و بخش مجادله انگیز آن، 
نحوه توزیع این ثروت است که به عقیده نویسندگان گزارش باید به سمت 

مناطق حاشیه ای و بخش های کمتر برخوردار جهت پیدا کند.
براساس پژوهش مرکز پژوهش های اتاق ایران، استراتژی »رشد فراگیر« 

دارای ویژگی های منحصربه فردی اس��ت که ای��ن ویژگی ها را می توان در 
مقایس��ه با دو اس��تراتژی بدیل آن یعنی اس��تراتژی تعدیل ساختاری و 
استراتژی رشد فقرزدا شناخت. ویژگی اول این استراتژی متمرکز بر لزوم 
کنترل و کاهش نابرابری در فرآیند رش��د اس��ت و ویژگی دوم استراتژی 
یادش��ده نیز تاکیدی است که بر اهمیت اش��تغال به ویژه کار شایسته در 

فرآیند رشد می شود.
در مجموع دامنه گس��ترده ای از ش��اخص ها، مؤلفه ه��ا و متغیرها را در 
س��نجش »رش��د فراگیر« می توان دخالت داد، ام��ا مهمترین عواملی که 
به جز شاخص درآمد سرانه و رشد اقتصادی باید در ارزیابی »رشد فراگیر« 
مورد توجه باش��د را می توان وضعیت سطوح مختلف نابرابری )نابرابری در 
میان همه افراد جامعه، نابرابری در مناطق مختلف و...( و نیز اشتغال زایی 
)وضعیت نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، زنان، اقلیت ها و...( معرفی کرد. 
البته درباره »رشد فراگیر« تعابیر مختلفی ارائه شده است که یکی از تعابیر 
رایج »رش��د همراه با برابری فرصت« اس��ت. همچنین »رشد فراگیر« را 
می توان بر پایه توازن میان س��هم در ایجاد رش��د و سهیم شدن در منافع 
آن تعریف کرد. بر این اساس، »رشد فراگیر« رشدی است که با مشارکت 
گس��ترده همه بخش های جامعه در فرآیند رشد به وقوع پیوسته و سپس 

منافع آن به صورت متوازن بین عوامل تولید تقسیم شود.
تجربه اقتصاد ایران در 20 سال اخیر نشان می دهد که با »رشد فراگیر« 
فاصله ای نس��بتا بلند و طوالنی داریم. بررس��ی دقیق تر رشد اقتصادی در 
دو دهه گذش��ته نش��ان می دهد صرف نظر از نوسان بس��یار زیاد رشد در 
ای��ن س��ال ها و روندهای رکودی تجربه ش��ده در دو دهه اخی��ر، از منظر 
»رش��د فراگیر« با افول بیشتر اس��تانداردهای زندگی بخش های مختلف 
جامعه روبه رو بوده ایم. به عبارت دیگر، براس��اس تحلیل »رش��د فراگیر«، 
به جز نیمه اول دهه 1380، در سایر دوره ها و حتی در سال هایی که رشد 
اقتصادی مثبت و درآمد سرانه در حال افزایش بوده است، افزایش نابرابری 

و عدم اشتغال زایی را شاهد بوده ایم.
بنابراین با توجه به روندهای تجربه ش��ده در ایران، افول رشد اقتصادی 
و صعود نابرابری ها، اقتصاد ایران به ش��دت نیازمند رش��د اقتصادی فراگیر 
و اتخاذ سیاست های هوش��مندانه برای تحریک رشد است. بر این اساس 
می ت��وان گفت که این سیاس��ت ها باید حداقل واجد پنج ویژگی باش��ند: 
اول اینک��ه به کاهش بی ثباتی اقتصادی کمک کند. دوم، در ضمن احیای 
رش��د، با افزایش هزینه فرصت س��وداگری از طریق سیاس��ت هایی مانند 
مالیات بر عایدی س��رمایه همراه باش��د، س��وم، در مقابل افزایش هزینه 
فرصت س��وداگری، با کاهش هزینه س��رمایه گذاری مولد، س��رمایه ها را 

به س��مت کسب و کارهای اش��تغال زا هدایت کند. چهارم اینکه همراه با 
برنامه ای وس��یع برای مهارت آموزی و انطب��اق دانش عملیاتی نیروی کار 
با نی��از واحدهای اقتصادی بوده و درنهایت، ت��وازن منطقه ای را از طریق 
سیاست هایی مانند ایجاد قطب های رشد و انتقال منابع از نزدیکی پایتخت 
به س��مت این مناطق دنبال کند. در توضیح این مشخصات باید وضعیت 
کشور را نیز به دقت بررسی کرد. برای نمونه وضعیت کشور از منظر عدالت 

منطقه ای بسیار بغرنج است.
پیشنهادیکمسیرجدیدبهسیاستگذار

برخی تحقیقات در این حوزه تاکید دارند که رشد نابرابری و بیکاری در 
طول این دوره تاثیر منفی بر رشد اقتصادی استان های ایران داشته است. 
بنابراین دولت باید سیاست های مشخصی برای کاهش نابرابری و افزایش 
اشتغال در پیش گیرد تا شاهد بهبود وضعیت در استان های کشور باشیم. 
رشد کش��ور در دهه80 که عمدتا به دلیل س��رمایه گذاری در بخش های 
سرمایه بر نظیر خودرو، ساختمان و فلزات اساسی بود، فراگیر نبود؛ بنابراین 

تکرار دوباره آن نمی تواند کمک چندانی به درمان اقتصاد ایران کند.
طبق پژوهش مرکز پژوهش های اتاق ایران، ش��وک های بیرونی ناش��ی 
از رون��ق درآمده��ای نفتی یا تحریم ها، بر روندهای تجربه ش��ده در ایران 
بس��یار تاثیرگذار بوده اس��ت. در عین حال در روندهای قبلی ایران هرگز 
ش��اهد رشد سریع و مستمر اقتصادی برای بازه ای طوالنی نبوده، بلکه در 
پی نوس��انات درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کشور کم و زیاد شده است. 
این روندی است که باید جای خود را به یک دوره باثبات و پایدار از رشد 
اقتص��ادی دهد. نقص دیگر برنامه های اقتص��ادی قبلی به فاصله گیری از 
اهداف سیاست گذاری مربوط است. برای نمونه هیچ یک از اهداف اقتصادی 
کشور با هدف گذاری برنامه ششم توسعه که بر روی تحقق رشد اقتصادی 

متوسط 8 درصد ساالنه تاکید داشت، سنخیتی ندارد.
در نهایت این گزارش تلویحا س��عی دارد با قرار دادن دستور کاری تازه 
در متن دس��تگاه سیاست گذاری، کشور را به سمت خیز اقتصادی ترغیب 
کند چراکه تداوم وضعیت فعلی ش��رایط کش��ور را بحرانی تر خواهد کرد. 
بر این مبنا حرکت به س��مت خیز اقتصادی نه یک انتخاب که یک اجبار 
اس��ت که در کوتاه مدت و میان مدت خود را در قالب »رشد فراگیر« نشان 
می دهد. البته نتیجه نهایی این خیز در قالب واژه توسعه فراگیر قابل فهم 
اس��ت. در یک کالم، مطالعه بازوی پژوهش��ی بخش خصوصی تاکید دارد 
توسعه فراگیر، توسعه ای است که ابعاد درآمدی و غیردرآمدی رفاه را بهبود 
بخش��یده و توزیع رفاه در همه این ابعاد را هم متوازن تر س��اخته و بهبود 

دهد.

اقتصادهاچگونه»رشدفراگیر«راتجربهمیکنند؟

تنگنای »رشد فراگیر« در اقتصاد ایران

با باالگرفتن تب ارزهای دیجیتالی، بس��یاری از کش��ورها به س��مت 
اس��تفاده از پتانس��یل آنها رفته اند که در این بی��ن برخی از بانک های 
مرک��زی در مراحل پایانی رونمایی از ارز دیجیتالی ملی خود هس��تند 
و برخ��ی نیز به دنبال قانونی اعالم ش��دن بیت کوین و س��ایر ارزهای 
دیجیتالی به عنوان ابزارهای پرداخت رس��می هستند. هرچند ارزهای 
دیجیتالی در هفته های گذشته در حال لذت بردن از سرمایه های جدید 
و رس��یدن به قله های قیمتی جدیدی هس��تند که از م��اه مه به ثبت 
نرسیده بود، اما بازار شایعه پذیرش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی 
توسط شرکت های بزرگ کماکان داغ است. به طوری که پس از آرامکو 
و آمازون، ش��رکت ش��یائومی هم پذیرش رمزارزه��ا را تکذیب کرد. در 
همین حال، در ش��رایطی که دولت بایدن در تالش است تا منابع مالی 
الزم برای الیحه یک تریلیون دالری را تامین کند، توجه ژانت یلن، وزیر 
خزانه داری آمریکا به س��مت گرفتن مالیات از بازار رمزارزها جلب شده 
است که طبق آخرین برآوردها، حجم جهانی آن اکنون به حدود 1700 

میلیارد دالر رسیده است. 
در رابطه با رویکرد نهادهای رس��می با رمزارزها، استیو هانکه، استاد 
اقتصاد کاربردی دانش��گاه جان هاپکینز در بالتیم��ور آمریکا و یکی از 
متخصص��ان مطرح جهانی در حوزه هیأت های ارزی )نهادی که وظیفه 
حف��ظ براب��ری ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزه��ا را برعهده دارد( به 
ایس��نا، می گوی��د: ارزه��ای دیجیتالی عالوه بر محاس��ن خ��ود دارای 

مخاطرات زیادی نیز هستند که نباید نادیده گرفته شوند.
حال سوال این است که آیا پذیرش ارزهای دیجیتالی )به عنوان ابزار 
رس��می پرداخت( کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد؟ در پاسخ به این 
پرس��ش، استیو هانکه معتقد اس��ت تنها چیزی که در مقطع فعلی به 
اقتصاد ایران کمک خواهد کرد، راه اندازی یک هیأت ارزی اس��ت که با 
یک پشتوانه نیرومند نظیر به طال اقدام به انتشار اسکناس کند. به گفته 
هانکه، حتی در صورت پذیرش ارزهای دیجیتالی فعلی توسط ایران، این 

مسئله کمکی به اقتصاد این کشور نخواهد کرد.  
طبق اعالم منابع خبری، تالش هایی توس��ط برخ��ی قانونگذاران در 
پاراگوئه و اروگوئه در جریان است تا بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی 
به عنوان ابزار پرداخت رس��می شناخته شوند. پیش��تر نیز السالوادور، 
بیت کوین را به عنوان ارز رسمی این کشور پذیرفته بود. هانکه در رابطه 
با دلیل اقبال کش��ورهای آمریکای التین به رمزارزها گفت: کشورهای 
این منطقه به طور تاریخی یا واحدهای پول ملی بی ارزش��ی داشته اند 
یا مانند پاناما، اکوادور و الس��الوادور، دالر را به عنوان پول رس��می خود 
پذیرفته اند. طرفداران ارزهای دیجیتالی در این کشورها معتقد هستند 
این ارزها بهتر از پول های ملی یا دالر هستند که صحت این فرضیه با 
پرسش های اساسی مواجه اس��ت. در طرف دیگر می دانیم که پذیرش 
دالر به عنوان واحد پول رس��می خیلی خ��وب جواب خواهد داد. برای 
مثال، در السالوادور که از سال 2001 دالر را انتخاب کرد، متوسط نرخ 

تورم س��االنه حدود 2 درصد بوده اس��ت که تقریبا معادل تورم ساالنه 
آمریکا و کمترین متوسط تورم در آمریکای التین بوده است. در نتیجه 
ترجیح آنها استفاده از دالر است نه ارزهای ملی و نه ارزهای دیجیتالی.  
این استاد اقتصاد همچنین درباره مخاطرات پذیرش ارزهای دیجیتالی 
به عنوان ابزار رسمی پرداخت خاطرنشان کرد: بزرگترین ریسک چنین 
کاری، عدم انطباق با قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی است چراکه نادیده 
گرفتن قوانین می تواند منجر به تحریم هایی شود. مثال در کشورهایی که 
ارزهای دیجیتالی را به عنوان پول ملی خود بپذیرند، استاندارد ضرورت 
ش��ناخته ش��دن طرفین معامله نادیده گرفته می ش��ود. در نتیجه آنها 
ممکن است وارد لیست سیاه FATF شده و توسط اعضا تحریم شوند.  
هانکه افزود: ریسک دیگر مربوط به چنین اقدامی آن است که شاهد 
وقوع پولشویی و جرایم مالی زیادی خواهیم بود. برای مثال، استفاده از 
بیت کوین در فعالیت های مجرمانه امر رایجی است و نتایج یک تحقیق 
نشان داده است که 46 درصد تراکنشات مرتبط با بیت کوین مربوط به 

فعالیت های مجرمانه بوده است.  
هانکه در نهایت این نکته را متذکر ش��د که به نظرش، اسکناس ها و 
شکل های سنتی پول دس��ت کم در آینده ای نزدیک منقرض نخواهند 
ش��د. گفتنی است این اقتصاددان آمریکایی سابقه مشاوره اقتصادی به 
پنج کش��ور بلغارستان، صربس��تان، ونزوئال، اندونزی و قزاقستان را در 

کارنامه دارد و اکنون عضو اندیشکده کاتو است.

آیاپذیرشارزهایدیجیتالیبهاقتصادایرانکمکخواهدکرد؟

انقراضاسکناسدرآیندهنزدیک

یادداشت

سرمایهگذاریبرایسیاست

علیسرزعیم
کارشناس اقتصادی

امروزه همه می دانیم که کشور با مشکل کمبود سرمایه گذاری روبه  روست، اما 
تصور بسیاری این است که سرمایه گذاری منحصر به ساختمان و ماشین آالت 
اس��ت  .   واقعیت آن اس��ت که وقت و انرژی ای که افراد به فعالیت های مختلف 
اختصاص می دهند، جزو مهمترین س��رمایه گذاری های هر کشور است  .   مثال 
جوانان، جوانی خود را در دانش��گا ه ها سپری می کنند که نوعی سرمایه گذاری 
از وقت و انرژی جوانی برای کس��ب تخصص است  .   آیا مهمترین کمبود کشور 
ما، نیروی کارشناس متخصص است یا سیاستمدار زبده؟ همه می دانیم که در 
کشور به رغم وجود انبوه مهندسان و پزشکان، رشد اقتصادی مطلوبی نداریم و 
همه اذعان داریم که سیاستمدار الیق و زبده نیاز واجب تری است تا مهندسان 
الیق؛ زیرا در بدترین حالت، خدمات مهندسی را از شرکت های خارجی خرید 
می کنیم، اما نمی توانیم سیاس��تمدار الیق از خ��ارج به امانت بگیریم! ایجاد و 
تربیت سیاس��تمدار الیق، دفعی و غریزی نیست، بلکه سیاستمدار شدن نیز 
مثل ورزش��کار شدن، مثل جراح شدن و مثل مدیر شدن نیازمند ممارست و 
تمرین است  .   فرآیندهای رقابت سیاسی راه را برای ورود افراد جدید به دنیای 
سیاس��ت باز می کند، زیرا در فرآیند رقابت سیاس��ی، اف��راد ضعیف کنار زده 
می شوند و نیروهای جدید وارد عرصه کار می شوند  .   احزاب و تشکل های حزبی، 
مجموعه هایی هستند که در آنها افراد کار جمعی را می آموزند و برای فعالیت در 
عرصه اجتماع تمرین می کنند  .   افراد در فعالیت های حزبی، منطق کار سیاسی 
را فرا می گیرند و آداب رقابت س��الم یا ناسالم در سیاست را می آموزند. به این 
ترتیب، افراد وقت و انرژی خود را در عرصه سیاس��ت سرمایه گذاری می کنند 
با این امید که در آینده از محصول آن که پیروزی در رقابت سیاس��ی اس��ت، 

بهره مند شوند و جامعه نیز مثل هر بازار دیگر از وجود رقابت منتفع می شود  .  
هرچه ساختار سیاس��ت، رقابتی تر باشد و در عین حال، نهادهای حاکم بر 
بازار سیاست به قواعد غیرشخصی و غیرسلیقه ای متعهدتر باشند، زمینه برای 
ورود به عرصه سیاست تسهیل شده و فرآیند رقابت موجب حذف افراد ضعیف 
ش��ده و افراد قوی باقی می مانند  .   اگر ساختار اقتصاد رانتی باشد، کسی سراغ 
کارآفرینی نخواهد رفت و منفعت رانت جویی را به س��ختی کارآفرینی ترجیح 
خواهد داد  .   اگر فرآیندهای سیاس��ی، رقابتی نباش��د افراد به جای تالش برای 
کس��ب مهارت سیاسی بهتر تالش می کنند چاپلوس��ی، تملق و باج دهی را 
پیشه خود سازند  .   هرچه اصول حاکم بر بازار سیاست، غیرمترقبه تر و غیرقابل 
پیش بینی تر باش��د، افراد کمتری ترجیح می دهند که به این بازار وارد شوند  .   
افراد مس��تعد می توانند انتخاب کنند که در فعالیت خاصی مثل کسب و کار 
و تخص��ص خود، وقت بیش��تری بگذارند و موفق تر ش��وند، یا از یک مقطعی 
به بعد وارد عرصه سیاس��ت ش��وند  .   نفع جامعه در این است که افراد توانمند 
در عرصه سیاس��ت حضور بیش��تری پیدا کنند و افراد کمتری در این عرصه 
حضور داشته باشند  .   ماهیت غیرقابل پیش بینی عرصه سیاست موجب می شود 
ک��ه افراد توانمند تمایل کمتری برای ورود به این عرصه پیدا کنند و فعالیت 
خود را در عرصه های کم ریس��ک تر و با ثبات تر دنبال کنند و این دقیقا معنای 

سرمایه گذاری کم در عرصه سیاست است!
وقتی بهترین ها به عرصه سیاس��ت وارد نش��وند، در بلندمدت سیاست به 
تسخیر افراد ضعیف تر درخواهد آمد که نتیجه آن در بلندمدت چیزی جز تداوم 
توسعه نیافتگی نیست! اگر به دنبال اهداف بلندمدت برای توسعه کشور هستیم، 
چاره ای نداریم جز اینکه راه را برای ورود افراد مستعد به سیاست هموار کنیم و 
این امر ممکن نخواهد شد مگر اینکه فرآیندهای سیاسی رقابتی و اصول رقابت 

از قبل مشخص و غیرشخصی و غیرسلیقه ای شود  .   راه سومی متصور نیست.

دولتسیزدهمبایارانههاچهخواهدکرد؟
استارتیارانهبالیست13۷میلیوننفری

دولت س��یزدهم در حالی به زودی اولین مرحله از یارانه نقدی را پرداخت 
خواهد کرد که در هر ماه باید پاس��خگوی لیس��ت حدود 137 میلیون نفری 
برای یارانه نقدی و معیش��تی باش��د که از دولت گذشته تحویل گرفته است. 
یکصدوبیست وششمین مرحله یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی ساعت 24 
چهارشنبه 20 مرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. به گزارش 
ایس��نا، پرداخت یارانه نقدی که ادامه روند 10 سال گذشته است، اکنون بعد 
از دولت دهم تا دوازدهم، به دولت س��یزدهم رسیده است، اما اینکه آیا دولت 
جدید به این رویه ادامه خواهد داد یا دست به اصالحات در این روند معیوب 
خواهد زد، هنوز مش��خص نیست.  از زمان ش��روع پرداخت یارانه های نقدی 
از س��ال 1389، مبلغ 45 هزار و 500 تومان ثابت بوده و از س��ویی لیس��ت 
یارانه بگیران به صورت محسوسی تغییر نکرده و غربالگری موثری نشده است؛ 
ب��ه طوری که همواره حدود 95 درص��د از ایرانی ها در جمع یارانه بگیران 45 
هزار و 500 تومانی قرار داش��ته اند و با وجود چالش های بسیاری که از سوی 
کارشناسان و دولتمردان برای غربالگری یارانه بگیران وجود داشته تاکنون اقدام 
محکمی جهت پرداخت هدفمند یارانه انجام نشده است. دولت یازدهم که در 
ش��عارهای انتخاباتی خود بارها از حذف یارانه پردرآمدها و پرداخت هدفمند 
یارانه های نقدی س��خن گفته بود، در عمل به نتیجه ای نرسید و حتی زمانی 
ک��ه ثبت نام مجدد را برای متقاضیان در نظ��ر گرفت در نهایت باز هم بیش 
از 70 و چن��د میلیون نف��ر ثبت نام کرده که به طور حت��م در بین آنها افراد 
غیرنیازمند وجود داش��تند و بعد از آن با وج��ود تکلیف های قانون بودجه در 
چند سال برای حذف سه دهک باالی درآمدی باز هم دولت اقدام جدی انجام 
نداد و به بهانه اینکه حذف یارانه بگیران ممکن است تبعات اجتماعی داشته و 
افراد نیازمند حذف و آس��یب ببینند، از غربالگری دست کشید. در هر صورت 
پرداخت یارانه های نقدی در دولت گذشته نه تنها براساس قانون پیش نرفت، 
بلکه یارانه جدیدی تحت عنوان یارانه معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین 
نیز به آن اضافه شده و حدود 60 میلیون نفر از جمع یارانه بگیران 45 هزار و 
500 تومانی نیز این یارانه را دریافت می کنند. دولت رئیسی اکنون در بخش 
یارانه های نقدی لیست بالغ بر 77 میلیون نفری یارانه بگیران نقدی 45 هزار و 
500 تومانی با هزینه حدود 42 هزار میلیارد تومانی در سال و همچنین لیست 
یارانه بگیران معیشتی با حدود 60 میلیون نفر و هزینه ساالنه 30 هزار میلیارد 
تومان��ی را تحویل گرفته اس��ت که در مجموع باید در م��اه برای حدود 137 
میلیون نفر یارانه تامین کند.  در این س��ال ها تا مرز 500 هزار میلیارد تومان 
بابت همین یارانه های نقدی که در ظاهر رقم چشمگیری نیست پرداخت شده 
و در برخی مواقع نه تنها این پرداخت موجب شده که سهم بخش های دیگر 
تعیین شده در قانون از محل درآمد هدفمندی پرداخت نشود بلکه کسری به 
حدی بوده که به اس��تقراض از بانک مرکزی نیز کشیده است، در این شرایط 
این انتظار از دول��ت جدید وجود دارد که باالخره بعد از حداقل پرداخت یک 
دهه یارانه غیرنقدی غیرهدفمند و البته در مواردی مغایر با قانون هدفمندی 

یارانه ها در این رابطه اصالحات اساسی صورت دهد.
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تازه ترین گزارش بانک مرکزی نش��ان می دهد که حجم انتش��ار اوراق 
بدهی در س��ال 1400 بیش از 40درصد رش��د کرده اس��ت. با این میزان 
انتشار اوراق بدهی، ارزش کل بازار اوراق بدهی به 350هزار میلیارد تومان 
رس��ید. مطابق بودجه س��ال 1400، دولت مجاز است امس��ال 132هزار 
میلیارد تومان اوراق بدهی بفروش��د. طبق گزارش بانک مرکزی، در س��ه 
ماهه نخست امسال 27هزارو 460میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده 
است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 41.9 درصد رشد 
را نش��ان می دهد. این اطالعات همچنین نش��ان می دهد که در چند  ماه 
گذش��ته سرعت انتش��ار اوراق بدهی نیز افزایش یافته است؛ به طوری که 
در خرداد ماه امس��ال 12هزارو 750میلیارد تومان اوراق بدهی تازه منتشر 
شده است. در این مدت همچنین حجم انتشار اسناد خزانه اسالمی رشد 
چش��مگیری داش��ته اس��ت؛ به طوری که طبق آمار بانک مرکزی در سه 
ماهه اول امس��ال 20هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی منتشر شده 
که نس��بت به س��ال قبل 186درصد رشد را نش��ان می دهد. اسناد خزانه 
اسالمی، اوراق بهادار با نامی است که دولت برای تسویه بدهی های خود به 
پیمانکاران منتشر می کند. حجم انتشار صکوک نیز در فصل بهار امسال با 

75درصد رشد به 2هزارو 750میلیارد تومان رسیده است.
براساس این گزارش، افزایش انتشار اوراق بدهی از این جهت اهمیت دارد 
که می تواند از طریق تأثیر بر پایه پولی مانع از رش��د تورم شود. انتشار اوراق 
بدهی توسط دولت ها با هدف مدیریت کسری بودجه و تامین مالی پروژه های 

ملی به جای استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی سال هاست که 
در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به  کار گرفته می شود. ارزش اوراق 
دولتی سررسید نشده در تعداد زیادی از کشورها بیشتر از ارزش شرکت های 
بورس است و حتی بعضا با تولید ناخالص داخلی کشورها برابری می کند. به  
اعتقاد برخی از اقتصاددانان، ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی باال، باید 
طی دهه آینده عمق بازار س��رمایه یعنی مجموع نس��بت بازار سهام و بازار 
بدهی به تولید ناخالص داخلی را از نسبت فعلی به حدود دو برابر برساند که 
مستلزم رشد س��االنه حدود 10درصد عمق مالی بازار سرمایه است. به  نظر 
می رس��د این کار عمدتا از طریق توسعه بازار نوپای اوراق بدهی میسر است 
که ظرفیت های زیادی دارد؛ به  ویژه آنکه سرعت خصوصی سازی  شرکت های 
دولتی نیز کند ش��ده اس��ت و انتش��ار اوراق بدهی می تواند کمک زیادی به 
برنامه های اقتصادی دولت کند. بازار اوراق بدهی همچنین یک ظرفیت بزرگ 
دیگر نیز دارد و قادر اس��ت از طریق تأثیر ب��ر پایه پولی به بانک مرکزی در 
مهار تورم و اجرای سیاست های انقباضی کمک کند؛ بر همین اساس از چند 
سال پیش با توصیه های اقتصاددانان و کارشناسان، حجم انتشار اوراق بدهی 
افزایش یافته اس��ت و ظرف پنج س��ال گذشته ارزش بازار اوراق تامین مالی 
بیش از 1500درصد افزایش یافته اس��ت. هرچند انتش��ار اوراق بدهی برای 
دولت، شهرداری و شرکت ها تعهد مالی ایجاد می کند، اما عرضه اوراق بدهی 
دولتی و غیردولتی که به عنوان یک اس��تراتژی پولی و بانکی در دستور کار 
بانک مرکزی اس��ت، در س��ال اخیر روند مثبتی را تجربه کرده است و رشد 

معام��الت و بازده بازارهای مالی آن نش��ان می دهد که انتش��ار این اوراق با 
اس��تقبال خوبی مواجه شده اس��ت. آمار ها نشان می دهد حجم انتشار اوراق 
بدهی ش��رکتی یا اوراق بدهی متعلق به بخش خصوصی هم به س��رعت در 
حال رش��د است، اما با وجود رش��د زیاد، این میزان سهم کمی از حجم کل 
اوراق بدهی را شامل می شود. در واقع، با وجود آنکه حجم انتشار اوراق بدهی 
هر  ماه در حال افزایش اس��ت، اما همچنان بخش زیادی از این اوراق بدهی 
متعلق به دولت است و هنوز شرکت های خصوصی سهم زیادی از انتشار این 
اوراق ندارند. در این راس��تا، اغلب اقتصاددانان به دولت و شرکت ها پیشنهاد 
می کنند در شرایطی که اقتصاد در رکود است و شرکت ها با مشکالت زیادی 
از جنبه تامین مالی مواجه هس��تند، با انتش��ار اوراق بدهی بخشی از منابع 
مالی شان را تامین کنند. به اعتقاد این اقتصاددانان، دولت می تواند با انتشار 
اوراق بدهی، کس��ری بودجه های س��نگین و ش��رکت های بخش خصوصی 
کس��ری وجوه در گردش شان را تامین کنند. در بازار بدهی هم انواع اوراق با 
سررسیدهای مختلف و دارای تضمین وجود دارد که می تواند گزینه مناسبی 
برای س��رمایه گذاری بدون ریسک باش��د و نرخ های بازدهی باالتری نسبت 
به س��پرده های بانکی ارائه دهد. نرخ سود س��پرده یک ساله 16درصد و نرخ 
سپرده دو س��اله 18درصد است و اوراقی که در بازار بدهی معامله می شوند 
به صورت میانگین و تاریخی نرخی در حدود 22درصد دارند که بیش از نرخ 
سپرده های بانکی است و از نقد شوندگی باالیی نسبت به سپرده های دو ساله 

نیز برخوردار هستند.

آخرینگزارشبانکمرکزیازافزایشحجمانتشاراوراقبدهیحکایتدارد

میانبری برای کنترل تورم و نقدینگی

از 307 ه��زار و 300 میلیارد تومان چک وصول ش��ده در خرداد امس��ال 
63.3درصد آن مربوط به چک های عادی اس��ت که 36.7 درصد دیگر آن را 
نیز چک های رمزدار تشکیل می دهند. به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار بانک 
مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک های مبادله شده بیش از 7.7 میلیون 
فقره وصول ش��ده که از این تعداد حدود 7.2 میلی��ون فقره عادی و بیش از 
0.5 میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور 92.9 درصد از کل 
چک های وصولی را چک های عادی و 7.1 درصد را چک های رمزدار تشکیل 

می دهند.
از نظر مبلغی نیز از 307 هزار و 300 میلیارد تومان چک های وصولی در کل 
کش��ور حدود 194 هزار و 600 میلیارد تومان برای چک های عادی و حدود 
112 ه��زار و 700 میلیارد تومان خاص چک های رمزدار بوده اس��ت. بر این 

اس��اس، در کل کشور 63.3 درصد از کل مبلغ چک های وصولی را چک های 
عادی و 36.7 درصد دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.

براس��اس این گزارش، در خرداد امس��ال در ک�ل کش�ور 545 ه�زار فق�ره 
چ�ک رم�زدار ب�ه ارزش�ی حدود 112 هزار و 700 میلیارد تومان وصول شده 
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 8.3 و 19.6 درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. در ماه مورد بررسی، در اس��تان تهران حدود 179 هزار فق�ره 
چ�ک رم�زدار ب�ه ارزش���ی معادل 64 هزار و 400 میلیارد تومان وصول شد 
که در این ماه، 50.2 درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در س��ه اس��تان 
ته�ران )32.8 درص�د(، اصفهان )10 درصد( و خراس��ان رضوی )7.4 درصد( 
وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. 
همچنین 68 درص��د از ارزش چ��ک ه��ای ف��وق در اس��تان ه��ای ته��ران 

)57.1 درص��د(، اصفهان ) 6.4 درصد( و خراسان رضوی ) 4.5 درصد( وصول 
شده است.

گفتنی اس��ت؛ چک های عادی به چک هایی گفته می شود که اشخاص به 
حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن 
ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک 
در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد. همچنین چک های 
رمزدار، چک هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی 
یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می تواند 
برعهده سایر بانک ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل 
چک ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و 

پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می شود.

طال در یک ماه گذش��ته ریزش قیمت خیره کننده ای را به ثبت رساند؛ 
طب��ق برآوردهای صورت گرفته قیمت این فل��ز گرانبها در یک ماه اخیر 
نزدیک به 100 دالر کاهش یافته اس��ت. به گزارش خبرآنالین، درست در 
مردادماه سال گذشته بود که قیمت طال در بازارهای جهانی از مرز 2 هزار 
دالر نیز گذر کرد؛ تداوم افت ارزش دالر در آن ماه ها و نگرانی های ناشی از 
بحران کرونا و آینده مبهم اقتصاد توجه سرمایه گذاران را بیش از هر موقع 

دیگری به این فلز گرانبها جلب کرد و جهش قیمت آن را موجب شد.
حال اما با گذشت نزدیک به یک سال از عبور قیمت طال از مرز 2 هزار 
دالری 310 دالر از قیمت این فلز زرد کاسته شده است و این فلز گرانبها 
در حال حاضر به قیمت هزار و 747 دالر و 15 س��نت رس��یده است و با 
وجود آنکه در 24 ساعت گذشته سبزپوش بوده است، در ماه گذشته افت 

قیمت 88 دالری را تجربه کرده است.
کارشناس��ان بر این باورند که افت قیمت طال ب��ه زیر مرز روانی هزار و 
750 دالر س��رمایه گذاران را برای فروش بیشتر این فلز زرد تشویق کرده 
و در س��اعات اخیر ریزش های بیش��تر آن را رقم زده است و از طرف دیگر 
چشم انداز مبهم سیاست های پولی فدرال رزرو نیز در افت قیمت ها در بازار 

جهانی این فلز زرد بیشترین تاثیر را داشته است و سرمایه گذاران بیش از 
هر اتفاق دیگری چشم انتظار تعیین نرخ بهره توسط فدرال رزرو هستند.

با وجود ریزش های اخیر قیمت طال اما کارشناسان بر این باورند که این 
فل��ز زرد دوباره خود را احیا خواهد کرد و در این بین نقش چین را نیز به 
عنوان دومین غول اقتصادی در تعیین قیمت طال در بازارهای جهانی نباید 
نادیده گرفت؛ کارشناس��ان بازارهای مالی بر این باورند که رشد نرخ تورم 
در چین به بهبود قیمت ها در بازار طال جهانی کمک خواهد کرد. نرخ تورم 
چین در 12 ماه منتهی به آوریل به مثبت 0.9 درصد رسید. این نرخ تورم 
که 0.45 درصد بیش��تر از تورم ماه قبل از آن و  0.1 درصد بیش��تر از نرخ 
پیش بینی ش��ده توسط کارشناسان بوده، بیش از همه تحت تأثیر افزایش 
تورم بخش حمل و نقل قرار گرفته که تورم آن به مثبت 4.9 درصد افزایش 
پیدا کرده اس��ت. این باالترین تورم ثبت شده 10 ماه منتهی به آوریل در 
چین بوده است و با وجود آنکه نرخ تورم این کشور در ماه های اخیر کاهش 

یافته است اما کماکان باالتر از نرخ پیش بینی شده است.
از طرف دیگر به گفته کارشناس��ان بازاره��ای مالی الیحه یک تریلیون 
دالری بهسازی زیرساخت ها نیز منجر به حمایت بیشتر از فلز زرد خواهد 

شد که رشد قیمت آن را رقم خواهد زد؛ این الیحه 2هزار و 700 صفحه ای 
به نام »قانون سرمایه گذاری زیربنایی و مشاغل« نامیده می شود و از محل 
تصویب این طرح یک تریلیون دالری قرار اس��ت تا سرمایه گذاری هایی به 
مبلغ 110 میلیارد دالر در زمینه جاده ها و پل ها، 39 میلیارد دالر در امور 
حم��ل و نقل عمومی، 66 میلیارد دالر در زمین��ه خط آهن، 55 میلیارد 
دالر در امور آب و فاضالب هزینه شوند، همچنین میلیاردها دالر نیز برای 
بنادر، فرودگاه ه��ا و نیروگاه های برق، و بهبود پهنای باند اینترنت در نظر 

گرفته شده است.
پی��ش از این و در اواخ��ر ژانویه 2021 دولت بایدن ط��رح بلندپروازانه 
بیش از 2تریلیون دالری در زمینه امور زیرس��اختی در آمریکا را ارائه داده 
بود، این مسئله با مخالفت حزب جمهوریخواه روبه رو شد و تا ماه آوریل با 
وجود تعیین ضرب االجل از سوی بایدن به درازا کشید؛ حزب جمهوریخواه 
خواهان کاهش این هزینه و همچنین  برخی تغییرات در مسائل زیربنایی 
موجود در این طرح ش��ده بود. گفتنی اس��ت که قیمت طال در بازارهای 
جهانی در پنج سال گذشته رشد 374 دالری را تجربه کرده است و رشد 

قیمت این فلز گرانبها در 20 سال اخیر نیز به هزار و 442 دالر می رسد.

جغرافیایاستانیچکبانکیدرپایانبهار

چنددرصدچکهایوصولیرمزدارهستند؟

سویهجدیدکرونابازارهاراتکانداد

ریزششدیدقیمتطال

بانکنامـــه

دالردرصرافیهایبانکی25هزارو350تومانشد
قیمتسکهدرکفکانال11میلیونی

به دنبال کاهش قیمت طال در بازار جهانی، قیمت طال و سکه در بازار ایران 
ریخت. قیمت دالر نیز در صرافی های بانکی و بازار آزاد افزایش یافت. در حالی 
ک��ه نرخ دالر در بازار آزاد تهران با صعود 60 تومانی به 25 هزار و 749 تومان 
رس��ید، نرخ دالر در صرافی های بانکی نیز با 128 تومان افزایش به 25 هزار و 
351 تومان رس��ید. قیمت فروش یورو نیز با 353 تومان افزایش به 29 هزار و 
769 تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر 24 هزار و 849 تومان و نرخ خرید 
هر یورو نیز 29 هزار و 179 تومان بود. همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام 
بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با کاهش 30 هزار تومانی در روز دوشنبه 
همراه بود و به رقم 11 میلیون و 180 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز 10 میلیون و 700 هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 5 
میلیون و 700 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 550 هزار تومان و سکه یک 
گرم��ی نیز 2 میلیون و 180 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر 
گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 82 هزار تومان رس��ید. قیمت هر مثقال 
طال نیز 4 میلیون و 688 هزار تومان ش��د. هر انس جهانی طال هم یک هزار و 

747 دالر و یک سنت قیمت خورد.

رئیسکلبانکمرکزیمطرحکرد
تامیننیازهایارزیوریالیدردورانتحریم

رئیس کل بانک مرکزی گفت طی س��ه س��ال گذش��ته این بانک از تمام 
ظرفیت خود اس��تفاده کرده تا ضمن ایجاد ثب��ات در اقتصاد بتواند با وجود 
تحریم ه��ا نیازه��ای ارزی و ریالی فعالیت های اقتصادی را به نحو مناس��ب 
تامین کند و به طور خاص در س��ال های اخیر تأمین ارز کاالهای اساس��ی، 
دارو و واکس��ن کووی��د- 19 را در اولوی��ت خود قرار داده اس��ت.  به گزارش 
بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در پیامی ضمن تبریک شصت ویکمین سالروز 
تأسیس بانک مرکزی گفت: طی حدود سه سال و نیم گذشته اقتصاد ایران 
تحت فشار شدیدترین تحریم های اقتصادی تاریخ قرار گرفته و بانک مرکزی 
به عنوان س��تون نظام مالی کش��ور در معرض و مرکز حمالت مس��تقیم در 
جنگ اقتصادی قرار داش��ته است. خوشبختانه با تدابیر به عمل آمده، امروز 
تحریم های حداکثری دش��منان کش��ور حتی به زعم آنها با شکست مواجه 
ش��ده اس��ت. البته این تحریم ها دارای اث��رات منفی بر اقتصاد ب��ه ویژه در 
حوزه های نرخ ارز و تورم بوده اس��ت.  وی خاطرنش��ان کرد: در این سال ها، 
بانک مرکزی از تمام ظرفیت خود اس��تفاده کرده تا بتواند با وجود تحریم ها 
نیازهای ارزی و ریالی فعالیت های اقتصادی را به نحو مناس��ب تامین کند و 
به طور خاص در س��ال های اخیر تأمین ارز کاالهای اساس��ی، دارو و واکسن 
کووید-19 را در اولویت خود قرار داده تا در این ش��رایط تحریمی و ش��یوع 
بیماری کرونا در حفاظت از اقتصاد کشور و سالمت مردم عزیز نقش آفرینی 
کن��د.  عالی ترین مقام بانک مرکزی، رئوس اقدامات سیاس��تی این بانک در 
حوزه های سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، نظارتی، فناوری های نوین و 
حقوقی را برشمرد و تصریح کرد: نوین سازی چارچوب سیاست گذاری پولی و 
اجرای عملیات بازار باز، اولویت بندی تسهیالت بانکی به منظور تامین سرمایه 
در گ��ردش واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاه های کوچک و متوس��ط و 
شرکت های دانش بنیان، تس��هیالت مربوط به خرید تضمینی گندم و سایر 
محصوالت کش��اورزی و تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج و همچنین اعطای 
تس��هیالت حمایتی به بنگاه ها و خانوارهای آس��یب دیده از بیماری کرونا از 
جمله اقدامات سیاس��تی این بانک در این زمینه بوده اس��ت.  همچنین به 
گفت��ه کمیجانی، مدیریت واردات و تامین ارز ترجیحی کاالهای اساس��ی و 
ضروری، طراحی و عملیاتی کردن س��ازوکارهای ویژه )از جمله تهاتر( برای 
دریافت ها و پرداخت های ارزی و گسترش عملیات بازار متشکل ارزی از دیگر 
سیاست های بانک مرکزی در حوزه ارزی است.  رئیس شورای پول و اعتبار به 
سایر اقدامات سیاستی اشاره و تأکید کرد: ادغام بانک ها و موسسات اعتباری 
وابس��ته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تکمیل فرآیند اجرای کامل قانون 
جدید صدور چک، راه اندازی سامانه های مختلف در حوزه نظام های پرداخت، 
ارزی، اعتباری و اطالعات بانکی و پیگیری جدی پرونده های بین المللی طرح 
شده بر علیه بانک مرکزی ایران در دادگاه های بین المللی و توفیق در احقاق 
حقوق ملت ایران از مهمترین محورهای اقدامات سیاستی بانک مرکزی است.

داراییهاوبدهیهایبانکمرکزیچهتغییریکرد؟
رقمداراییوبدهیبانکمرکزیدرپایانبهار

رق��م دارایی ها و بدهی های بانک مرک��زی در پایان فصل بهار 1400 
به بیش از 10 هزار و 255 هزار میلیارد ریال رس��یده اس��ت. به گزارش 
ایِبن��ا، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از خالصه دارایی ها و بدهی های 
بانک مرکزی در پایان س��ه ماه سال جاری نشان می دهد رقم دارایی ها 
و همچنی��ن رقم بدهی ها به بیش از 10 هزار و 255 هزار میلیارد ریال 
رس��یده است که نسبت به پایان س��ال گذشته، 5.3 درصد بیشتر شده 
اس��ت. همچنین میزان دارایی و بدهی بانک مرکزی در پایان خردادماه 

1400 نسبت به خرداد سال قبل، 22 درصد افزایش یافته است. 
به طور مش��خص در بخش دارایی های بانک مرک��زی، با بخش های 
مهمی همچون »دارایی های خارجی«، »اسکناس و مسکوک«، »بدهی 
بخش دولتی« و »بدهی بانک ها« روبه رو هستیم. بر این اساس در پایان 
بهار 1400، رقم دارایی های خارجی بانک مرکزی با رشد 19.9 درصدی 
نسبت به خردادماه 99 به رقم 6602.9 هزار میلیارد ریال رسیده است. 
همچنین »اس��کناس و مس��کوک« در پایان خردادماه 1400 به رقم 
12.6 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به خردادماه سال گذشته، 
18.2 درصد کاهش داشته است. بدهی بخش دولتی نیز در این مدت با 
افزایش 53.5 درصدی به رقم 2016.9 هزار میلیارد ریال رس��یده است 
و در نهایت بدهی بانک ها نیز در خردادماه 1400 با رش��د 0.1 درصدی 
نسبت به خردادماه سال قبل، به رقم 1134.4 هزار میلیارد ریال رسیده 
اس��ت. س��ایر دارایی های بانک مرکزی نیز در پایان بهار 1400 به رقم 
488.5 هزار میلیارد ریال رس��یده اس��ت که نس��بت به خردادماه سال 

گذشته، 12.9 درصد افزایش داشته است.
در بخش بدهی های بانک مرکزی،  رقم س��پرده بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری در پایان خردادماه 1400 با افزایش 34.1 درصدی نس��بت به 
خردادماه س��ال گذش��ته، به بیش از 4 هزار و 200 ه��زار میلیارد ریال 
رسیده است. در بخش دیگری از بدهی های بانک مرکزی نیز سپرده های 
بخش دولتی در پایان خردادماه سال جاری به رقم 1608.7 هزار میلیارد 
ریال رسیده است که نسبت به پایان سال گذشته، 6.4 درصد کمتر شده 
اس��ت. در نهایت، بدهی های ارزی بانک مرکزی نیز به رقم بیش از هزار 
و 812 هزار میلیارد ریال در پایان بهار 1400 رسیده است که نسبت به 

خردادماه سال قبل، 1.4 درصد کاهش یافته است.
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امالکومستغالتمازادرادربورسکاالعرضهکنید
دعوتنامهبورسیهاازبانکیها

زمینه عرضه امالک و مس��تغالت در تاالر شیش��ه ای فراهم ش��ده است 
و در این راس��تا، بورس��ی ها طی چند نامه از بانکی ها برای عرضه امالک و 
مستغالت مازادشان در بستر بورس کاال دعوت کرده اند. اساسنامه صندوق 
س��رمایه گذاری امالک و مستغالت در سازمان بورس تدوین شد و با تدوین 
مقررات مرتبط به این صندوق ها، ابزار جدیدی در حوزه سرمایه گذاری ملک 
فراهم ش��ده اس��ت. موضوع اصلی فعالیت این صندوق، جمع آوری وجوه از 
عم��وم، خری��د و فروش دارایی ه��ای غیرمنقول، اجاره گی��ری و اجاره دهی 
دارایی ه��ای غیرمنقول اس��ت. در این صندوق ها عم��ده پرتفوی صندوق، 
متمرکز بر سرمایه  گذاری در دارایی های غیرمنقول است. مدیر صندوق نیز 
موظف است جهت بهره برداری از امالک و مستغالت تحت تملک صندوق، 
نس��بت به معرفی شخص یا اش��خاص حقوقی ذی صالح تحت عنوان مدیر 

بهره برداری اقدام کند.
در ای��ن باره، رضا نوح��ی، رئیس اداره امور صندوق های س��رمایه گذاری 
سازمان در گفت و گویی که با پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه داشته، اعالم 
کرده که دارایی های غیرمنقولی ک��ه صندوق تملک می کند، باید در ایران 
و گواهی پایان کار معتبر و س��ند رس��می داشته باش��د. البته این امالک و 
مس��تغالت می تواند در قالب یکی از کاربری های مسکونی، تجاری، اداری، 
صنعتی و ورزش��ی باش��ند. در این صندوق ها درآمدهای حاصل شده طی 
س��ال قابل تقسیم است و براساس مقررات، حداقل 90 درصد از درآمدهای 
دریافتی حاصل از اجاره دارایی های غیرمنقول و نیز س��ود دریافتی ناشی از 
س��رمایه گذاری در اوراق بهادار تحت تملک صندوق پس از کسر هزینه های 
صندوق بین سرمایه گذاران تقسیم می شود. دوره های تقسیم می تواند ماهانه، 

فصلی یا به صورت ساالنه در نظر گرفته شود.
این صندوق دارای دو نوع واحد س��رمایه گذاری ممتاز و عادی اس��ت. به 
منظور تاس��یس صندوق، حداقل سه ش��خص به عنوان موسسین که یکی 
از آنها مدیر پیش��نهادی صندوق اس��ت، باید 100 درصد مبلغ اسمی تمام 
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق را نقدا به حساب بانکی صندوق در 
شرف تأسیس واریز کند. این صندوق ها با تامین مبلغ واحدهای ممتاز توسط 
موسسین تاس��یس شده و در مرحله پذیره نویس��ی اقدام به تامین حداقل 
سرمایه الزم جهت شروع فعالیت صندوق می کنند. حداقل سرمایه صندوق 
هزار میلیارد ریال است که از مبلغ مذکور حداقل 100 میلیارد ریال در قالب 
واحدهای ممتاز بوده و باقی آنها واحدهای عادی خواهد بود. دارنده واحدهای 
سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است.

در این راستا، مدیرعامل بورس کاالی ایران در نامه ای به مدیران عامل 27 
بانک دولتی و خصوصی و با اشاره به موافقت بانک مرکزی و همچنین توصیه 
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر استفاده از سازوکار بورس کاال در 
فروش امالک و مس��تغالت مازاد بانک ها، اعالم کرده است که بورس کاال از 
نظر زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی برای میزبانی از عرضه 

امالک مازاد بانک ها آمادگی کامل دارد.
البت��ه س��بقه این نامه به 18 اس��فندماه س��ال گذش��ته برمی گردد که 
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای به 
محمود واعظی، رئیس سابق دفتر و سرپرست سابق نهاد ریاست جمهوری 
ضمن اشاره به حمایت ریاست جمهوری سابق از تداوم عرضه اراضی و امالک 
نهادهای دولتی در بورس کاال طی ارس��ال نامه ای در تاریخ 25 بهمن سال 
99، آمادگی بورس کاال برای میزبانی از عرضه امالک و مستغالت نهادهای 

مختلف دولتی و خصوصی را اعالم کرده بود.
بر این اساس، حامد سلطانی نژاد در نامه مذکور ضمن اشاره به راه اندازی 
تابلوی معامالت امالک و مس��تغالت در بورس کاالی ایران در سال گذشته 
تاکید کرده اس��ت که تاکنون برخی نهاده��ا از جمله وزارتخانه ها و بانک ها 
موفق به فروش اموال غیرمنقول خود از طریق این بس��تر ش��ده اند و برخی 
دیگر نیز در حال طی فرآیندهای پذیرش و عرضه امالک خود هستند. از این 
رو زیرس��اخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام 
انواع معامالت زمین و ساختمان با کاربری های گوناگون را در بورس کاال با 

بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.
مدیرعامل بورس کاالی ایران در این نامه تصریح کرده اس��ت براس��اس 
قوانین موجود در کش��ور از جمله ماده 17 قانون توس��عه ابزارها و نهادهای 
مالی جدید، بند ج ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه کشور و 
نیز براساس بند الف تبصره یک ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کش��ور، مزای��ای قانونی متعددی جهت عرضه امالک و 
مس��تغالت مازاد از طریق س��ازوکار بورس کاال در نظر گرفته شده است. به 
عنوان نمونه با هدف تس��هیل در فرآیند عرضه امالک و مستغالت در بازار 
فرعی بورس کاال، کلیه عرضه کنندگان از پرداخت کارمزد پذیرش معاف بوده 
و تا پس از برگزاری حراج و انجام قطعی معامله، هزینه ای به فروش��ندگان 

تحمیل نخواهد شد.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران در این روزها به دلیل مشخص نبودن رویکرد 
اقتصادی دولت سیزدهم، روند پایداری را تجربه نمی کند و همین امر باعث 
ش��ده تا در روزها و هفته های گذشته شاهد حرکت پرفراز و نشیب نماگر 
اصلی تاالر شیشه ای باشیم. البته این روند پرفراز و فرود به معنای برآیند 
خنثی عرضه و تقاضا در روزهای گذش��ته نیست، کما اینکه شاخص کل 
بورس در این روزها رشدهای قابل توجهی را به ثبت رسانده و روز گذشته 
نیز با رش��د بیش از 15 هزار واحدی به میان��ه کانال یک میلیون و 400 
هزار واحد نزدیک ش��د. چهارشنبه گذش��ته و همزمان با اولین روز کاری 
رئیس دولت س��یزدهم بود که شاخص بورس تهران به کانال 1.4 میلیون 
واحدی رس��ید و حاال با گذشت س��ه روز کاری شاخص کل به میانه این 

کانال نزدیک شده است.
روز دوش��نبه ش��اخص کل بورس 15 هزار و 314 واحد رش��د داشت و 
به رقم یک میلیون و 433 هزار واحد رس��ید. در معامالت هجدهمین روز 
مردادماه بیش از 9 میلیارد و 886 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 67 هزار و 155 میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل 
با معیار ه��م وزن با 4هزار و 958 واحد افزایش به 412 هزار و 748 واحد 
و ش��اخص قیمت هم وزن با 3هزار و 132 واحد رشد به 260 هزار و 779 
واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 10 هزار و 864 واحد و شاخص بازار دوم 
31 هزار و 939 واحد رشد داشتند. در آن سوی بازار سرمایه نیز آیفکس با 

رشد بیش از 140 واحدی به رقم 20 هزار و 449 واحد رسید.
رشدپرقدرتشاخصبورستداومیافت

پس از رش��د 10 هزار واحدی ش��اخص کل بورس در روز یکش��نبه، 
نماگر اصلی تاالر شیشه ای در معامالت روز دوشنبه نیز به رشد 15 هزار 
واحدی دست یافت تا رشد پرقدرت بورس در این روزها ادامه دار باشد. 
در جریان معامالت س��ومین روز هفته نماده��ای فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با 2 هزار و 405 واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با یک هزار و 
358 واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و 142 
واحد، فوالد خوزس��تان )فخ��وز( با یک هزار و هفت واح��د، گروه مپنا 
)رمپنا( با 825 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
671 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 547 واحد، مخابرات ایران 
)اخاب��ر( با 537 واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامی��ن )تاپیکو( با 446 
واحد و توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( ب��ا 438 واحد تاثیر مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در س��مت مقابل، نمادهای معدنی و صنعت��ی چادرملو )کچاد( با 510 
واحد، گروه صنعتی و معدنی گل گهر )کگل( با 398 واحد، گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید )وامید( با 289 واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس 
)اپال( با 124 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری صدر تامین )تاصیکو( با 100 
واحد، بیمه البرز )البرز( با 77 واحد، پست بانک ایران )وپست( با 67 واحد 
و پدیده ش��یمی قرن )قرن( با 66 واحد با تاثیر منفی بر ش��اخص بورس 

همراه بودند.

همچنین فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، ش��رکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول(، ایران 
خودرو )خودرو(، سایپا )خساپا(، گروه دارویی برکت )برکت( و ملی صنایع 
مس ایران )فملی( از جمله نمادهای پُرتراکنش دوشنبه بودند. گروه فلزات 
اساس��ی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه 562 میلیون و 54 هزار برگه سهم به ارزش 8 هزار و 603 

میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس بیش از 140 
واحد افزایش داش��ت و بر روی کانال 20 هزار و 449 واحد ثابت ماند. 
در این بازار 3 میلیارد و 406 میلیون برگه س��هم به ارزش 177 هزار و 
752 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. نماد فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، 
پتروش��یمی مارون )مارون(، فرابورس ایران )فراب��ورس(، پاالیش نفت 
ش��یراز )شراز(، توس��عه مس��یر برق گیالن )بگیالن(، تولید نیروی برق 
دماوند )دماوند(،   گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، سهامی ذوب 
آهن اصفهان )ذوب(، صنعتی دوده فام )ش��صدف( و پلیمر آریاساسول 
)آری��ا( تاثی��ر مثبت بر ش��اخص فرابورس داش��تند. همچنین س��نگ 
آه��ن گهرزمین )کگه��ر(، بیمه کوثر )کوثر(، بانک دی )دی(، ش��رکت 
س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، مجتمع صنایع الستیک یزد )پیزد(، 
بیمه دی )ودی(، بیمه سامان )بساما( و موسسه اعتباری ملل )وملل( با 

تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
صندوقهابهدنیایبرخطواردمیشوند

روز دوشنبه سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل اجرایی دریافت 
و ارس��ال برخط درخواس��ت های صدور و ابطال واحده��ای صندوق های 
س��رمایه گذاری را به منظور توسعه و عمق بخشی به بازار سرمایه و فراهم 
آوردن ابزارهای تسهیل گری سرمایه گذاری غیرمستقیم ابالغ کرد. با ابالغ 
این دس��تورالعمل حاال امکان س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم بدون حضور 
در ش��عب بانک ها و به صورت آنالین برای هموطنان میس��ر ش��ده است. 
در ای��ن باره پیمان باغچه س��را، مدرس و تحلیلگر بازار س��رمایه می گوید: 
اجرای دس��تورالعمل اجرایی صدور و ابطال آنالین واحدهای صندوق های 
س��رمایه گذاری، ضمن تاثیر مطلوب بر س��رمایه گذاری غیرمستقیم باعث 

تقویت سامانه های سرمایه گذاری خواهد شد.

او ابالغ دس��تورالعمل اجرای��ی صدور و ابطال واحده��ای صندوق های 
س��رمایه گذاری را برای بازار س��رمایه مثبت ارزیاب��ی می کند و می گوید: 
اجرای این دس��تورالعمل موجب تسهیل و تقویت فرهنگ سرمایه گذاری 
غیرمستقیم می شود. صندوق ها تاکنون از این زیرساخت ها بی بهره بودند 
و به این خاطر نمی توانس��تند بسیاری از س��رمایه گذاران بالقوه خود را از 
خدمات خود بهره مند سازند، اما حاال سامانه های سرمایه گذاری آنالین با 
فراهم کردن فرصت های جدید می توانند سرمایه گذاران جدیدی را جذب 

کنند.
ای��ن تحلیلگر بازار س��رمایه، راه اندازی س��امانه های آنالی��ن را به نفع 
سرمایه گذاران می داند و می افزاید: برای کسانی که ریسک پذیری کمتری 
دارند، س��رمایه گذاری در صندو ق های درآمد ثابت نسبت به سپرده گذاری 
در بانک ها مزیت بیش��تری دارد حال با راه اندازی این سامانه ها دسترسی 
سرمایه گذاران به صندوق ها آسان شده و آنها می توانند از فرصت های بهتر 

سرمایه گذاری استفاده کنند.
او در پاس��خ به این س��وال که اجرای دس��تورالعمل فوق چه کمکی به 
استارت آپ و فین تک ها خواهد کرد، می گوید: تعداد زیادی از استارت آپ ها 
با ایده ها و توانایی های بس��یار به دلیل کمبود منابع مالی و نبود پش��توانه 
قوی، در همان مرحله ایده پردازی باقی می ماندند و نمی توانستند نیروهای 
خ��ود را افزای��ش دهند، ام��ا با تقس��یم درآمدهای جدی��د از محل ورود 
سرمایه های جدید، قابلیت ارائه سرویس های مختلف فراهم می شود و در 
آینده شاهد تحول بس��یار زیادی در استارت آپ ها و تبدیل ایده های آنان 

به عمل خواهیم بود.
باغچه س��را ب��ا بیان اینکه یک��ی از ویژگی های اصلی جوان��ان در مقوله 
سرمایه گذاری، ریس��ک پذیری باالی آنهاس��ت، ادامه می دهد: بزرگترین 
مش��کل بس��یاری از جوانان و تازه وارده��ا به بازار س��رمایه را می توان در 
نگاه س��طحی آنان به بازار خالصه کرد و متاس��فانه با این نگاه به واسطه 
وسوس��ه های معمول به این کسب و کار، ضرر و زیان های بسیاری کردند 
که دلیل اصلی آن نبود فرهنگ درست بوده است. اگر روی فرهنگ سازی 
و صندوق های جدید کارها و اقدامات الزم انجام شود، افرادی که تخصص 
و اطالعات کافی ندارند، بدون وارد کردن آس��یب به خود و س��رمایه خود 

می توانند از مزایای بازار سرمایه بهره مند شوند.
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محدودیتهایترافیکیمحرماعالمشد
رئیس پلی��س راهور پایتخت از اج��رای محدودیت های ترافیکی 
با توجه به برگزاری مراس��م در نیم��ه اول محرم و حضور هیئات و 

دسته های عزاداری در سطح معابر و میادین خبر داد.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مهر، س��ردار 
محمدحس��ین حمی��دی رئی��س پلیس راه��ور پایتخ��ت در جمع 
خبرنگاران ب��ه محدودیت های ترافیکی ایام ع��زاداری آقا اباعبداهلل 
الحس��ین )ع( اشاره و اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن دهه اول 
محرم شرایط ترافیکی و محدودیت های متفاوتی برقرار خواهد شد 
که این طرح ها متناس��ب با شرایط هیأت های عزاداری است چراکه 
با اجرای مراس��م در فضای باز و شبکه معابر بخشی از خطوط ویژه، 

میادین و سطح معابر به مراسم عزاداری تعلق خواهد گرفت.
رئی��س پلی��س راه��ور پایتخت با بی��ان این مطلب ک��ه یکی از 
آس��یب های این ایام ب��ه بحث تصادف��ات عابر پی��اده برمی گردد، 
تصریح کرد: تاریکی ش��ب، لباس مش��کی عابران و خستگی برخی 
از رانندگان در س��اعات پایانی ش��ب و عدم تمرکز می تواند حوادث 
ترافیکی ناخوشایندی را رقم بزنند، بنابراین از عزاداران و رانندگان 
تقاضا می کنیم که در حاش��یه شبکه معابر و هیأت های عزاداری با 
تمرکز و دقت بیشتری تردد کنند تا کمترین حادثه را شاهد باشیم.
وی از روس��ای هیئات عزاداری درخواس��ت کرد ک��ه با جانمایی 
و چینش درس��ت، تخصیص جای پارک مناس��ب برای خودروها و 
همچنین تامین روش��نایی و اس��تقرار مناس��ب موکل ها در ارتقای 

ایمنی عزاداران کوشا باشند.
س��ردار حمیدی درباره چگونگی اجرای طرح تردد شبانه با توجه 
به حرکت دسته جات در ساعات پایانی شب اعالم کرد: تغییر ساعت 
تردد ش��بانه موکول به نظر ستاد ملی مقابله با کروناست که تا این 
لحظه ابالغیه ای مبنی بر تغییر س��اعت ارس��ال نش��ده و به محض 

تصمیم گیری و ابالغ تغییر ساعت ها لحاظ خواهد شد.
رئیس پلیس راهور پایتخت خاطرنش��ان ک��رد: تردد کامیون ها و 
وس��ایل نقلیه س��نگین در ایام محرم از 30 دقیق��ه بامداد تا 6:30 

مجاز است.
وی با بیان این مطلب که تخلفات حادثه ساز و عدم رعایت حقوق 
ش��هروندان قرمز پلیس راهور است از استقرار تیم های محسوس و 
نامحس��وس پلیس در سطح معابر و میادین خبر داد و گفت: پلیس 
بدون اغماض با تخلفاتی که س��بب سلب آس��ایش و آرامش مردم 

شود برخورد خواهد کرد.

نماگربازارسهام

شورای رقابت وظیفه قیمت گذاری خودرو های چینی و خارجی را ندارد 
و به همین دلیل فرمول قیمت گذاری خودرو های خارجی را بازار مشخص 

می کند.
به گ��زارش رویداد24، دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو با اش��اره به 
چگونگ��ی نحوه قیمت گذاری خودرو های خارجی در بازار گفت: س��ازمان 
حمایت مس��ئول قیمت گذاری خودرو های چینی و روس��ی است، اما اگر 
خودرویی خارجی باشد، بازار قیمت آن را تعیین می کند و نهاد ناظری بر 

آن نظارت ندارد، اما سازمان حمایت نظارت ارشادی دارد.
مهدی دادفر در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه چرا نحوه فروش 
خودرو های خارجی نس��بت به ایرانی ها متفاوت است؟ افزود: اکنون 
خودروس��ازان خارجی به این نحوه خودرو را می فروش��ند که در یک 
روز فرص��ت دارند ثبت نام کنند و هم��ان روز باید مبلغ موردنظر را 

بپردازند.
وی اضاف��ه ک��رد: اکنون تمام خودرو های واردات��ی به صورت CKD با 
حداقل 20 درصد داخلی س��ازی وارد می شود. محصوالت مونتاژی، چون 
عرضه محدود هس��تند، مشمول قیمت گذاری نیس��تند. تعداد عرضه به 
گونه ای نیس��ت که نیازی به ورود نهاد نظارتی به قیمت گذاری باشد. نرخ 

این محصوالت توسط خود مونتاژکننده تعیین می شود.
مش��اور رئیس ش��ورای رقابت با اش��اره به چگونگی نحوه قیمت گذاری 
خودرو ه��ای خارجی در بازار گفت: ش��ورای رقاب��ت وظیفه قیمت گذاری 
خودرو ه��ای چین��ی و خارج��ی را ندارد و س��ازمان حمایت بای��د آنها را 

قیمت گذاری کند.

مصطفی صفاری ادامه داد: یعنی وزارت صمت به سازمان حمایت مجوز 
داده است تا در نحوه فعالیت خودروسازان نظارت کند.

خودروهایخارجیقرعهکشینمیشوند
بیگی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به چگونگی نحوه قیمت گذاری 
خودرو های خارجی در بازار گف��ت: هم اکنون خودرو های خارجی را خود 
کارخانه قیمت گذاری می کند و براساس سیاست های خود، اقدام به فروش 
می کند. یعنی در این روش دیگر قرعه کش��ی صورت نمی گیرد و براساس 

میزان تقاضا خودرو را می فروشند.
میالد بیگ��ی بیان کرد: بهترین روش برای فروش خودرو ها این اس��ت 
ک��ه خود کارخانه روی آن نظارت و قیمت گذاری کند. خودرو های چینی، 
چون هم��رده قیمت با دیگر خودرو های خارجی اس��ت، انحصاری در آن 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکه چرا در فروش خودرو های خارجی فرآیند قرعه کش��ی 
صورت نمی گیرد، اضافه کرد: قرعه کشی سیاست خوبی نبود و نتایج خیلی 
مثبتی نداش��ت. معموال ب��ا این روش ها قیمت افزایش پی��دا می کند و با 

افزایش قیمت روش های فروش مختلف ظاهر می شود.
او تشریح کرد: درخصوص خودرو های خارجی زمانی که کارخانه قیمت 

عجیب و غریب دهد سازمان حمایت ورود خواهد کرد.
لزومنظارتقیمتخودروهایخارجیتوسطدولت

امیرحس��ن کاکایی، کارش��ناس صنعت خودرو با تاکید بر لزوم نظارت 
قیمت خودرو های خارجی توس��ط دولت، عنوان کرد: برای قیمت گذاری 
منطقی محصوالت وارداتی نیاز به فضای رقابتی است و این در حالی است 

که بعضی واردکنندگان از شرایط فعلی سوءاستفاده می کنند.
وی اف��زود: برخی خودرو ها با توقف ثبت س��فارش جدید برای واردات، 
افزایش قیمت داشته اند و این مسئله زمانی رخ داد که محصوالت با تیراژ 

باال در انبار شرکت های وارداتی وجود داشتند.
این کارش��ناس صنعت خودرو تاکید کرد: با توجه به بحث هایی که زده 
شد مشتریان بازار خودرو با رفتار خود می توانند رفتار و قیمت منطقی را 
بر بازار خودرو حاکم کنند، چراکه شرکت های واردکننده به دنبال تجارت 

هستند و در فضای تجاری شرکت ها باید خود را با شرایط وقف دهند.
وی با بیان اینکه نباید از دولت انتظار داش��ت که تک تک ش��رکت ها را 
کنت��رل کند یا به واردات خودرو بپردازد، گفت: ش��رکت های تولیدکننده 
جهان��ی خودرو هر س��اله با بعض��ی ترفند ها قیمت خودرو ه��ا را افزایش 
می دهند و مشتریان را ترغیب به پرداخت قیمت بیشتر برای خرید خودرو 

می کنند که افزودن امکانات بیشتر به خودرو یکی از این ترغیب هاست.
کاکای��ی افزود: دولت باید فض��ای نظارتی خود را تقویت کند و چنانچه 
تنش هایی در زمینه سوءاستفاده بعضی شرکت ها وجود نداشته باشد دولت 
ق��ادر خواهد بود تا به فعالیت های پای��دار در صنعت خودرو بپردازد. البته 
یکی از دالیل نابس��امانی های اخیر در ب��ازار خودرو های وارداتی، خرید از 
شرکت های واسطه توسط واردکنندگان ایرانی است که واردات خودرو باید 

از منبع اصلی انجام گیرد.
کاکای��ی گف��ت: در حال حاضر کمبودی در بازار محص��والت وارداتی و 
داخلی وجود ندارد و با تغییر رفتار و فرهنگ مردم در خرید شرایط بهتری 

فراهم خواهد شد.

فرمول قیمت گذاری خودرو های خارجی مشخص شد
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حوزههایپرخطربرایامنیتاطالعات
کاربراندردنیایآنالین

بهقلم:ساراپفلدِرر
کارشناس فناوری آنالین

ترجمه: علی آل علی

دنیای دیجیتال جذابیت های زیادی برای کاربران و کسب و کارها 
دارد. بسیاری از کسب و کارها با استفاده از دستاوردهای این حوزه 
ب��ه طور کامل قید فعالی��ت حضوری را زده اند. ای��ن امر در بحران 
همه گیری کرونا بهتر از هر زمان دیگری به کمک مردم و کس��ب و 
کارها آمده اس��ت. اگرچه این حوزه مزایای بسیار زیادی برای مردم 
دارد، ام��ا در عین حال تهدیدات ت��ازه ای را نیز پیش روی کاربران 

قرار می دهد.
ه��دف اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از حوزه های پرخطر 
برای امنیت اطالعات کاربران در دنیای آنالین اس��ت. این امر ش��ما 
را نس��بت به خطراتی که در کمین تان اس��ت، آگاه ت��ر از هر زمان 
دیگری خواهد کرد. در نتیجه شما امکان مقابله با تهدیدات امنیتی 

موردنظر به بهترین شکل ممکن را خواهید داشت.
1.پلتفرمهایتحویلغذا

تحوی��ل سفارش��ات در صنع��ت غذا مفه��وم تازه ای نیس��ت، اما 
پلتفرم ه��ای آنالین ب��رای انجام این کار دس��تاورد ن��وی اینترنت 
محس��وب می ش��ود. این عرصه با ش��یوع ویروس کرون��ا محبوبیت 
بس��یار زیادی در میان کاربران پیدا کرده اس��ت. نکته مهم در این 
میان تالش برای استفاده از پلتفرم های موردنظر در امن ترین شکل 

ممکن است. 
متاسفانه اپ های سفارش و تحویل آنالین غذا به اطالعات زیادی 
از کاربران دسترس��ی دارند. مشخصات حساب بانکی و آدرس محل 
سکونت تنها بخشی از موارد فوق است. با این حساب اگر شما از اپ 
مناس��بی در این راستا اس��تفاده نکنید، حسابی امنیت اطالعات تان 

به خطر خواهد افتاد. 
اگر ش��ما اکانتی در چنین پلتفرم های��ی دارید، باید حتما از فعال 
ب��ودن روند 2 مرحله ای اطمین��ان حاصل کنید، در غیر این صورت 
امنیت اطالعات تان به بدترین ش��کل ممک��ن به خطر خواهد افتاد. 
اگر ش��ما همین نکته بس��یار س��اده را مدنظر ق��رار ندهید، امنیت 

اطالعات تان به بهترین شکل ممکن به خطر می افتد. 

2.شبکههایاجتماعی
مردم روزانه س��اعت های بس��یار زیادی را در شبکه های اجتماعی 
سر می کنند. این امر دیگر بدل به یکی از عادت های مهم در سبک 
زندگی مردم دنیا ش��ده اس��ت. نکته مهم در ای��ن میان امکان درز 
اطالعات ش��خصی کاربران از ش��بکه های اجتماعی اس��ت. بی شک 
اغلب ش��ما هنوز رس��وایی بزرگ فیس بوک در زمین��ه درز و حتی 
ف��روش اطالع��ات کاربران را ب��ه یاد داری��د. بنابراین ش��بکه های 
اجتماعی عل��ی رغم تمام جذابیت های ش��ان دارای محدودیت های 

بزرگی نیز هستند. 
یکی از بهترین راهکارها برای حفظ امنیت اطالعات در شبکه های 
اجتماعی استفاده از اکانت های شخصی و پرهیز از انتخاب رمزهای 
عبور س��اده است. همچنین اس��تفاده از اپ های تایید دو مرحله ای، 
مثل اپ رسمی گوگل، در این میان ایده مناسبی خواهد بود. چنین 
مالحظاتی دسترسی هکرها به اطالعات شما را سخت تر از هر زمان 

دیگری خواهد کرد. 
3.بازیهایویدئویی

بازی های ویدئویی بدون تردید س��رگرمی شماره یک بسیاری از 
مردم دنیا محس��وب می شود. متاسفانه پای تهدید اطالعات کاربران 
در شبکه های اجتماعی حتی به این حوزه نیز کشیده شده است. با 
این حساب اگر شما در زمینه استفاده از بازی های مختلف به امنیت 
اطالعات ش��خصی تان توجه نکنید، ش��اید خیلی ساده با مشکل در 

این راستا مواجه شوید. 
اس��تودیوهای بازی س��ازی در طول س��ال های اخیر به مش��کل 
امنی��ت اطالعات کاربران توجه ویژه ای نش��ان داده اند، اما هنوز هم 
درز اطالع��ات و س��رقت های بزرگ در این ح��وزه روی می دهد. با 
این حس��اب شما باید در به اش��تراک گذاری اطالعات تان در چنین 
بازی هایی در مراحل��ی نظیر ثبت نام یا خرید درون برنامه ای توجه 

ویژه ای داشته باشید. 
متاس��فانه بخ��ش قابل مالحظ��ه ای از مخاطب ه��دف بازی های 
رایانه ای را کودکان تشکیل می دهند. درست به همین خاطر هکرها 
برای سودجویی بیشتر به س��راغ این حوزه می آیند. اگر شما فرزند 
خردس��الی دارید که عاش��ق بازی های ویدئویی اس��ت، باید مراقب 
خریده��ای درون برنام��ه ای که انجام می دهد، باش��ید، در غیر این 
صورت شاید مشکالت بسیار زیادی از نظر امنیت اطالعات مالی تان 
پی��ش بیاید. متاس��فانه هنوز اس��تودیوهای بازی س��ازی همکاری 
گس��ترده ای با موسس��ه های امنیت س��ایبری در این حوزه ندارند. 
همین امر بازی های آنالین را بدل به تهدید برای اطالعات شخصی 

کاربران کرده است. 
readwrite.com:منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir

بهقلم:زویااسکات
Mage Comp کارشناس و عضو ارشد بازاریابی در موسسه

ترجمه: علی آل علی

ش��بکه های اجتماعی ابزار مهمی برای توسعه شهرت و محبوبیت کسب و کارها محسوب 
می ش��ود. بس��یاری از برندهای مشهور کارش��ان را با تبلیغات در شبکه های اجتماعی شروع 
کرده اند. این امر حتی برای خرده فروشی های آنالین نیز اهمیت باالیی دارد. براساس گزارش 
موسس��ه اوبرلو، 54 درصد از مردم برای خرید محصوالت اول از همه به س��راغ ش��بکه های 
اجتماعی می روند. امروزه ش��بکه های اجتماعی بدل به منبع مطمئنی برای مردم به منظور 
پیدا کردن محصوالت مورد عالقه شان شده است. اگر شما هم در این میان تمایل به آگاهی 
از وضعیت محصوالت مختلف در بازار دارید، بهترین گزینه جست وجویی ساده در شبکه های 
اجتماعی خواهد بود.  بدون تردید امروزه ش��مار بسیار زیادی از کسب و کارها در شبکه های 
اجتماعی حضور دارند. نکته مهم در این میان تقویت توانایی برند برای رقابت با موسسه های 
بزرگ اس��ت. اگر شما به این نکته مهم توجه نشان ندهید، شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان نخواهید داش��ت. مشکلی که بسیاری از خرده فروشی ها در زمینه بازاریابی 
در شبکه های اجتماعی با آن رو به رو هستند، فقدان ایده جذاب و کافی برای بازاریابی است. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از ایده های مناس��ب برای بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی با هدف بهبود وضعیت خرده فروش��ی های آنالین است. اگرچه سایر کسب و کارها 
نیز امکان اس��تفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله را دارند، اما اگر در زمینه مدیریت 
خرده فروشی های آنالین فعالیت دارید، به هیچ وجه توصیه های مورد بحث را از دست ندهید. 
شبکه های اجتماعی روز به روز در حال توسعه اند. این امر برای خرده فروشی های آنالین به 
مثابه فرصتی طالیی برای رقابت با خرده فروشی های سنتی و کسب سهم هرچه بیشتر از بازار 
است. یکی از نکات جذاب درباره شبکه های اجتماعی امکان رقابت برندهای کوچک با غول های 
بزرگ این عرصه است. بنابراین در عمل کیفیت ایده ها موفقیت نهایی هر برند در این عرصه را 
مشخص خواهد کرد.  شاید شبکه های اجتماعی برای خرده فروشی های آنالین تا همین چند 
سال پیش چندان مهم نبود، اما امروزه به دلیل افزایش امکانات چنین پلتفرم هایی بدل به یکی 
از نیازهای روز هر کسب و کاری شده است. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نیاز به سرمایه گذاری بر روی این حوزه دارند. نکته مهم در این میان افزودن امکان خرید 
مستقیم به بسیاری از شبکه های اجتماعی است. چنین امری برای خرده فروشی های آنالین به 
مثابه امکان راه اندازی یک شعبه کامل از برندشان در شبکه های اجتماعی است. بنابراین هیچ 

خرده فروشی آنالینی نباید حضور در فضای شبکه های اجتماعی را دست کم بگیرد. 
امروزه برندها به طور کلی برای دسترس��ی به چند هدف مختلف از ش��بکه های اجتماعی 
اس��تفاده می کنند. برخی از اهداف مهم در رابطه با خرده فروشی های آنالین و استفاده شان از 

شبکه های اجتماعی به شرح ذیل است:
• جلب تعامل مشتریان حاضر در شبکه های اجتماعی

• معرفی محصوالت شان به بهترین شکل ممکن
• افزایش آگاهی کاربران نسبت به برندشان

• اعالم حضور در بازار و رقابت با برندهای بزرگ
هر کدام از اهداف فوق به تنهایی نیازمند صرف هزینه های بس��یار زیادی از سوی هر برند 
اس��ت. نکته مهم در این میان امکان س��اماندهی بخش موردنظر در ش��بکه های اجتماعی با 
هزینه های بسیار پایین است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف خواهد داش��ت.  امروزه انتظار مش��تریان از برندها به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا 
کرده است. یکی از نکات مهم در این میان مربوط به حضور تمام برندها در شبکه های اجتماعی 
است. اگر خرده فروشی آنالین شما در شبکه های اجتماعی حضور فعالی داشته باشد، شانس تان 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظ��ه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 

همچنین سطح باالتری از رضایت کاربران را نیز برای برندتان به همراه خواهید آورد. 
برترینشبکههایاجتماعیبرایبازاریابیخردهفروشیهایآنالین

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی همیش��ه همراه با انتخابی س��خت و نفس��گیر از میان 
پلتفرم های مختلف اس��ت. ب��دون تردید هیچ برن��دی توانایی مالی ب��رای بازاریابی در تمام 
شبکه های اجتماعی را ندارد. نکته جالب اینکه حضور در تمام شبکه های اجتماعی از نقطه نظر 
مالی نیز برای هیچ برندی مقرون به صرفه نیست. بنابراین انتخاب از میان پلتفرم های موجود 
در بازار برای هر برندی امر مهمی محس��وب می شود. اگر شما به این نکته مهم توجه الزم را 
نشان ندهید، به زودی توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور قابل مالحظه ای 
کاهش پیدا خواهد کرد.  ارزیابی برترین ش��بکه های اجتماعی برای حضور خرده فروشی ها و 
بازاریابی در آن امر ساده ای نیست. بسیاری از برندها خودشان را ماه ها درگیر ارزیابی وضعیت 
پلتفرم های مختلف می کنند. اگر شما هم با چنین مشکلی در زمینه بازاریابی مواجه هستید، 

کافی است به نکات ذیل درباره برخی از پلتفرم های برتر توجه نشان دهید. 
فیسبوک

فیس بوک مهمترین ش��بکه اجتماعی در جهان اس��ت. صرف نظر از قدمت این پلتفرم به 
عنوان یکی از نخستین شبکه های اجتماعی، مالکیت واتس اپ و اینستاگرام هم موجب افزایش 
اهمیتش شده است. بنابراین امروزه هیچ برندی امکان صرف نظر از این گزینه جذاب و مهم 
را ندارد. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان اول از همه س��راغ 
فیس بوک می روند.  اگرچه در طول سال های اخیر توجه کاربران به اینستاگرام و تیک تاک به 
طور روزافزونی بیشتر شده است، اما هنوز هم بسیاری از کاربران فیس بوک را به عنوان یکی 
از مهمترین شبکه های اجتماعی قلمداد می کنند. به هر حال پلتفرمی که دارای 2.6 میلیارد 

کاربر فعال است، باید هم در صدر فهرست بازاریابی برای خرده فروشی ها قرار داشته باشد. 
فیس بوک از همان ابتدای ش��روع به کارش رابطه بس��یار خوبی با برندها داشت. درست به 
همین خاطر جزو اولین پلتفرم هایی محسوب می شود که امکان فروش مستقیم محصوالت را 
برای برندها فراهم ساخته است. خرده فروشی شما با حضور در فیس بوک امکان افزایش قابل 

مالحظه سود کسب و کارش را خواهد داشت. 
اینستاگرام

اینستاگرام یکی از برندهای مهم در زمینه بازاریابی برای خرده فروشی های آنالین محسوب 
می ش��ود. بسیاری از خرده فروش��ی های س��نتی نیز در طول دوران کرونا از این پلتفرم برای 
فروش آنالین اس��تفاده کرده اند. بنابراین شما در اینس��تاگرام شاهد یک جنگ تمام عیار در 
زمینه بازاریابی خواهید بود.  اگر ش��ما به دنبال نمایش تصاویر جذاب از محصوالت تان برای 
کاربران هستید، باید به طور ویژه ای حضور در اینستاگرام را مدنظر قرار دهید. امروزه بسیاری 
از برندها فقط برای نمایش محصوالت و کیفیت خدمات شان در این پلتفرم حضور دارند. امکان 
بارگذاری تصویر و ویدئو باکیفیت بسیار باال برای کاربران اینستاگرام فضایی بسیار خوشایند 
را فراهم کرده است. همچنین باید در نظر داشته باشید که بازاریابی در این پلتفرم هم بسیار 

ساده و کاربردی است. 
توییتر

ش��اید شما فکر کنید محتوای متنی دیگر نفس های آخرش را می کشد، اما عضویت 330 
میلیون کاربر فعال در ماه به خوبی اهمیت محتوای متنی و همچنین توییتر را نشان می دهد. 
بسیاری از برندها برای آگاهی از وضعیت برندشان به طور قابل مالحظه ای در توییتر عضویت 
دارن��د. این امر امکان آگاه��ی از آخرین تغییرات بازار و تعامل نزدیک با مش��تریان را فراهم 
می سازد. شاید برند شما در این میان مسیر بسیار دشواری برای تولید محتوای متنی نسبت به 
سایر فرمت ها داشته باشد، اما نکته مهم در این میان انتظار نه چندان عجیب و غریب مشتریان 
از شماست. اگر شما در این میان نسبت به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان اقدام کنید، 
با انتظارات عجیب و غریب مش��تریان تان رو به رو نخواهید ش��د.  توییتر برای برندها امکان 
شخصی سازی تبلیغات و اس��تفاده از آمارهای تفصیلی را ایجاد کرده است. درست به همین 

خاطر حضور در فضای توییتر برای بسیاری از برندها بسیار خوشایند محسوب می شود. این امر 
شامل خرده فروشی های آنالین نیز می گردد. 

اسنپچت
اس��نپ چت یکی از مهمترین رقبای اینستاگرام محسوب می شود. کاربران در سراسر دنیا 
حتی برای فیلترهای جذاب این پلتفرم هم که ش��ده اقدام به نصب اپ رس��می اش می کنند. 
با این حس��اب حضور برندها در پلتف��رم موردنظر امر عجیبی نخواهد بود.  یکی از مهمترین 
استفاده های هر خرده فروشی از اسنپ چت به نمایش گذاشتن پشت صحنه کسب و کار است. 
این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. اگر کسب و کار شما در این میان نکته یا داستان 
جذابی در پشت صحنه اش دارد، هماهنگی با مشتریان برای بیان آن ایده جذابی خواهد بود. 

یوتیوب
یوتیوب مهمترین پلتفرم در زمینه به اش��تراک گذاری ویدئو محسوب می شود. از آنجایی 
که بسیاری از برندها به محتوای ویدئویی در بازاریابی تمایل باالیی دارند، شما باید استراتژی 
درس��ت و حسابی برای حضور در این پلتفرم داشته باشید. خرده فروشی های آنالین عالوه بر 
نمایش تنوع محصوالت برندش��ان امکان برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با مشتریان را نیز 
خواهند داشت. چنین جلساتی به طور معمول جذابیت بسیار زیادی برای کاربران دارد. بنابراین 
برند شما بدون نیاز به صرف زمان گسترده برای پیدا کردن ایده بازاریابی در این حوزه شانس 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش را پیدا خواهد کرد. 
توصیه هایی برای خرده فروشی های آنالین در راستای بازاریابی در شبکه های اجتماعی

1.مشتریانراخوشحالنگهدارید
مشتریان باید همیشه از فروشگاه شما راضی باشند. اگر شما به هر دلیلی خوشحالی را در 
چهره و رفتار مشتریان تان مشاهده نمی کنید، یک جای کار ایراد دارد. مشتریان خوشحال به 
عبارت دقیق س��فیران ش��ما در بازار هستند. هر مشتری خوشحال امکان جلب نظر چند ده 
مشتری تازه به فروشگاه شما را دارند.  تعامل با مشکالت مشتریان هرگز کار ساده ای نیست. 
بسیاری از مشتریان برای خرید آنالین معیارهای سختگیرانه خودشان را دارند. این امر اغلب 
اوقات برای برندها دردسرس��از می ش��ود. بنابراین شما باید در صورت نیاز حتی از مشاورهای 
حرفه ای در این زمینه نیز کمک بگیرید.  تولید محتوای بازاریابی براساس سلیقه مشتریان یکی 
از راهکارهای مناسب برای خوشحال نگه داشتن شان محسوب می شود. اگر برند شما در این 
زمینه عملکرد خوبی از خودش نشان دهد، خیلی زود امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان به 
بهترین شکل ممکن را پیدا خواهید کرد. همچنین مشتریان ثابت تان نیز نسبت به عملکردتان 

بسیار خوشحال خواهند بود. 
2.تعاملنزدیکبامشتریان

خرید آنالین در مقایسه با حضور در فروشگاه ها و مقایسه عینی محصوالت با هم همیشه 
گزینه س��خت تری اس��ت. اگر ش��ما در این میان برنامه ای برای تعامل نزدیک با مشتریان و 
ساده س��ازی این فرآیند را نداش��ته باش��ید، مش��کالت بازاریابی تان به طور قابل مالحظه ای 
افزایش پیدا خواهد کرد.  مشکل بسیاری از خرده فروشی های آنالین عدم شناخت درست از 
مشتریان شان است. این امر هرگونه تالشی برای ایجاد رابطه نزدیک با آنها را ناکام می گذارد. 
بنابراین شما در عمل باید راهکارهای مناسبی برای شناخت مشتریان در وهله نخست داشته 

باشید، در غیر این صورت شاید اولین خرید آنها تبدیل به آخرین خریدشان شود. 
گردآوری اطالعات درباره مشتریان در دنیای کنونی امر سختی نیست. مهمترین نکته در 
این میان تالش برای تعامل با مشتریان براساس اطالعات دست اول است. این اطالعات اغلب 
اوقات در خود شبکه های اجتماعی و در قالب گزارش های تحلیلی قابل دسترسی اند. بنابراین 

شما در این راستا مشکالت زیادی پیش روی تان نخواهید داشت. 
3.بهینهسازیپستهایبرند

استفاده از ترندهای برتر در شبکه های اجتماعی برای بارگذاری پست امر مهمی محسوب 
می شود. بسیاری از برندها در این مسیر سختی های زیادی را متحمل می شوند. اگر شما خیلی 
راحت به سراغ کاربران رفته و درباره ترندهای برتر از آنها سوال کنید، مسیر بازاریابی تان بسیار 
س��اده تر از هر زمان دیگری خواهد شد. بس��یاری از برندها همیشه دوست دارند مشتریان را 
غافلگیر کنند. متاسفانه همیشه این امکان برای برندها وجود ندارد. بنابراین گاهی اوقات باید 

مستقیم به سراغ آنها رفته و ترندهای کاربردی را از در تعامل و نظرخواهی از آنها دربیاورید. 
4.سرمایهگذاریبررویتبلیغاتپولی

شبکه های اجتماعی مهمترین منبع درآمدشان را تبلیغات پولی عنوان می کنند. بدون تردید 
وقتی میلیاردها کاربر در ش��بکه های اجتماعی عضوی��ت دارند، اهمیت تبلیغات در آنها برای 
توس��عه دهندگان پلتفرم ها نیز باید س��ودآور باشد. اگر خرده فروشی آنالین شما در مقایسه با 
رقبا تازه کار محس��وب می شود، یکی از راهکارهای س��اده و تاثیرگذار برای افزایش جذابیت 
برند و جلب مش��تریان به آن اس��تفاده از گزینه تبلیغات پولی است.  بدون تردید بودجه های 
مناس��ب برای بازاریابی و تبلیغات پولی در دس��ترس همه برندها نیس��ت. بنابراین شما باید 
با شخصی س��ازی محتوای تبلیغاتی تان فقط بر روی مخاطب عالقه مند به کس��ب و کارتان 
سرمایه گذاری نمایید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان پیدا نکنید. 
5.توجهبهمحتوایکوتاهوسرگرمکننده

کاربران در ش��بکه های اجتماعی به دنبال مس��تندهای بلند درباره برند ش��ما نیستند. 
همچنین بحث های بس��یار جدی نیز نظر کسی را به خودش جلب نمی کند. بنابراین شما 
باید به دنبال راهکاری س��اده برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باش��ید، در غیر 
این صورت ش��اید هرگز نظر حتی یک کاربر را نی��ز به محتوای بازاریابی تان جلب نکنید.  
امروزه بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان به کوتاهی محتوا 
توجه نشان می دهند. شما هم به عنوان یک خرده فروشی آنالین نباید خیلی وقت کاربران 
را بگیری��د. تنها نکته مهم در این میان ت��الش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 

آشنا کردن شان به خرده فروشی تان است. 
6.اجازهدهیدمشتریانباشماآشناشوند

آش��نایی مشتریان با شما دارای اهمیت بسیار زیادی اس��ت. اگر شما بهترین خدمات 
در زمینه خرده فروش��ی را هم ارائه کنید، تا زمانی که مشتریان با شما آشنا نباشند، هیچ 
تاثیری بر روی وضعیت تان نخواهد داش��ت. بنابراین ش��ما باید با حضور در ش��بکه های 
اجتماعی و بازاریابی در این راس��تا به دنبال راهکاری برای افزایش ش��ناخت مشتریان از 
برندتان باشید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
پیدا نکنید.  آش��نایی مش��تریان با خرده فروشی آنالین ش��ما برنامه ای کوتاه مدت نیست. 
بنابراین شما باید در بلندمدت به دنبال بهبود آشنایی مشتریان با کسب و کارتان باشید. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها در عمل به دنبال بهبود این شرایط در کوتاه مدت هستند. 
درس��ت به همین خاطر در عمل مش��کالت بس��یار زیادی برای چنین خرده فروشی هایی 
روی می دهد. اگر ش��ما به دنبال تغییر چنین وضعیتی هس��تید، بای��د برنامه تان را برای 
بلندمدت تنظیم نمایید، در غیر این صورت شاید فرصت کافی برای تعامل با مشتریان تان 
را پیدا نکنید.  امروزه حضور در ش��بکه های اجتماعی برای هر خرده فروش��ی آنالینی امر 
مهمی محسوب می شود. اگر کسب و کار شما در این میان توانایی حضور موفق در میان 
مش��تریانش را نداش��ته باش��د، به طور قابل مالحظه ای با مش��کل رو به رو خواهید شد. 
توصیه های مورد بحث در این مقاله برای ش��روع برنامه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی 
برای خرده فروش��ی های آنالین مناس��ب اس��ت. با این حال ش��ما باید همیشه در تالش 
برای پیدا کردن ایده های تازه برای پیش��رفت فرآیند بازاریابی تان باشید، بنابراین فقط به 

توصیه های مورد بحث در این مقاله اکتفا نکنید. 
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور به همراه اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی روند آبرســانی از چارک به بستک را بررسی و تصمیمات الزم 
اتخاذ کردند. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب 
و فاضالب هرمزگان، حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشــور پس از بازدید از روند احداث طرح آبرسانی از چارک 
به بستک در نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس با بیان 
اینکه بستک و جناح نیازمند اقدمات ماندگار و پایدار است، افزود: برای 
رفع کم آبی بســتک اقداماتی انجام شــده اما آنچه به پایداری آب این 
شهرستان کمک می کند، اتمام خط انتقال آب از بندر چارک به بستک 
است که عملیات اجرایی آن با اعتبار 250 میلیارد تومان در حال انجام 
اســت. وی افزود: این خط انتقال به طول 70 کیلومتر در حال احداث 
است که به دلیل ارتفاع از سطح دریا می بایست در چهار مرحله پمپاژ 
شود. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با بیان اینکه این 
پروژه در سازمان برنامه و بودجه ردیف ندارد از اعضای کمیسیون عمران  
مجلس شورای اسالمی خواست برای تسریع در آبرسانی به شهرستان 
بستک ردیف مشخصی برای آن در نظر بگیرند. جانباز با اشاره به اینکه 
سامانه آبرسانی به بستک و جناح و روستاهای مسیر در دو جزء تعریف 
شده است، گفت: همه هزینه های آن را وزارت نیرو تامین می کند که 
مناقصه آن نیز انجام شــده است. وی ادامه داد، از مجموع 70 کیلومتر 

خط انتقال آب از چارک به بســتک، 15 کیلومتر آن انجام شده است 
که خوشبختانه در جلسه با اعضای کمیسیون عمران مجلس و حمایت 
رئیس این کمیسیون و نمایندگان عضو قرار شد سه روش تامین اعتبار 

مالی این پروژه مورد بررسی و عملیاتی شود.
به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ، با مذاکرات 
انجام شده در این نشست راهکارهای تامین اعتبار از محل سرمایه گذاری 
بانکها، اعتبارات مدیریت بحران و .. پیشنهاد شد که بزودی تصمیم گیری 

نهایی با حمایت کمیسیون عمران مجلس صورت خواهد گرفت.
وی گفت: عزم وزارت نیرو بر این است که پروژه مذکور در زمان کوتاه 
به سرانجام برسد و مشکالت کمبود آب ناشی از خشکسالی و تغییر اقلیم 

از طریق شیرین سازی آب دریا مرتفع شود.
همچنین رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز 
در این نشســت گفت: مقدمات انتقال آب از دریا پس از شیرین سازی 
به بستک انجام و قرارداد نیز بسته شده است ولی برای تسریع نیازمند 

اعتبار ویژه است.
به گفته وی، در نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس و 
دست اندرکاران آبفا، راهکارهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا 
به سه پیشنهاد رسیدیم که در در کمیسیون عمران با دعوت از رئیس 
مدیریت بحران، رئیس برنامه و بودجه و مدیرعامل آب و فاضالب کشور 

مقدمات تزریق منابع مالی به این پروژه فراهم خواهیم کرد.
در ادامه این نشســت امین قصمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان با بیان اینکه بستک منابع آبی بسیار محدودی دارد، افزود: در 
حال حاضر از طریق شــش حلقه چاه در دشت الورمیستان 80 لیتر بر 
ثانیه آب برداشت و به روستاهای و شهرهای شهرستان بستک پمپاژ می 
شود. وی افزود: 80 درصد جمعیت بستک در روستاها ساکن هستند و 
این شهرســتان هیچ منبع آب شیرینی ندارد و مجبوریم با احداث آب 
شیرین کن بروی چاه ها مشکل تامین آب این مناطق را در کوتاه مدت 
حل کنیم اما به دلیل پیشــروی آب های زیر زمینی به ســمت شوری 
بیشتر، قابلیت تبدیل به آب شــرب با استفاده از آب شیرین کن های 

موجود ندارند. 

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گیالن با اشاره به اهمیت میزخدمت مدیریت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان رشت و تاکید بر خدمت رسانی شایسته به جامعه هدف گفت: 
به این منظور کارشناسان بخش های مختلف با حضور مستمر بیش از 

گذشته پاسخگوی مراجعات مردمی باشند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن بر تالش مدیران ستادی در 

تحقق کامل برنامه های ابالغی تاکید کرد
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
گیالن: پنجمین جلسه شورای معاونین با ریاست عباس علیزاده مدیرکل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن و دیگر اعضا در اداره کل برگزار شد.
علیزاده در ابتدا با اشــاره به مصادف شدن این جلسه با تنفیذ حکم 
ریاست جمهوری اظهار کرد: مدیران نهایت تالش و همت خود را جهت 
تحقق برنامه های ابالغی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ایام باقی 
مانده از ســالجاری داشته باشند. علیزاده با بیان اینکه عمده خدمات 
اداره کل در مدیریت تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان رشت درحال 
انجام است خواستار حضور مدیریت شهرستان رشت به نمایندگی از 
دیگر روســا و مسئوالن ادارات تابعه و نمایندگی ها بعنوان عضو ثابت 
در جلســات شورای هماهنگی شد. وی با اشاره به اهمیت میزخدمت 

مدیریت تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان رشت و تاکید بر خدمت 
رسانی شایسته به جامعه هدف گفت: به این منظور کارشناسان بخش 
های مختلف با حضور مســتمر بیش از گذشته پاسخگوی مراجعات 
مردمی باشند. علیزاده با بیان اینکه تهییه گزارش های تحلیلی منجر 
به تقویت محتوی بارگذاری شــده در پرتال اداره کل می شود تصریح 
کرد: واحد روابط عمومی به این منظور نســبت بــه دریافت گزارش 
تحلیلی از نخبگان، اتاق فکر، مدیران واحد های اقتصادی و تعاونی ها 
و ... اقــدام کند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن همچنین 
بر اطالع رســانی مصوبات شورای معاونین جهت اطالع کلیه ادارات و 
نمایندگی های تابعه و مشارکت مدیران ستادی در کمیته رفاهی اداره 
کل بمنظور ارائه خدمات شایســته به کارکنان اداره کل و شهرستان 

های تابعه تاکید کرد.

ساری – دهقان : سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: اصالح الگوی 
مصرف انرژی، امری ضروری و نیازمند فرهنگ سازی ملی است.

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، " مقدم بیگلریان 
" در نشست با معاونت مهندسی سپاه کربال مازندران گفت: با توجه به 
اینکه نیروهای مسلح، تعداد مراکز زیرمجموعه و نیروها و سربازانی که 
در آن ها خدمت می کنند یکــی از بزرگترین مصرف کننده های گاز 
طبیعی محســوب می شوند، اصالح الگوی مصرف گاز در این مجموعه 
ها می تواند منجر به افزایش بهره وری و استفاده بهینه و مناسب از گاز 
در دیگر نقاط کشــور شود. سرپرست شــرکت گاز مازندران با اشاره به 
اینکه این نشست به منظور بررسی راهکارهای همکاری مشترک برای 
اصالح الگوی مصرف انرژی برگزار شد، تصریح کرد: اصالح الگوي مصرف 
نیازمند فرهنگ  سازي است و این خود نیازمند راهکارهایي است تا همه 
افراد جامعه الزام رفتارهاي اصالح مصرف را احســاس کنند و به تدریج 

این اصالح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و در نهایت به یک فرهنگ 
در تمام عرصه هاي مصرف تبدیل شود. وی بیان کرد: در راستای اصالح 
الگوی مصرف گاز در استان و کمک به تعدیل مصرف انرژی در مجموعه 

تأسیسات سپاه و در نهایت تسری امر به تمامی نیروهای مسلح، باید به 
یک الگوی مناســب برای مدیریت مصرف انرژی به خصوص گاز که با 
سختی های فراوانی از کیلومترها دورتر به دست ما می رسد دست پیدا 
کنیم و برای این کار نیازمند برنامه ریزی دقیق، استفاده از کارشناسی دو 
طرف، همدلی، هم فکری و عزم جدی و ملی است. بیگلریان افزود: اصالح 
الگو ها و مصرف بهینه همراه با صرفه جویی می تواند کشور را در مسیر 
رشد بهتری در گازرسانی به بخش های صنعتی، تجاری و خانگی قرار 
دهد. الزم به ذکر است در ابتدای جلسه، معاونت مهندسی سپاه کربال 
مازندران گزارشي در خصوص برخی از اقدامات صورت گرفته در راستای 
اصالح الگوی مصرف در این مجموعه و نهادهای وابســته را ارائه کرد و 
درخواست نمود تا کارشناسان شرکت نسبت به بازدید از موتورخانه ها 
بمنظور بهینه سازی مصرف گاز همکاری الزم صورت پذیرد و جلسات 

کارشناسی برای اعضای کادر و خانواده ها برگزار شود.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: یک پســت برق به ظرفیت ۳0 مگاولت آمپر در شهرستان دشت 

آزادگان وارد مدار شد. محمود دشــت بزرگ اظهار کرد: فاز اول پست 
موبیل 1۳2 به ۳۳ کیلو ولت ســرو در دشت آزادگان برقدار شد و مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.
وی افزود: ارزش ســرمایه گذاری این پروژه 2۴0 میلیارد ریال بوده 
اســت و با بهره برداری از آن، ولتاژ شــبکه برق منطقه دشت آزادگان 
خوزســتان بهبود پیدا می کند. مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای 

خوزستان بیان کرد: کاهش بارگیری از پست های هویزه و سوسنگرد و 
تامین برق مشترکین جدید خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی منطقه از 
دیگر اهداف بهره برداری از این پروژه است. دشت بزرگ تصریح کرد: از 
مهرماه ۹۹ تاکنون با احتساب ظرفیت فوق، ۶1۶ مگاولت آمپر در بخش 
انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت در استان 

های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی آذربایجان شــرقی از پرداخت پاداش پایان خدمت و مانده 
مرخصی بازنشستگان سال 1۳۹۹ دســتگاه های اجرائی استانی خبر 
داد. داود بهبــودي در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: با تامین منابع 
اعتباري الزم به مبلغ 57 میلیارد تومان مطالبات مانده مرخصي و پاداش 
بازنشستگان سال 1۳۹۹ دستگاه هاي اجرایي مشمول اعتبارات هزینه اي 

اســتاني، تا پایان مردادماه واریز خواهد شد.  وي افزود: اعتبارات مربوط 
به مانده مرخصي بازنشستگان سال 1۳۹۹ به مبلغ 17 میلیارد تومان از 
محل اعتبارات هزینه اي استاني تامین و به دستگاه هاي اجرایي مربوطه 
پرداخت شده اســت.  بهبودي تصریح کرد: به منظور پرداخت پاداش 
پایان خدمت بازنشستگان سال 1۳۹۹، پس از پیگیري اعتباري به مبلغ 
۴0 میلیارد تومان از محل منابع اعتباري در اختیار سازمان هدفمندي 

یارانه ها تامین و کارسازي شده است. وی خاطرنشان کرد: با پیگیری ها 
و اقدامات انجام یافته انتظار مي رود این مبلغ تا پایان مرداد ماه در وجه 
بازنشستگان دستگاه های اجرائی مشــمول اعتبارات هزینه ای استانی 

پرداخت و به حساب آنان واریز شود.

بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس و مدیرعامل آبفای کشور از طرح آب رسانی به شهرستان بستک از چارک؛

تامین آب بستک نیازمند اقدامات پایدار است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن بر تالش مدیران 
ستادی در تحقق کامل برنامه های ابالغی تاکید کرد

سرپرست شرکت گاز مازندران؛

اصالح الگوی مصرف انرژی، نیازمند فرهنگ سازی است

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

یک پست برق در دشت آزادگان وارد مدار شد

بهبودی خبر داد:

پرداخت پاداش پایان خدمت و مانده مرخصي 
بازنشستگان سال 1399 آذربایجان شرقي

فرماندار اراک گفت:
 از خرد جمعی برای رشد شهر اراک استفاده شود

اراک- فرناز امیدی: حسین بختیاری در جلسه تحلیف اعضای شورای ششم 
شــهر اراک با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن تمامی اختیارات در نظر گرفته شده 
برای شــورا، اظهار کرد: اعضای شــورا نماینده مردم بــرای پیگیری امور رفاهی، 
فرهنگی، آموزشی، بهداشت و درمان و ... هستند و باید با ایجاد یک تعامل سازنده 
با مردم و مسئوالن از توانمندی های استان و کشور با خرد جمعی استفاده شود تا 
رشد این کالنشهر را شاهد باشیم. وی با بیان اینکه اراک شهر فرهیختگان و مرکز 

استان است، گفت: باید به مردم این شهر با چنین پتانسیلی خدمت شود.
فرماندار اراک تصریح کرد: اعضای شورا محق هستند که همه مسئوالن استان را 
با توجه به نیاز و نظر خود، دعوت کنند و آنها موظف به پذیرش این دعوت هستند و باید پاسخ سواالت اعضا را بدهند. در واقع باید حتما 

از این ظرفیت استفاده شود تا هر دوره نسبت به دوره قبل توانمندی بیشتری ارائه دهند.
بختیاری با ارائه گزارشی از روند اجرای انتخابات شورای ششم، افزود: در طول ۴ ماه پیگیری امور انتخابات شورای شهر، برای اجرای 
انتخابات و تمامی پروسه ها، 5۶ جلسه در شهرستان اراک برگزار شد و در روز انتخابات حدود 20 هزار نفر همکاری داشتند. در مجموع ۳5۴ 
شعبه در شهرستان فعال بود که امانتداری در تمامی شعب به واقع دیده شد، تمامی احتماالت مبنی بر تضییع حقوق نامزدها بررسی شد.

کف شکنی وتجهیز 1۰ حلقه چاه آب در استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر گفت: با هدف تقویت فشار و پایداری بیشتر آب مشترکان آب 10 حلقه چاه 
آب شرب در این استان تجهیز، کف شکنی و احیا شد. به گزارش روابط عمومی و 
آموزش همگانی، شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، عبدالحمید حمزه پور روز در 
تشریح این خبر اظهار داشت: 10 حلقه چاه احیاء شده شامل 5 چاه در شهرستان 
جم، 2 حلقه چاه در شهرستان دشتستان، 2 حلقه چاه در شهرستان تنگستان و 
یک حلقه چاه در شهرســتان دشتی می باشد. وی بیان کرد: احیاء این 10 حلقه 
چاه با اعتباری حدود چهار میلیارد و 500 میلیون ریال محقق شده که در مجموع 
جمعیتی بالغ بر 15۴ هزار و ۶11 نفر را تحت پوشش قرار می دهد. حمزه پور ادامه داد: تامین آب شرب در برخی از نقاط استان بوشهر 
از محل چاه  های مستقر در منطقه تامین می شود که با هدف تقویت فشار و پایداری بیشتری آب مشترکان برحسب نیاز نسبت به کف 
شکنی و تجهیز آنها اقدام می شود. وی اظهار داشت: کاهش سطح ایستابی آب دشت های استان امسال وضعیت کم آبی چاه های تامین آب 
شرب را تشدید کرد که با این شرایط با احیاء چاه های متعدد سعی شده تا در زمینه کم آبی کوچک ترین مشکلی متوجه مشترکان نباشد. 
حمزه پور افزود: کمبود بارش ها امسال منابع تامین آب استان را تحت تاثیر جدی قرار داده که با چنین وضعیت مدیریت مصرف از سوی 

مشترکان بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.

شهردار رشت در جلسه ستاد عفاف و حجاب؛ 
ضرورت نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه؛  توجه به فرهنگ 

از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: احمدی ضمن تاکید بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و همکاری تمام 
دستگاه ها در این زمینه گفت: توجه به مسائل فرهنگی از بروز انواع آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند. به گزارش واحد خبر مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت در جلسه ستاد عفاف و حجاب شهرداری رشت که با حضور 
رضا عاشری و نادر حسینی از اعضای شورای شهر رشت برگزار شد عنوان کرد: توجه به مسائل فرهنگی از بروز انواع آسیب های اجتماعی 
جلوگیری می کند. شهردار رشت تدوین برنامه های توسعه ای بدون در نظر گرفتن پیوست های فرهنگی آن را امری که خسارت های زیادی 
را به دنبال داشته است خواند و تصریح کرد: در سال های گذشته جایگاه فرهنگ کامال مغفول ماند و به همین خاطر است که زمینه ایجاد 
و رشد انواع آسیب های اجتماعی و متعاقب آن معضالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه فراهم شد. وی با تاکید بر اینکه برای داشتن شهری 
توسعه یافته و در جهت انجام هر چه بهتر خدمات به همکاری و مشارکت شهروندان نیاز است ابراز داشت: شهرداری نسبت به رسالت خود 
واقف اســت و همه تالش خود را برای آن انجام می دهد اما اگر همکاری شهروندان هم مزید بر علت شود شاهد اتفاقات خوب تر و نتایج 

بسیار بهتری در شهر خواهیم بود.

پیام تبریک مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم به مناسبت روز خبرنگار
قم- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، پیام 
تبریکی به مناســبت روز خبرنگار منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، سیدموسی حسینی کاشانی، پیام تبریکی به 

مناسبت روز خبرنگار و به شرح زیر منتشر کرد:
به نام خدا

روز خبرنــگار فرصتی بــرای یادآوری و قدردانی از خدمــات و زحمات فعاالن 
ســخت کوش حوزه خبر و اطالع رسانی است. پیشــگامان این عرصه خبرنگارانی 
هستند که با عشــق و عالقه ای بی نظیر تمام ســختی ها و نامالیمات را به جان 
خریده اند و با تالش و کوشش مثال زدنی خود در پیگیری مطالبات به حق مردم از مسئولین و ارتقاء شاخص های فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی نقش پر رنگی را ایفا می کنند. هر چند اقدامات مختلی برای رساندن جایگاه به حق خبرنگاران به نقطه مطلوب انجام می گیرد ولی 
همچنان نیاز به اجرای برنامه های مختلف در این حوزه احساس می شود و رسیدگی به مطالبات این قشر تالش گر باید از سوی مسئوالن 
کشوری و استانی بیش از گذشته دنبال شود. ضمن تبریک این روز، توفیق و پیروزی همه تالش گران حوزه رسانه و مطبوعات، به ویژه 

خبرنگاران عزیز و فداکار را از خداوند قادر متعال مسئلت دارم.

کسب رتبه سوم شرکت گاز استان کرمان در حوزه  GISدر سال99
کرمان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: 
این شرکت با کسب 8۹ درصد پیشرفت در خصوص اقدامات انجام شده در راستای 
پیاده سازی GIS در سال گذشته حائز رتبه سوم در بین شرکت های گاز استانی 
و رتبه اول در خوشــه شــد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، 
منوچهر فالح در تشــریح این خبر گفت: عارضه خطوط تغذیه شامل یک هزار و 
۴70 کیلومتر خط تغذیه، خطوط توزیع شامل چهارده هزار و 280 کیلومتر خط 
توزیع، برداشت شیرها شامل 1۴ هزار و ۴00 عدد شیر، برداشت باند باکس 2 هزار 
و 510 کیلومتر، برداشت علمک ۳5۹ هزار عدد و مشترکین ۳50 هزار عدد انجام 
شــده اســت. به گفته فالح در حال حاضر شرکت گاز استان کرمان با پوشش ۹0 درصدی خطوط تغذیه و خطوط شبکه و 70 درصدی 
مشترکین در حوزهGIS   در حال فعالیت است. مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان در پایان به GIS  صورت پذیرفته در عارضه برداشت 
ساختمان های اداری و پست امداد و ایستگاه ها شامل ایستگاه MRS,CT,MS,CGS,TBS,CPS اشاره کرد و گفت: در این عارضه نیز در 
شاخص ذخیره شده در پایگاه داده مکانی هزار و 128 عدد و در شاخص منطبق بر داده نیز به همین تعداد اقدامات الزم صورت گرفته است.

مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین :
31 مرداد، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان 

امالک اجاری
قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین یادآور شد: 
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری 
به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، ۳1 مردادماه می باشد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین، سعید حوائج با بیان اینکه مطابق قانون 
مالیات های مستقیم، ۳1 تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی 
و صاحبان امالک اجاری است، خاطرنشان کرد: به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت 
کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری 
تا پایان مردادماه تمدید شــده; لذا روز یکشنبه ۳1 مردادماه، آخرین مهلت برای 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. وی افزود: براساس مصوبه یادشده، موعدهای مقرر در مواد 11۶،110،80،57 و12۶ قانون مالیات های 
مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ ۳1/۴/1۴00می باشد به مدت یک ماه تمدید 
می گردد. همچنین کلیه مهلت های رسیدگی سنوات قبل که انقضای آن ها از تاریخ ۳1/۴/1۴00 لغایت ۳1/۶/1۴00 می باشد به مدت 
یک ماه تمدید می گردد. حوائج با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیالت و معافیت های مالیاتی، منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
در موعد مقرر قانونی است، عنوان داشت: فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا هر نوع تسهیالت دیگر 
WWW. باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز یکشنبه ۳1 مردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس

INTAMEDIA.IR ارســال و مالیات خود را پرداخت نمایند. مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در خاتمه تاکید کرد: مودیان محترم 
مالیاتی، در صورت عدم پرداخت مالیات و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: رییس کانون وکالی دادگستری 
آذربایجان شرقی با اشاره به وجوه اشتراک فراوان بین خبرنگاران و وکال، 
گفت: هر دوی این قشر تاثیرگذار جامعه، پیشگامان تحقق دموکراسی 
هستند. حسین شربیانی در مراسم تجلیل از خبرنگاران، افزود: جامعه 
رسانه ای و جامعه وکالی دادگستری در حقیقت به عنوان سردمداران 
دفاع از حقوق ملت ها در کنار یکدیگرند و همکاران نزدیک به شمار می 
روند چرا که هر دوی این قشــرها دارای محدودیت های عدیده بوده و 

برای دفاع از حقوق شهروندی تالش می کنند.
وی با بیان اینکه نقش آفرینــی خبرنگار و وکیل در جامعه نیازمند 
فرهنگ ســازی در سطح جامعه است، از اینکه در ایران تاکنون این دو 
صنف نتوانسته اند به آنچه که اســتحقاق آن را دارند دست یابند ابراز 
تاسف کرد و اظهار داشــت: هر چند طی سال های اخیر این نقش در 
جامعه بهتر شده و روند مناســبی در پیش گرفته است اما باز حتی از 
کشورهای همسایه مثل ترکیه فاصله وجود دارد و باید دست در دست 

هم داده و برای ارتقای جایگاه خبرنگاری و وکالت تالش کرد.

شــربیانی ادامه داد: شــرایط فرهنگی جامعه باید ایــن اجازه را به 
خبرنگاران و وکال بدهد تا به بهترین شــکل ممکن مدافع حق و حقوق 
ملت شــوند که در این صورت بسیاری از مشکالت مختلف اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه رفع خواهد شد.
وی بزرگ ترین پشــتوانه حاکمیت ها را اعتماد عمومی دانســت و 
یادآور شد: رسانه های گروهی و جامعه خبری تنها نهاد و مجموعه ای 
است که می تواند اعتماد عمومی را به جامعه برگرداند. شربیانی رسالت 
ذاتی جامعه خبری را نقد از وضعیت موجود کشــور و ارایه راهکارهای 
برون رفت از بحران ها برشــمرد و اضافه کرد: بر همین اســاس جامعه 
و حاکمیت باید بپذیرد که خبرنگار باید نقاد باشــد چون توسعه بدون 
توجه به نقدهای سازنده رسانه ها میسر نخواهد شد. وی یکی از دالیل 
مغضوب بودن جامعه خبری و جامعه وکالت را ناشی از ایستادگی در برابر 
نهادهای قدرت دانســت و گفت: بر همین اساس و به منظور هم افزایی 
باید نهاد وکالت و خبر بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده و 
همکاری ها و تعامالت خود را بیشتر کنند که در این راستا کانون وکالی 

دادگستری آذربایجان شرقی آمادگی همه گونه همکاری با جامعه رسانه 
ای اســتان را دارد. رییس کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی از 
این مجموعه به عنوان بزرگترین نهاد مســتقل در کشور نام برد که هر 
چند بارها تالش شــده این استقالل از آن گرفته شود اما تاکنون موفق 
عمل کرده و کارنامه ای درخشــان طی بیش از 80 سال فعالیت خود 
بر جای گذاشــته است. شربیانی تعداد اعضای کانون وکالی آذربایجان 
شرقی را 2 هزار و 500 نفر اعالم و اضافه کرد: کانون وکالی این استان 
با قدمتی افزون بر 70 سال جزو سه کانون نخست ایران همراه با تهران و 
شیراز است که طی این سال ها خدمات شایان توجهی به جامعه حقوقی 

کشور و استان و نیز صیانت از حقوق عامه کرده است.

رییس کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی:

خبرنگاران و وکال پیشگامان دموکراسی هستند
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بهقلم:زکرامدانی
کارشناس بازاریابی و سئو

ترجمه: علی آل علی

دنیای بازاریابی روز به روز در حال توس��عه اس��ت. این امر 
به طور ویژه ای ش��امل بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی نیز 
می شود. امروزه شما نمی توانید یک اکانت ساده در اینستاگرام 
ایجاد ک��رده و انتظار پیش��رفت قابل مالحظ��ه در تعامل با 
مشتریان داشته باشید. دلیل این امر حضور گسترده رقبای تان 
در پلتفرم ه��ای اجتماعی اس��ت. این امر موجب می ش��ود تا 
کاربران توجه بس��یار کمتری به وضعیت کسب و کار شما و 

کمپین های بازاریابی تان نشان دهند. 
ساالنه شمار باالیی از برندها به دلیل عدم توجه کاربران در 
عمل با ضررهای هنگفت در زمینه بازاریابی رو به رو می شوند. 
این امر حتی برخی از برندها را تا مرز ورشکستگی نیز پیش 
برده است. با این حساب باید راهکاری مناسب برای وضعیت 

نامناسب کسب و کارها در این مورد وجود داشته باشید. 
بهتری��ن راهکار برای غلبه بر بی توجهی کاربران و مش��کل 
وجود رقبای سرس��خت اس��تفاده از یک اینفلوئنسر حرفه ای 
است. امروزه اینفلوئنسر مارکتینگ بدل به یکی از گزینه های 
جذاب برای تعامل با مشتریان شده است. دلیل این امر توجه 
بسیار بیشتر مشتریان به اینفلوئنسرها در مقایسه با برندهاست. 
بنابراین کس��ب و کار شما برای موفقیت در زمینه بازاریابی و 
حضور مناس��ب در شبکه های اجتماعی باید این نکته مهم را 
مدنظر داش��ته باش��د، در غیر این صورت شاید هرگز فرصت 
مناسبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش پیدا نکند. 
چال��ش اصلی در زمین��ه بازاریابی با کمک اینفلوئنس��رها 
مربوط به پیدا کردن فرد مناسب برای برند است. بدون تردید 
هزاران اینفلوئنسر در سراسر دنیا مشغول فعالیت هستند، اما 
در ای��ن میان فقط برخی از آنها به درد ش��ما خواهند خورد. 
اش��تباه برخی از برندها در ای��ن میان تالش برای همکاری با 
اینفلوئنس��ری با بیشترین فالوور اس��ت. چنین امری موجب 
بی توجهی به انطباق حوزه فعالیت فرد موردنظر با کسب و کار 
شما و همچنین میزان مهارتش در جلب نظر کاربران می شود. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی هرچه بهتر روند انتخاب 
یک اینفلوئنسر مناسب برای بازاریابی در اینستاگرام است. در 
ادامه برخی از مهمترین نکات در این راس��تا را مورد بررس��ی 

دقیق قرار خواهیم داد. 
چطور اینفلوئنسر مناسب در اینستاگرام پیدا کنیم؟

توجهبهارزشهایبرند
ارزش ه��ای برند المان هایی فانتزی در راس��تای کس��ب و 
کارآفرینی و همچنین بازاریابی نیستند. شما در عمل باید به 
آنها توجه زیادی نشان دهید. یکی از موارد کاربرد ارزش های 
برند در زمینه بازاریابی اس��ت. اگر کمپین بازاریابی ش��ما با 
ارزش ه��ای برندتان هماهنگی باالیی نداش��ته باش��د، امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا نخواهید کرد. 
برخی از برندها بدون توجه به ارزش های کس��ب و کارشان 
اقدام به همکاری با اینفلوئنسرها می کنند. این امر موجب بروز 
مشکالتی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می شود. 
با این حساب شما باید همیشه در تالش برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف براساس ارزش های برندتان باشید. 
توضیح دادن ارزش های برند به اینفلوئنسرها و سپس تالش 
برای همکاری با آنها راهکار بسیار مهمی محسوب می شود، اما 
اگر در این میان خبری از انتخاب اینفلوئنسر براساس ارزش ها 
نباش��د، هیچ موفقیت��ی در کار نخواهد بود. اگر اینفلوئنس��ر 
موردنظر ش��ما تا به حال در زمینه تخصصی کسب و کارتان 
تجربه فعالیت و همکاری با برندها را نداشته است، به احتمال 
زیاد همکاری شما با آنها نتیجه خوشایندی به همراه نخواهد 
داش��ت. بنابراین در صورت امکان باید تجدیدنظر اساسی در 

نحوه همکاری تان صورت دهید. 
اگر کس��ب و کار ش��ما در زمینه حفاظت از محیط زیست 
ارزش های مشخصی دارد، اینفلوئنسرهای مدنظرتان هم باید 
توجه ویژه ای به این مس��ئله داشته باشند. در غیر این صورت 
شما فرصت تاثیرگذاری بر روی مشتریان براساس این ارزش 
مهم را از دس��ت خواهید داد. امروزه اغلب مشتریان به هنگام 
خری��د از یک برند به تعهدات و ارزش های آن در عمل توجه 
نشان می دهند. بنابراین همکاری با اینفلوئنسری که این موارد 

برای وی مهم نیست، نکته منفی برای برندتان خواهد بود. 
شناسایینوعکمپینتان

هر کمپین بسته به ماهیت و الگویی که دنبال می کند، نیاز 
به همکاری متفاوتی با اینفلوئنس��رها دارد. بسیاری از برندها 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان به طور مداوم 
نیاز به همکاری با اینفلوئنس��رها دارند. این امر بسته به نوع و 
ماهیت کمپینی که دنبال می کنند، متفاوت خواهد بود. یکی 
از اشتباهات برندها در این میان همکاری بدون تغییر و یکسان 
با اینفلوئنسرها در کمپین های مختلف است. این امر بزرگترین 
ضربه را به کمپین بازاریابی شما خواهد زد. اگر شما به دنبال 
همکاری با یک اینفلوئنسر در زمینه بازاریابی ویدئویی هستید، 
شاید همکاری با وی در حوزه ایمیل مارکتینگ بهترین گزینه 
نباش��د. بنابراین باید به بهترین شکل ممکن نسبت به زمینه 
فعالیت و نوع کمپین تان توجه نشان دهید، در غیر این صورت 
هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را پیدا نخواهید 

کرد. 
متاسفانه بسیاری از برندها آشنایی چندانی با انواع مختلف 
کمپین های بازاریابی ندارند. درست به همین خاطر در عمل 
برای انتخاب اینفلوئنسر مناسب دچار مشکل می شوند. بهترین 
توصیه در این میان تالش برای آشنایی با کمپین های مختلف 
و همچنین ارزیابی تجربه های قبل��ی برندهای بزرگ در این 
راستاست. این امر به شما نمونه های مناسبی برای بازاریابی و 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داد. 
مطالعهبازار

اینفلوئنس��رها در تمام بخش های بازاریاب��ی حضور دارند. 
درست به همین خاطر بسیاری از برندها نسبت به همکاری با 
آنها تمایل نشان می دهند. اگر شما هم در گوشه و کنار بازار 

به طور مداوم با اینفلوئنسرها مواجه شوید، به تدریج انگیزه تان 
ب��رای همکاری با آنها افزایش پی��دا خواهد کرد. این امر یک 

گرایش عمومی در میان بازاریاب ها محسوب می شود. 
مهمترین نکته در راستای همکاری با اینفلوئنسرها مربوط 
ب��ه مطالعه درباره ش��ان اس��ت. این امر در دو س��طح صورت 
می گیرد. اول از همه باید وضعیت بازار و نوع واکنش کاربران به 
اینفلوئنسر موردنظرمان را ارزیابی کنیم. اگر این امر به خوبی 

پیش رفت، باید وارد مرحله دوم شویم. 
مرحله دوم ش��امل ارزیابی س��ابقه همکاری اینفلوئنس��ر 
موردنظر با دیگر برندهاست. برخی از اینفلوئنسرها سابقه بسیار 
درخشانی در زمینه همکاری با برندهای مختلف دارند. این امر 
بیانگر رفتار حرفه ای چنین افرادی و امکان تجربه یک همکاری 
موفق با آنها خواهد بود. اگر ش��ما در سابقه اینفلوئنسرتان به 
هرگونه نقطه تاریکی برخورد کردید، باید بدون درنگ قید آنها 
را بزنید. دلیل این امر امکان بروز مش��کالت فراوان در زمینه 

همکاری با چنین اینفلوئنسرهایی خواهد بود.

تهیهفهرستکارهایموردانتظار
هر برندی در همکاری با اینفلوئنسرها مجموعه ای از کارها 
را مدنظ��ر دارد. اگر ش��ما پیش از اج��رای کمپین به خوبی 
انتظارات ت��ان را با ط��رف مقابل مورد بحث ق��رار ندهید، به 
احتمال زیاد خروجی کمپین م��ورد رضایت تان قرار نخواهد 
گرفت. بهترین راهکار در این میان تهیه یک فهرس��ت کامل 
و کاربردی برای تعامل با ایفلوئنس��ر است. شما به این ترتیب 
امکان پیگیری تمام اهداف تان از سوی اینفلوئنسر موردنظر را 

فراهم خواهید کرد. 
بس��یاری از اینفلوئنس��رها عادت به دریافت فهرست کارها 
و انتظ��ارات از برنده��ا دارن��د. اگر در این میان ش��ما تعامل 
مناس��بی با اینفلوئنسر موردنظر نداشته باشید، شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در بازار نخواهید یافت. درست 
به همین خاطر اغلب برندها پیش از اجرای کمپین اینفلوئنسر 
مارکتین��گ بارها و بارها با طرف مقابل ش��ان صحبت کرده و 

همه نکات را چک می کنند. 
طراحیاهدافمشترک

اهداف هر اینفلوئنس��ر در ش��بکه های اجتماعی با دیگران 
متفاوت است. همین امر کار انتخاب یکی از آنها برای بازاریابی 
را دشوار خواهد کرد. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف ش��ان به دنبال هر اینفلوئنسری با تعداد 
فالوورهای باال هس��تند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای 

برندها به همراه خواهد داشت. 
اهداف مشترک امکان همکاری بلندمدت با یک اینفلوئنسر 
را به همراه دارد. در غیر این صورت شما به سرعت همکاری تان 
به مشکل خواهد خورد. این امر در میان برندهای مختلف یک 
نکته طبیعی محسوب می شود. بنابراین شما باید اول از همه 
به اهداف مش��ترک تان توجه نشان دهید، در غیر این صورت 
هر تعداد فالوور هم که داشته باشید، شانسی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب تان پیدا نخواهید کرد. 
توجهبهدامنهمخاطبهدفاینفلوئنسرها

هر برندی در کمپین بازاریابی اش در تالش برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی دامنه ای خاص از کاربران اس��ت. بدون تردید تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی تمام مش��تریان در بازار ایده بس��یار 
ساده ای به نظر می رسد. درست به همین خاطر اغلب برندها 
در عمل به دنبال دامنه ای خاص و منحصر به فرد از مشتریان 
می روند. نکته اساس��ی در این می��ان توجه به دامنه مخاطب 
هدف هر اینفلوئنس��ر و مقایس��ه اش با دامنه مدنظر کسب و 
کارتان اس��ت. این امر ش��اید زمان زیادی از برند شما بگیرد، 
اما در نهایت امکان انتخاب بهترین اینفلوئنسرهای بازار را به 

همراه خواهد داشت. 
بس��یاری از برندها در عمل فقط شهرت و همچنین سابقه 
مناسب اینفلوئنسرها را به عنوان معیار قبول دارند. این امر در 
عمل دردسرهای بس��یار زیادی برای بازاریابی به همراه دارد. 
مهمترین مشکل در این میان ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان به بهترین شکل ممکن خواهد بود. 
اطمینانازاصالتفالوورهایهراینفلوئنسر

اینفلوئنس��رها در زمینه بازاریابی دامنه متفاوتی از افراد را 
شامل می شوند. متاسفانه در برخی از موارد افرادی برای جلب 
نظر برندها اقدام به خرید فالوور می کنند. این امر شاید در نگاه 
نخست مشکلی به همراه نداشته باشد، اما به معنای جلب نظر 
برندها بدون تعامل واقعی با مش��تریان اس��ت. نتیجه این امر 
ناتوانی برای دستیابی به اهداف بازاریابی یک برند خواهد بود. 
بنابراین مش��کالت در زمینه بازاریابی از همان لحظه نخست 

شروع خواهد شد. 
امروزه سایت های معتبر در زمینه بازاریابی امکان سنجش 
اصالت فالوورهای هر صفحه عمومی را فراهم کرده اند. بنابراین 
ش��ما امکان ارزیابی وضعیت هر اینفلوئنسر به سادگی هرچه 
تمام تر را خواهید داشت. شاید این امر در نگاه نخست عجیب 
به نظر برسد، اما گامی بسیار مهم و تاثیرگذار برای ایجاد تحول 

در زمینه فعالیت یک برند محسوب می شود. 
سنجش فالوورهای یک اینفلوئنسر به شما اطالعات بسیار 
دقیقی درباره نحوه فعالیت وی می دهد. بنابراین اگر هرگونه 
مشکلی در این رابطه وجود داشته باشد، شما به سادگی هرچه 
تمام ت��ر امکان حل و فصل آن را پیدا خواهید کرد. همچنین 
از پرداخ��ت هزینه اضافی و شکس��ت در زمینه بازاریابی نیز 

جلوگیری به عمل می آید. 
توجهبههشتگهایمرتبطباکسبوکارتان

اینفلوئنسرهای مناسب برای حوزه فعالیت شما اغلب اوقات 
از ترندها و هش��تگ های حوزه ش��ما پیروی می کنند. با این 
حس��اب پیدا کردن آنها با توجه به هشتگ های مختلف جای 
تعجب نخواهد داش��ت. اگر شما به دنبال بهترین اینفلوئنسر 
برای کس��ب و کارتان هس��تید، حتما به س��راغ هشتگ های 
مرتبط با کس��ب و کارتان بروید. ای��ن امر امکان تاثیرگذاری 

مناسب بر روی مخاطب هدف را به همراه خواهد داشت. 
اگر ش��ما به این نکته مهم توجه نش��ان دهید، فرآیند پیدا 
کردن مخاطب هدف بدل به امری س��اده خواهد شد. امروزه 
بس��یاری از برندها در عمل با اس��تفاده از همین نکته امکان 
تاثیرگذاری بسیار مناسب بر روی مخاطب هدف شان را پیدا 
می کنند. بنابراین در عمل مشکلی برای شما و کسب و کارتان 

در این راستا نخواهد بود. 
وقتی اینفلوئنسر مدنظر شما عالقه باالیی به حوزه فعالیت تان 
داشته باشد، امکان تعامل با وی به بهترین شکل ممکن فراهم 
خواهد شد. بنابراین دیگر نیاز چندانی به برگزاری جلسه های 
هماهنگی در ابتدای همکاری تان نخواهد بود. معنای این امر 

امکان صرفه جویی در زمان کسب و کارتان خواهد بود. 
جستوجودرگوگل

یک��ی از راهکارهای س��اده برای پیدا کردن اینفلوئنس��رها 
جست وجو در گوگل اس��ت. اگر اینفلوئنسری واقعا کارش را 
بلد باش��د، باید در زمینه سئو گوگل نیز حرفه ای عمل نماید، 
در غیر این صورت ش��انس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدفش نخواهد داشت. 
همکاری با اینفلوئنسرهایی که مهارت باالیی در سئو دارند، 
همیش��ه به سود کسب و کارها خواهد بود. این امر به معنای 
تضمی��ن مهارت طرف مقابل و امکان حس��اب کردن بر روی 
مهارتش برای بهبود وضعیت کس��ب و کارت��ان خواهد بود. 
درست به همین خاطر بسیاری از برندها در زمینه پیدا کردن 

اینفلوئنسر مناسب سری هم به گوگل می زنند. 
ش��ما به س��ادگی هرچ��ه تمام ت��ر امکان جس��ت وجوی 
اینفلوئنسرها براساس حوزه فعالیت شان در گوگل را دارید. این 
امر به شما راهنمای بسیار ساده و تاثیرگذاری از نحوه انتخاب 
اینفلوئنسر مناس��ب ارائه می دهد. بنابراین همیشه گوگل را 
به عنوان پاسخی مناسب برای مشکالت بازاریابی تان مدنظر 

داشته باشید. 
توجهبهبیوگرافیهراینفلوئنسر

تمام اینفلوئنسرها در بخش بیوگرافی شان اقدام به معرفی 
کس��ب و کار و حوزه تخصصی خود می کنند. این امر ش��اید 
در نگاه نخس��ت خیلی ساده باشد، اما ش��ما را برای انتخاب 
یک گزینه مناسب بسیار کاربردی خواهد بود. شما با ارزیابی 
وضعیت بیوگرافی اینفلوئنس��رهای مختل��ف امکان انتخاب 
بهترین گزینه را خواهید داشت. اینطوری با دستان پر به سراغ 

بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان خواهید رفت.
توجه به بیوگرافی اکانت هر اینفلوئنسر در اینستاگرام معیار 
بسیار مهمی برای انتخابی درست محسوب می شود. این امر 
امکان شناسایی حوزه فعالیت تخصصی هر اینفلوئنسر بدون 

دردسرهای اضافی را به همراه خواهد داشت. 
پرسوجوازبرندهایدیگر

اگر ش��ما ارتباط خوبی در بازار داش��ته باشید، امکان پرس 
و جو درباره اینفلوئنس��رها را خواهید داش��ت. این امر شامل 
مراجعه به یک برند دیگر و گفت وگو با آنها درباره تجربه شان 
از همکاری با اینفلوئنس��ر موردنظر است. چنین امری شما را 
به بهترین شکل ممکن مورد توجه مخاطب هدف قرار خواهد 
داد. با این حس��اب ش��ما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به بهترین شکل ممکن را پیدا خواهید کرد. 
برخی از برندها بدون هرگونه پرس و جویی به سراغ تعامل 
با اینفلوئنسرها می روند. شاید این امر به دلیل تجربه آنها باشد، 
اما در نهایت نتیجه مناسبی به همراه نخواهد داشت. بنابراین 
شما باید همیشه نسبت به اینفلوئنسر موردنظرتان پرس و جو 
نمایید، در غیر این صورت ش��اید در نهایت با فردی نامناسب 
کمپین تان را طراحی کنید. این امر به معنای اتالف گسترده 
بودجه و همچنین زمان برندتان خواهد بود. همچنین شهرت 

و اعتبارتان هم خدشه دار خواهد شد. 
انتخابنهایی

پس از طی تمام مس��یرهای موردنظر ش��ما باید دست به 
انتخاب بزنید. اینفلوئنس��رهای مختلف نسبت به همکاری با 
شما عالقه مند هستند، اما این شما هستید که در نهایت باید 
یک��ی از آنها را انتخاب کنید. نکته مه��م در این میان توجه 
به همکاری بلندمدت با وی اس��ت، در غیر این صورت تغییر 
اینفلوئنس��رها به طور مداوم وضعیت تان را به ش��دت دشوار 

خواهد کرد. 
انتخ��اب نهایی ش��ما باید همراه با ی��ک جمع بندی نهایی 
باش��د. این امر به شما برای ارزیابی تمام گزینه ها و در نهایت 
انتخاب بهترین اینفلوئنس��ر ممکن کمک خواهد کرد. بدون 
ارزیابی نهایی همیشه نوعی احساس عدم اطمینان نسبت به 
انتخاب تان همراه ش��ما خواهد بود. چنین احساسی حتی در 
بلندمدت نیز از بین نمی رود. بنابراین شما باید واکنش بسیار 
خوبی نسبت به چنین وضعیتی داشته باشید و آن چیزی جز 

ارزیابی دقیق وضعیت اینفلوئنسرها نیست. 
بدون تردید انتخاب یک اینفلوئنسر امر دشواری محسوب 
می شود. ش��ما هزینه قابل مالحظه و اعتبار برندتان را وسط 
می گذارید. بنابراین باید نس��بت به کیفیت کاری باالی طرف 
مقابل اطمین��ان حاصل کنید. توصیه های مورد بحث در این 
مقاله برای ش��روع فرآیند انتخاب اینفلوئنس��ر امری مناسب 

خواهد بود. 
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چطور بهترین اینفلوئنسر اینستاگرامی را برای برندمان پیدا کنیم؟
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ترجمه: علی آل علی

اگر ش��ما کس��ب و کاری که متکی بر فروش هرچه بیش��تر اس��ت را مدیریت می کنید، باید همیشه به 
دنبال راهکارهای تازه و خالقانه برای افزایش درآمدتان باشید. شاید در این میان استخدام مسئول روش 
یا حتی همکاری با موسس��ه های حرفه ای ایده جذابی باش��د، اما همیش��ه بهترین راه حل نیست. شما به 
عنوان کارآفرین همیشه بهترین فروشنده برای کسب و کارتان هستید. تنها چیزی که در این میان بدان 
نیاز دارید، توصیه هایی حرفه ای برای فعالیت در این حوزه است. دقیقا به همین خاطر در این مقاله قصد 

بررسی برخی از توصیه های حرفه ای برای فروش بیشتر را داریم. 
توجهبهمشتریانفعلی

مش��تریان فعلی یک برند مهمترین منبع برای تجربه فروش های هرچه بیشتر هستند. وقتی کسی یک 
بار از ش��ما خرید کرده، تاثیرگذاری بر روی وی برای تجربه دوباره خرید امر س��اده ترین خواهد بود. این 

نکته به شما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی میزان سود نهایی و فروش کمک خواهد کرد. 
متاسفانه بسیاری از برندها در زمینه کسب و کار خیلی راحت مشتریان شان را فراموش می کنند. چنین 
امری مش��کالت بس��یار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد داش��ت. بدون تردید فروش دوباره به 
مش��تریان قبلی برند بسیار س��اده تر و کم هزینه تر از پیدا کردن مش��تریان تازه خواهد بود. بنابراین شما 

همیشه باید هزینه کمتر در زمینه فروش بیشتر را انتخاب کنید. 
یادگرفتنتمامنکاتدربارهمحصولیکهمیفروشید

اگر شما به عنوان فروشنده در یک شرکت فعالیت دارید، باید به طور مداوم به دنبال راهکارهایی برای 
فروش باالتر باش��ید. نکته مهم در این میان آگاهی دقیق از محصولی است که قرار است بفروشید. برخی 
از فروش��ندگان خودش��ان هم آگاهی دقیقی درباره محصولی که باید به فروش برسانند، ندارند. درست به 

همین خاطر فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بسیار دشوار خواهد شد. 
اگر مشتری عدم تسلط شما در زمینه فروش محصوالت را مشاهده کند، هیچ انگیزه ای برای خرید پیدا 
نخواهد کرد. ش��رایط بدتر در این زمینه مواجهه با مشتری ای است که دارای اطالعات بسیار بیشتری در 
مقایس��ه با شما به عنوان فروشنده اس��ت. چنین امری جایگاه حرفه ای شما به عنوان فروشنده را با خطر 
مواج��ه خواهد ک��رد. بنابراین پیش از تالش برای فروش یک محصول همیش��ه اطالعات تان درباره آن را 
به طور قابل مالحظه ای افزایش دهید، در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تری تان 

نخواهید داشت. 
توجهبهعالقههرمشتری

اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مش��تریان هس��تید، باید با هر کدام شان به طور ویژه ای برخورد 
کنید. این امر حس و حال بس��یار خوبی در هر مش��تری ایجاد خواهد کرد. بنابراین ش��ما باید از این امر 
به بهترین ش��کل ممکن اس��تفاده نمایید. یکی از راهکارهای مناسب در این میان تالش برای پیدا کردن 
عالقه خاص هر مش��تری اس��ت. این امر دریچه ای به سوی تاثیرگذاری بر روی مشتری و جلب توجه اش 

به محصول تان خواهد بود. 
وقتی مش��تریان تالش ش��ما برای پیدا کردن حوزه عالقه شان را مش��اهده کنند، تمایل بسیار بیشتری 

برای همکاری با شما نشان خواهند داد. این امر موجب فروش باالتر در دنیای کسب و کار می شود. 
بازنگریدرشیوهقیمتگذاریمحصوالت

اگر شما میزان فروش پایینی را تجربه می کنید، باید ساختار قیمت گذاری برندتان را مورد بازبینی قرار 
دهید. اغلب اوقات تعیین پایین ترین قیمت ممکن برای محصوالت راهکاری تضمین شده برای پیدا کردن 
مشتریان متعدد محسوب می شود. شاید این امر در نگاه نخست بسیار سخت باشد، اما برای توسعه کسب 

و کارتان چارهای به جز این امر ندارید. 
به عنوان مثال، اگر شما در زمینه فروش تجهیزات خانه های هوشمند فعالیت دارید، تعیین قیمت های 
5 درصد پایین تر از رقبا ایده بس��یار عالی خواهد بود. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف و در دست گرفتن جریان بازار کمک شایانی می کند. 
توجهبهاستراتژیبازاریابی

فروش باال بدون توجه به تکنیک های بازاریابی امکان ناپذیر اس��ت. بسیاری از برندها برای فروش باال به 
دنبال بازاریابی و تبلیغات نیستند. درست به همین خاطر مشتریان حتی اسمی هم از آنها نمی شوند. اگر 
ش��ما سرمایه گذاری مناس��ب بر روی حوزه بازاریابی نمایید، شانس بسیار باالیی برای جلب نظر مخاطب 
هد  تان خواهید داش��ت. این امر موجب توس��عه شهرت ش��ما در بازار امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی 
مش��تریان خواهد شد. با این حساب اگر شما برنامه ای در زمینه بازاریابی ندارید، باید به طور چشمگیری 

در برنامه های تان تجدیدنظر کنید. 
noobpreneur.com:منبع
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