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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

اقتصادخاورمیانهدرسالآیندهبهکدامسمتمیرود؟

 7 ریسک
اقتصادهای نفتی 2022

فرصت امروز: نوسان قیمت کاالها، عدم قطعیت ها درخصوص اختالالت زنجیره تامین، تنش های سیاسی و پاندمی 
کووید-19 چهار ریسک نزولی و واکسیناسیون با سرعت باال، مشارکت در تامین تقاضای افزایش یافته برای کاالهای 
تولیدش��ده در منطقه منا و توافق سیاس��ی ایران و آمریکا سه ریسک صعودی و مثبتی هستند که اقتصادهای نفتی 
خاورمیانه در سال 2022 با آن مواجهند. از آنجا که تعداد مبتالیان به سویه اومیکرون در برخی از مناطق جهان به 
ویژه اروپا افزایش یافته و همچنین مذاکرات ایران و طرف های برجامی طوالنی و فرسایشی شده است، به نظر می رسد 
ریسک های نزولی وزن بیشتری در مقایسه با ریسک های صعودی خواهند داشت. در این راستا، تورم و سویه جدید...
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کایلچایکا
نویسنده و منتقد ادبیات

در س��ال 1993، جف بزوس جوان 
در فکر تغییر شغلش بود. او می خواست 
ش��غل اجرای��ی خ��ود را در ش��رکت 
سرمایه گذاری »دی ای شاو اند کمپانی« 
ترک کند. وقتی در حال فکر کردن به 
حرک��ت بعدی خود بود، به طور اتفاقی 
یک نس��خه از کتاب »بازمان��ده روز« 
کازوئو ایشی گورو را برداشت. ایشی گورو 
این کتاب را در س��ال 1989 نوش��ته 
ب��ود و داس��تانش درباره پیش��خدمت 
س��الخورده ای بود که پس از سال ها به 
زندگی اش ن��گاه می کند و منظره ای از 
فرصت های ازدس��ت رفته و پشیمانی را 
ترس��یم می کند. فضای اندوهناک این 
رمان، الهام بخش بزوس بود و او توانست 
ایده »چارچوب کم کردن حس��رت« را 
در تصمیم گیری ه��ای خ��ودش لحاظ 
نماید. با این روحیه او یک کتاب فروشی 
آنالین در س��ال 1994 تاس��یس کرد. 
کتاب ها بهترین کاال برای تجربه چیزی 
بود که امروزه به آن تجارت الکترونیک 
می گویند. همسر آن زمان بزوس یعنی 
مک کنزی اسکات، نویسنده ای مشتاق 
بود که به عنوان دس��تیار پژوهشی برای 
تونی موریسون کار کرده بود و اولین رمان 
خود را در س��ال 2005 نوش��ت. در این 
روایت، شرکت آمازون به عنوان هیوالی 
فروش الکترونیک کتاب در وهله نخست 

نتیجه ادبیات اس��ت. کتاب 
2جدید مارک مک گرل به...
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فرصت امروز: مدت هاست که مسئله تغییرات جوی و سطح 
باالی انتشار کربن در صنایع مختلف مورد توجه دانشمندان 
و پژوهش��گران قرار گرفته است. تغییرات جوی اصلی ترین و 
مهمترین چالش این روزهای دنیاست؛ چالشی که شاید روی 
نحوه عملکرد اقتصادی دنیا و کارکرد صنایع تاثیر مس��تقیم 
به جای بگذارد. حال که صنعت رمزارزها در دنیا با س��رعت 
زیادی در حال گسترش است و میزان سرمایه موجود در این 
صنعت هر روز بیش��تر می ش��ود، این سوال مهم مطرح شده 
است که برای کاهش ردپای کربن از این صنعت چه می توان 
ک��رد؟ آیا می توان صنعت رمزارزها را کربن زدایی کرد و یا به 
تعبیر بهتر، این صنعت را از فرآیند انتشار آالینده ها در محیط 

زیست پاک سازی کرد؟
در میان��ه س��ال 2021 میالدی ب��ود که ایالن ماس��ک، 
مدیرعامل و بنیانگذار شرکت تسال بحثی را در مورد آالینده 
بودن فرآیند استخراج بیت کوین شروع کرد. به گفته ماسک، 
اس��تخراج بیت کوین فرآیندی است که نیاز به انرژی باالیی 
دارد و این انرژی از س��وخت های فسیلی تامین می شود. در 
نتیجه ش��رکت تس��ال از پذیرش بیت کوین ب��ه عنوان واحد 
ارزش برای فروش محصوالتش خودداری کرد. ایالن ماسک 
اعالم کرد این سیاس��ت تا زمانی که انتشار کربن در فرآیند 
اس��تخراج بیت کوین به حداقل برسد، ادامه پیدا خواهد کرد. 
طرح پیشنهادی ایالن ماسک استفاده از انرژی های پاک در 
صنعت رمزارز و تامین حداقل نیمی از انرژی موردنیاز آنها از 

انرژی های پاک بود.
ردپایکربندرصنعتارزهایدیجیتال

به گزارش صن��دوق بین الملل��ی پول، فرآیند اس��تخراج 
بیت کوین نیاز به محاس��بات پیچیده ای دارد که برای انجام 
آن حج��م زیادی انرژی برق اس��تفاده می ش��ود. افرادی که 
به استخراج بیت کوین دس��ت می زنند، باید پازل های بسیار 
س��خت و پیچیده ای را حل کنند. هرچه سریع تر و کارآمدتر 

بتوانند این کار را انجام دهند، بیت کوین بیش��تری به دست 
می آورن��د و فرآیند اس��تخراج بیت کوین بعدی س��خت تر و 
پیچیده تر می ش��ود. فه��اد خان، اقتصاددان ارش��د در بانک 
توس��عه آسیا در مورد این فرآیند می گوید: همین پیچیدگی 
و نیاز به تمرکز و س��رعت عمل است که باعث شده است تا 
بیت کوین ارزشمند شود و امروزه به عنوان منبعی برای حفظ 
ارزش دارایی ها ش��ناخته ش��ود. البته طی شدن این فرآیند 
پیچیده و طوالنی هم نیاز به انرژی زیادی دارد که به انتشار 

حجم زیادی از گازهای آالینده در دنیا می انجامد.«
مطالعات دانشگاه کمبریج نشان می دهد میزان مصرف برق 
س��االنه افراد و گروه هایی که در فرآیند استخراج رمزارز کار 
می کنند برابر با ۷3 تراوات س��اعت اس��ت که دو برابر میزان 
برق مصرفی در کشور دانمارک طی یک سال است. در نتیجه 
این فرآیند بالغ بر ۶4 میلیون تن دی اکس��ید کربن ساالنه 
وارد جو زمین می شود که میزان این انتشار، مشابه کل کربن 
منتشرش��ده از کش��ور مونته نگرو طی یک سال است. برای 
اینکه مقایس��ه ملموس تری از میزان انتشار کربن در فرآیند 
معامالت بیت کوین داشته باشیم، مطالعات دانشگاه ملی هلند 
در این زمینه راهگشاس��ت. این مطالعات نش��ان می دهد که 
میزان کربن منتشرشده در فرآیند یک مبادله بیت کوین برابر 
با میزان کربن منتشرشده در فرآیند انجام 1.8 میلیون مبادله 

بانکی با استفاده از ویزاکارت است.
س��والی که این روزها بارها و بارها پرس��یده می شود، این 
است که آیا می توان میزان انتشار کربن را در فرآیند استخراج 
و معامله بیت کوین کاهش داد یا نه؟ دی ویرایس، اقتصاددان 
و بنیانگ��ذار پلتفرم »دیجی کونومیس��ت« )که یک پلتفرم 
آنالین با تمرکز بر روی نتایج ناخواس��ته روندهای دیجیتال 
اس��ت( می گوید ک��ه امکان پاک س��ازی فرآیند اس��تخراج 
رمزارزه��ا و مبادله آنها وجود دارد. ایجاد تغییر اساس��ی در 
نح��وه ایجاد بالک ها می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف 

انرژی برق در فرآیند عملکرد بازار رمزارزها داش��ته باشد. با 
وجود اینکه مخالفت های زیادی با این سیاس��ت در س��طح 
جهان وجود دارد، اما به نظر می رس��د این راه حل کاربردی 
و امکان پذیری اس��ت و اتریوم که دومین رمزارز محبوب در 
دنیاس��ت و س��رمایه های زیادی را هم در این سال ها جذب 
کرده اس��ت، در نظر دارد این سیاست را اجرا کند تا فرآیند 

استخراج و مبادله را تا حد امکان کم آالینده کند.
ازچینزداییبیتکوینتاکربنزاییچین

البته کنسول استخراج کنندگان بیت کوین که یک شبکه 
مس��تقل از افراد و شرکت هایی اس��ت که در حوزه استخراج 
بیت کوی��ن فعالی��ت می کنن��د، در گزارش اخی��ر خود این 
سیاس��ت را مردود اعالم کرده و نوش��ته است که هم اکنون 
دوس��وم از انرژی موردنیاز برای استخراج رمزارزها در دنیا از 
منابع احیاش��دنی و پایدار تامین می ش��ود. البته در گزارش 
این کنس��ول تنه��ا اطالعات مربوط به 32 درص��د از افراد و 
ش��رکت های فعال در این حوزه مش��اهده می شود که خود 

نشان می دهد این داده چندان قابل استناد نیست.
دی ویرای��س در پاس��خ به این داده های غیرقابل اس��تناد 
می گوید: »مشخص نیست که این مطالعه چگونه انجام شده 
اس��ت. باید در نظر داشت کشورهای دنیا ظرفیت الزم برای 
عرضه منابع انرژی احیاش��دنی برای اس��تخراج رمزارز را در 
اختیار ندارند و افراد و ش��رکت های فعال در زمینه استخراج 
رمزارز هم انگیزه ای برای توجه به نوع س��وخت مصرفی و یا 
س��رمایه گذاری در زمینه تولید و استفاده از انرژی های پاک 
ندارند. آنها به کش��ورها و شهرهایی می روند که منبع انرژی 
ارزان تر است و می توانند به طور مستمر از آن استفاده کنند.«
از سوی دیگر، سهم باالی چین در استخراج رمزارز، نشانه 
دیگری است که تایید می کند فرآیند استخراج رمزارز چقدر 
انرژی بر و آالینده است. آمارهای رسمی نشان می دهد تا اکتبر 
امس��ال ۶5 درصد از استخراج کنندگان بیت کوین در دنیا در 

کش��ور چین فعالیت می کردند. کش��وری که سهم زیادی از 
انرژی برق مورد نیاز خود را از نیروگاه های زغال سنگی تامین 
می کند و زغال سنگ هم در دسته آالینده ترین سوخت های 
فسیلی در دنیا قرار دارد. نکته مهم دیگر این است که بسیاری 
از استخراج کنندگان بیت کوین در چین، ژنراتورهای شخصی 
برق در اختیار دارند که این ژنراتورها با سوخت دیزل یا نفت 
س��نگین کار می کند. همین آمار به خوبی نشان می دهد که 
چرا فرآیند اس��تخراج بیت کوین اینقدر آالینده اس��ت و به 

محیط زیست آسیب می زند. 
مسئله مهم این است که بعد از طرح ممنوعیت استخراج 
رمزارزها در چین، ش��مار زیادی از استخراج کنندگان چینی 
از کش��ور خارج شدند و به کش��ورهای دیگر رفته اند. یکی از 
کشورهایی که س��هم زیادی از استخراج کنندگان بیت کوین 
چین را پذیرفته اس��ت، قزاقس��تان است که برای تولید برق 

کامال به انرژی های فسیلی وابسته است.
ام��ا آیا امکان تغییر این روند وجود دارد و ممکن اس��ت 
فرآین��د چین زدایی بیت کوین به پایان برس��د؟ فهاد خان، 
اقتصاددان ارش��د بانک توسعه آسیا اینطور جواب می دهد: 
»به نظر من امکان تغییر در الگوی مصرف انرژی در فرآیند 
اس��تخراج بیت کوین وجود ندارد. از طرف دیگر، سیاستی 
که اتری��وم در پیش گرفته قابل اس��تفاده برای بیت کوین 
نیست. بیت کوین با این هدف فعالیت می کند که روزگاری 
به واحد پول یکس��ان تمامی مردم دنیا تبدیل ش��ود و در 
س��اختار مالی دنیا نقش ایفا کند، ولی اتریوم این هدف را 
در سر ندارد. مسئله دیگر این است که عرضه بیت کوین در 
دنیا محدود است و تنها 21 میلیون بیت کوین می تواند در 
دنیا چرخش داشته باشد. بنابراین در آینده نه چندان دور 
فرآیند اس��تخراج بیت کوین متوقف می شود و در آن زمان 
دنیا کمی س��بزتر و انتش��ار گازهای آالینده از این صنعت 

کمتر می شود.«

2الگویمصرفانرژیبرایبیتکوین
در ای��ن می��ان، اداره اطالعات انرژی آمری��کا اخیرا برآورد 
ت��ازه ای از مصرف انرژی در فرآیند اس��تخراج بیت کوین ارائه 
داده است. براس��اس این گزارش، می توان دو الگوی مختلف 
ب��رای اس��تخراج بیت کوین در نظ��ر گرف��ت. در الگوی اول، 
تمامی تجهیزات مورد استفاده با تجهیزات مدرن و کم مصرف 
جایگزین شده اند. این تجهیزات مصرف انرژی پایینی دارند و 
ب��ا وجود اینکه برای تامین برق مورد نیاز خود از نیروگاه های 
فسیلی استفاده می کنند، ولی باز هم میزان آالیندگی صنعت 
در فرآیند اس��تخراج بیت کوین و میزان مص��رف برق در آن 
کاهش پیدا می کند. طبق بررس��ی ها، می��زان مصرف انرژی 
در ای��ن الگو بین 20 تا 40 درص��د پایین تر از میزان مصرف 
کنونی است و دلیل ایجاد این گستره 20 درصدی هم تفاوت 
کش��ورها در میزان اس��تفاده از تجهیزات مدرن است. اما در 
الگوی دیگر هیچ یک از کش��ورها از تجهیزات مدرن استفاده 
نمی کنند. در این شرایط میزان استفاده از انرژی برق باالست 
و تجهیزات هم با سیستم های پرمصرف قدیمی کار می کنند. 
در این ش��رایط میزان مصرف برق و انتش��ار گازهای آالینده 
افزایش چشمگیری خواهد یافت که آسیب زیادی به محیط 
زیس��ت وارد می کند. این مطالعه نش��ان می دهد در صورتی 
که تنها تجهیزات مورد اس��تفاده برای اس��تخراج بیت کوین 
ب��ا تجهیزات کارآمدتر و کم مصرف تر جایگزین ش��ود، تغییر 
زیادی در میزان مصرف انرژی ایجاد می شود. حال تصور کنید 
عالوه بر اصالح تجهیزات، نوع سوخت مصرفی هم تغییر کند 
و س��وخت های پاک جایگزین سوخت های فسیلی در فرآیند 
تولید برق ش��ود. در پایان باید در نظر داشت که رمزارزها در 
اقتصاد مدرن دنیا ماندگار هستند و پیدا کردن راهکاری برای 
کاهش اثرات منفی آنها بر روی محیط زیست می تواند بهترین 
و صحیح ترین الگویی باش��د که دنیا در پیش می گیرد و برای 

تحقق آن باید از تمامی ابزارهای در اختیارش استفاده کند.

آمارهای بانک مرکزی درباره میزان چک برگش��تی در 
هشتمین ماه سال 1400 نش��ان می دهد ۶30 هزار فقره 
چ��ک در آبان ماه برگش��ت خورده که از نظ��ر تعداد 32 
درصد و از نظر مبلغ 1۶ درصد بیشتر شده است. براساس 
تازه تری��ن آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک 
منتش��ر کرده است، در آبان ماه امسال حدود ۷.1 میلیون 
فق��ره چک ب��ه ارزش بیش از 250 ه��زار و 500 میلیارد 
تومان مبادله ش��ده اس��ت که از نظر تعداد 30.2 درصد و 
از نظر مبلغ 24.9 درصد نسبت به مهرماه افزایش دارد. از 
سوی دیگر، بیش از ۶.4 میلیون فقره با ارزش حدود 220 
هزار و 100 میلیارد توم��ان از چک های مبادله ای وصول 
شده است که از نظر تعداد 30 درصد و از نظر مبلغ 2۶.3 

درصد افزایش دارد.
به موازات چک های وصول��ی، ۶30 هزار فقره چک هم 

برگش��ت خورده ک��ه از نظر تع��داد 32.5 درصد و از نظر 
مبلغ 1۶.3 درصد افزایش داشته داشته است. در این مدت 
همچنین در اس��تان تهران حدود 2.2 میلیون فقره چک 
ب��ا ارزش معادل 128 ه��زار و 500 میلیارد تومان مبادله 
شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در 
س��طح کشور است. چک های وصول شده در تهران حدود 
2 میلیون فقره به ارزش حدود  114 هزار میلیارد تومان و 
چک های برگشتی بیش از 1۷2 هزار فقره به ارزش حدود 
14 هزار و 500 میلیارد تومان گزارش ش��ده اس��ت. البته 
نس��بت چک های برگش��تی به مبادله ای از 8.5 درصد در 
آبان ماه سال گذشته به 8.8 درصد در آبان امسال رسیده 
که 0.3 درصد افزایش داش��ته است. از سوی دیگر، ارزش 
چک های مبادله ش��ده در آبان ماه امسال نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل 31.۷ درصد با افزایش مواجه شده و از 

کل تع��داد و مبلغ چک های مبادله ش��ده 91.1 درصد و 
8۷.8 درصد وصولی و 8.9 درصد و 12.2 درصد برگش��ت 

داده شده است. 
بررسی میزان چک های برگشتی به تفکیک علل بیانگر 
آن اس��ت که در آبان ماه امس��ال در سراسر کشور بیش از 
۶08 ه���زار فق�ره چک ب�ه ارزش حدود 29 ه�زار و 400 
میلی�ارد تومان به دالیل کس��ری ی���ا فق�دان موج�ودی 
برگش�ت خورده است که در واق�ع از نظ�ر تع�داد و ارزش 
9۶.5 درصد از کل چک های  برگشتی به دالیل کسری یا 
فقدان موجودی بوده است. از سوی دیگر، در استان تهران 
ح��دود 1۶5 هزار فقره چک ب��ه ارزش بیش از 13 هزار و 
900 میلیارد تومان به دالیل کس��ری یا فقدان موجودی 
برگش��ت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد 95.۶ 
درصد و از نظر مبلغ نیز 9۶.2 درصد چک های برگشتی به 

دالیل کسری یا فقدان موجودی به کل چک های برگشتی 
بوده است. اما چند درصد از چک های وصولی رمزدارست؟ 
بررسی ها نش��ان می دهد در میانه پاییز امسال در سراسر 
کشور حدود ۶.9 میلیون فقره چک وصول شده که از این 
تعداد بالغ بر ۶.4 میلیون فقره عادی و حدود 0.5 میلیون 
فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور 93.2 درصد 
از کل چک ه��ای وصولی را چک ه��ای عادی و ۶.8 درصد 
را چک های رمزدار تش��کیل می دهند. از نظر مبلغی نیز از 
419 هزار میلیارد تومان چک های وصولی در کل کش��ور 
حدود 220 ه��زار و 100 میلیارد توم��ان برای چک های 
ع��ادی و بال��غ بر 198 هزار و 900 میلی��ارد تومان خاص 
چک های رمزدار بوده است. بر این اساس، در سراسر کشور 
52.5 درص��د از کل مبلغ چک ه��ای وصولی را چک های 
ع��ادی و 4۷.5 درص��د دیگر را چک های رم��زدار به خود 

اختصاص داده اند. براس��اس این گزارش، در آبان امس��ال 
در کل کش��ور بیش از 4۶۶ ه�زار فق�ره چک رم�زدار ب�ه 
ارزش حدود 198 هزار و 900 میلیارد تومان وصول ش��ده 
که نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد 12.1 درصد و از نظر 
مبلغ 31.4 درصد رشد داشته است. همچنین در این ماه 
در اس��تان تهران بی��ش از 150 هزار فق�ره چ�ک رم�زدار 
ب�ه ارزش حدود 141 ه��زار و 900 میلیارد تومان وصول 
شد و بدین ترتیب، 49.3 درصد از تعداد چک های رمزدار 
وصولی در سه استان تهران )32.2 درص�د(، اصفهان )9.3 
درصد( و خراسان رضوی )۷.۷8 درصد( وصول شده است 
که بیش��ترین س��هم را در مقایسه با سایر اس��تان ها دارا 
بوده اند. همچنین ۷9.2 درصد از ارزش چک های فوق در 
اس��تان های تهران )۷1.3 درصد(، اصفهان )4.3 درصد( و 

خراسان رضوی )3.۶ درصد( وصول شده است.

تعدادومبلغچکهایبرگشتیدرمیانهپاییززیادشد
جغرافیایاستانیچکبانکی

چطورمیتوانازصنعترمزارزهاکربنزداییکرد؟

پاکسازیبیتکوین

استفادهدوبارهازمحتوایبازاریابیبرنددرمراسمهایآنالین
آیا ش��ما تا به حال س��اعت ها برای آماده سازی محتوای مناس��ب به منظور ارائه در مراسم های آنالین وقت 
گذاش��ته اید؟ بی تردید این امر در صدر فهرس��ت عالقه مندی بازاریاب ها قرار ندارد. به ویژه اینکه پس از پایان 
مراسم موردنظر تمام محتواهای تولیدی از سوی شما بی استفاده باقی خواهد ماند. این امر دردسرهای زیادی 
برای تیم های بازاریابی به همراه داشته و می تواند فشار کاری زیادی روی آنها قرار دهد. درست به همین خاطر 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باید همیشه به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
باشید.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از راهکارها برای استفاده دوباره از محتوای تولیدشده برندها به 
منظور نمایش در مراسم های آنالین است. شما با این کار امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با محتوایی 
جذاب و همچنین کاهش هزینه های تبلیغاتی تان را خواهید داشت. اگر موضوع موردنظر برای شما نیز نوعی...



فرصت امروز: نوسان قیمت کاالها، عدم قطعیت ها درخصوص اختالالت 
زنجیره تامین، تنش های سیاسی و پاندمی کووید-19 چهار ریسک نزولی 
و واکسیناس��یون با سرعت باال، مشارکت در تامین تقاضای افزایش یافته 
برای کاالهای تولیدشده در منطقه منا و توافق سیاسی ایران و آمریکا سه 
ریسک صعودی و مثبتی هستند که اقتصادهای نفتی خاورمیانه در سال 
2022 ب��ا آن مواجهند. از آنجا که تعداد مبتالیان به س��ویه اومیکرون در 
برخ��ی از مناطق جهان به ویژه اروپا افزای��ش یافته و همچنین مذاکرات 
ایران و طرف های برجامی طوالنی و فرسایشی شده است، به نظر می رسد 
ریسک های نزولی وزن بیشتری در مقایسه با ریسک های صعودی خواهند 
داشت. در این راستا، تورم و سویه جدید کرونا جزو مهمترین ریسک های 

اقتصادهای منطقه خاورمیانه در سال 2022 به شمار می آیند.
با این حال، بررسی های اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که اقتصاد منطقه 
خاورمیانه و آفریقای شمالی )منا( در آینده نزدیک همچنان روند رو به رشد 
خود را ادامه خواهد داد. به طوری که میانگین رش��د اقتصادی این کش��ورها 
در س��ال 2022 به رقم 5.2 درصد می رس��د و در س��ال 2023 نیز این رشد 
اقتصادی 4.۶ درصد خواهد بود. این پیش بینی در صورتی محقق می شود که 
افزایش قیمت انرژی و رشد تولید نفت همچنان ادامه پیدا کند و واکسیناسیون 
علیه کرونا در سراسر منطقه خاورمیانه تداوم یابد. همزمان با رونق اقتصادی، 
اختالالت در زنجیره تامین جهانی و پافشاری بر افزایش قیمت انرژی، احتمال 
سرریز شدن فشارهای رو به باال را بر قیمت مصرف کننده افزایش می دهد و از 
این رو پیش بینی می شود که نرخ تورم منطقه خاورمیانه در سال 2022 به رقم 

5.8 درصد و در سال 2023 به 4 درصد برسد.
تیغدولبهنفتدراقتصادهاینفتی

اتاق بازرگانی تهران در گزارش تازه خود به بررس��ی وضعیت اقتصادی 
کش��ورهای خاورمیانه و ش��مال آفریقا پرداخته و از تداوم رشد مثبت آنها 
در سال های پیش رو خبر داده است. این گزارش نشان می دهد که اقتصاد 
خاورمیانه در آینده نزدیک همچنان روند رو به رشد خود را ادامه می دهد 
و میانگین رشد اقتصادی کشورهای این منطقه در سال 2022 به رقم 5.2 
درصد و در س��ال 2023 به رقم 4.۶ درصد خواهد رس��ید. البته این این 
پیش بینی در صورتی محقق می ش��ود که از یکسو افزایش قیمت انرژی و 
رشد تولید نفت همچنان ادامه پیدا کند و از دیگر سو واکسیناسیون علیه 

کرونا در منطقه خاورمیانه کماکان تداوم داشته باشد.

افزایش قیمت طالی سیاه در اقتصادهای نفتی خاورمیانه همچون تیغ 
دو لبه عم��ل می کند. یعنی از یک طرف کش��ورهای صادرکننده نفت با 
افزایش درآمد، خزانه های ش��ان را تقویت کرده و ظرفیت بیش��تری برای 
ج��ذب ارز خارجی پیدا می کنند و از طرف دیگر، کش��ورهای واردکننده 
نفت با ناترازی مالی و فش��ارهای جدید اقتصادی رو به رو می شوند. با این 
وجود، نرخ رش��د اقتصادی منطقه خاورمیانه از رقم 4.1 درصد در س��ال 
2021 به رقم 5.2 درصد خواهد رسید و متوسط رشد اقتصادی کشورهای 
صادرکننده نفت نیز از رقم 3.8 درصد در سال 2021 به محدوده ای بین 5 
تا ۷ درصد می رسد. در میان کشورهای واردکننده نفت نیز رشد اقتصادی 
از 5 درصد در سال 2021 به حدود 3 درصد در سال های آینده می رسد.

همانطور که گفته ش��د، یکی از ش��روط تحقق این پیش بین��ی، عالوه بر 
تداوم رش��د قیمت نفت، به پیشرفت روند واکسیناسیون کرونا در خاورمیانه 
برمی گردد. هرچند با افزایش واکسیناسیون کووید-19 پیشرفت قابل توجهی 
در روند بازگشت اقتصادها به شرایط عادی به ثبت رسیده است، اما سویه های 
جدید کرونا مانند اومیکرون می تواند در این روند اختالل هایی جدی ایجاد کند. 
گذشته از آن، سرعت واکسیناسیون در کشورهای منطقه خاورمیانه نیز یکسان 
نیست. کما اینکه آمارها نشان می دهد که کشورهایی مانند بحرین، عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی توانسته اند عملکرد قابل قبولی در زمینه پوشش 
واکسن داشته باشند و پیشرفت کشورهایی مانند ایران و کویت نیز چشمگیر 
بوده است. با این وجود کشورهایی همانند الجزایر، مصر، عراق، لبنان، سوریه 
و یمن در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشته اند و همین موضوع می تواند 
آنها را با موج های جدید شیوع کرونا مواجه کرده و بر اقتصاد آنها تاثیر منفی 
بگذارد. بنابراین ش��تاب رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در آینده نزدیک به 
سرعت رشد واکسیناسیون در کشورهای منطقه، افزایش قیمت انرژی و رشد 

تولید نفت منوط است.
سمتوسویتورموسیاستپولی

همزم��ان با رونق اقتص��ادی خاورمیانه، اخت��الل زنجیره های تامین در 
جهان به همراه پافش��اری افزایش قیمت های انرژی، احتمال سرریز شدن 
فش��ارهای رو به ب��اال بر قیمت های مصرف کننده به وی��ژه در اقتصادهای 
واردکنن��ده انرژی در این منطق��ه را تقویت می کند. در نتیجه پیش بینی 
می ش��ود میانگین تورم منطقه در س��ال 2022 مع��ادل 5.8 درصد و در 
س��ال 2023 برابر با 4 درصد باش��د. همچنین بس��ته به امکان مهار تورم 

و افزایش نرخ بهره سیاس��تی در آمریکا تا قب��ل از اواخر 2022، انتظاری 
برای تغییر سیاست های پولی در منطقه در آینده نزدیک )به خصوص در 
اقتصادهای خلیج فارس با سابقه طوالنی اجرای نرخ ارز میخکوب شده با 

دالر( متصور نیست.
به عبارت دیگر، در ش��رایط رونق اقتصادی، وجود فشارهای رو به باالی 
تورمی و عدم قطعیت های مربوط به همه گیری، بانک های مرکزی منطقه 
بس��ته به اقتصاد هر کش��ور، در حال حذف یا در نظ��ر گرفتن روش های 
پشتیبانی هس��تند. برخی از بانک های مرکزی نرخ های سیاستی کلیدی 
را با هدف تقویت تس��هیالت و رشد سرمایه گذاری، در کمترین سطح نگه 
داشته اند. بسیاری از کشورهای منطقه هم از نظام نرخ ارز میخکوب شده 
به دالر آمریکا تبعیت می کنند. این کشورها تصمیمات مرتبط با سیاست 
پولی فدرال رزرو آمریکا را پیگیری می کنند. انتظار نمی رود تا قبل از اواخر 
سال 2022 نرخ بهره سیاستی آمریکا افزایش یابد )اگرچه ریسک مربوط 
به افزایش زودهنگام آن هم وجود دارد( در نتیجه شرایط موافق با تامین 
رشد اقتصادی باقی خواهد ماند. تا زمانی که افزایش قابل توجه دستمزدها 
به همراه افزایش قیمت های انرژی و کاالهای اساس��ی اتفاق نیفتد، تغییر 
سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته در سال 2022، غیرمحتمل خواهد 
بود. ممکن اس��ت سایر بانک های مرکزی به خصوص مصر تصمیمات نرخ 
بهره در آمریکا را بیش از همه پیگیری کنند زیرا این احتمال وجود دارد 
که با افزایش نرخ های بهره در اقتصادهای پیشرفته، با ریسک پرواز سرمایه 
از اقتصاده��ای نوظهور مواجه ش��وند. در هر حال ریس��ک زودتر از موعد 
افزایش نرخ بهره در آمریکا، در اغلب کش��ورها پایین است لذا کشورهای 
مزبور ازجمله مصر در نظر دارند تا نرخ بهره را در کمترین سطح، حداقل 

تا نیمه دوم 2022 پایین نگه دارند.
با این حال س��ناریوی حصول رشد پایدار همچنان با عدم قطعیت هایی 
همراه اس��ت. ریس��ک های نزولی بیشتر از ریس��ک های صعودی در سال 
آینده ظهور خواهند یافت که یکی از آنها نوسان قیمت هیدروکربورهاست 
که منجر به معکوس ش��دن روند افزایش��ی قیمت نفت و گاز خواهد شد. 
مورد دیگر، طوالنی تر ش��دن اختالالت زنجیره تامین است که فشارهای 
قیمتی رو به باال را تشدید خواهد کرد. در این میان، تنش های سیاسی و 
چالش های جدید مرتبط با ظهور س��ویه های جدید کووید- 19 هم وجود 

دارند.

اقتصادخاورمیانهدرسالآیندهبهکدامسمتمیرود؟
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اولین بودجه دولت س��یزدهم در حالی به مجلس ارائه ش��ده اس��ت که 
الیحه بودجه سال آینده از نگاه مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی کارشناسی 
مجلس نس��بتا مثبت است. آنطور که نهاد پژوهشی مجلس از نمای کلی 
الیحه بودجه 1401 گزارش داده اس��ت، رقم کسری بودجه سال آینده به 
شرط تحقق 100 درصدی هزینه   ها، 15۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
که در مقایسه با پیش بینی کسری سال جاری، رقمی امیدوار کننده است. 
برخ��الف مرکز پژوهش ها، اما بخش خصوصی نگاه چندان خوش بینانه ای 
به بودجه 1401 ندارد و بر این باور اس��ت که بس��یاری از سیاس��ت های 
کلیدی بودج��ه 1401 تورم و رکود ایجاد خواهد کرد. مرکز پژوهش های 
اتاق ایران در گزارش تازه خود با عنوان »الیحه بودجه 1401 از نگاه بخش 
خصوصی« با تشریح دیدگاه فعاالن بخش خصوصی به الیحه بودجه سال 
آتی می گوید: نتیجه بسیاری از سیاست های کلیدی بودجه 1401، ایجاد 

محیط تورمی و تا حدی رکود است.
بازوی پژوهشی بخش خصوصی در این گزارش به تشریح نقطه نظرات 
و پیش��نهادات بخش خصوصی درباره الیحه بودجه 1401 پرداخته است 
و با تأکی��د بر اینکه هدف دولت در تنظیم الیح��ه بودجه 1401 کاهش 
حداکثری کس��ری بودجه بوده و با ی��ادآوری این نکته که تنظیم بودجه 
اقدامی فراتر از تراز کردن جدول منابع و مصارف دولت اس��ت، می نویسد: 
نتیجه بسیاری از سیاست های کلیدی بودجه 1401، ایجاد محیط تورمی 
و تا حدی رکود اس��ت. افزایش قیمت ها در س��ال 1401 موجب افزایش 
درآمدهای اس��می به وی��ژه مالیات ها از جمله مالیات ب��ر ارزش افزوده و 

مالیات بر واردات خواهد شد.
براس��اس این گزارش، هم ب��ه دلیل تداوم تحریم ها )ک��ه ظاهرا فرض 
اساس��ی در تنظیم الیحه بودجه بوده اس��ت( و هم تورم، فشار بر نرخ ارز 

در ب��ازار آزاد همچنان وجود خواهد داش��ت. صنایع و تولیداتی که امکان 
صادرات دارند، در چند ماهه اول )به دلیل اینکه استفاده از موجودی انبار 
نهاده های قبال خریداری ش��ده افزای��ش قیمت های داخلی بر هزینه تولید 
آنها اثر کمتری دارد( منتفع خواهند ش��د، اما تولیداتی که امکان صادرات 
ندارند با توجه به محدودیت تقاضای داخلی دچار مشکل خواهند شد. بر 
این مبنا مرکز پژوهش های اتاق ایران به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد 
کرده است که در مرحله تصویب بودجه قابلیت اجرای سیاست ها و قابلیت 

تحقق منابع را به صورت واقع بینانه مدنظر قرار دهد.
از س��وی دیگ��ر، درآمده��ای مالیاتی بودج��ه 1401 ب��ه اعتقاد مرکز 
پژوهش های اتاق ایران، دارای بیش برآوردی جدی است. بنابراین این نهاد 
پژوهش��ی با تأکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی پیش بینی ش��ده در الیحه 
بودجه 1401، دارای بیش برآوردی جدی است، از مجلس خواسته تا درباره 
قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش بینی شده در الیحه و آثار آن، بررسی ها 
و تعدیل های الزم را انجام دهد. س��پس یادآوری کرده که راه حل درست 
افزایش درآمدهای مالیاتی، طراحی و اجرای پایه های مالیاتی )مانند مالیات 
بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد البته به نحو صحیح و علمی( 
اس��ت. نقطه نظر دیگر بازوی پژوهش��ی اتاق ایران این است که دولت 40 
درصد سهم صندوق توسعه ملی را کامل پرداخت کند. این مرکز با تأکید بر 
اینکه دولت در سال 1401 طبق قانون برنامه ششم توسعه، می بایست 40 
درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز 
کند، اما در الیحه بودجه اجازه خواسته است که فقط 20 درصد از منابع 
مزبور را به صندوق واریز کند پیشنهاد کرده است: اوال سهم صندوق توسعه 
ملی از منابع حاصل از نفت و گاز به طور کامل پرداخت شود )40 درصد( 
و هدف دولت برای ایجاد رشد اقتصادی از طریق این صندوق تعقیب شود. 

دولت می تواند کس��ری بودجه جاری خود را از طریق انتش��ار اوراق قرضه 
جبران کند. ثانیا به جای آنکه منابع از بخش خصوصی برداشت شده و با 
واریز به صندوق دولتی و با صالحدید مقامات صرف س��رمایه گذاری شود، 
دولت این منابع را به بانک ها بدهد تا با س��ازوکار نظارتی دقیق، صرفا به 

طرح های سرمایه گذاری مولد و رقابت پذیر اختصاص یابد.
مرک��ز پژوهش های اتاق ایران س��پس در ادامه این گزارش با اش��اره به 
 احتم��ال حذف ارز 4200 تومان��ی و افزایش قیمت ها و تالش دولت برای 
کنترل قیمت ها در این گزارش تأکید کرده است: یکی از نگرانی های بخش 
خصوصی، ش��دت یافتن این گونه اقدامات در سال آتی با توجه به حساس 
بودن افزایش قیمت کاالهای اساس��ی اس��ت که در نهایت به ضرر بخش 
حقیق��ی اقتصاد )تولید( خواهد بود. به عقیده این نهاد پژوهش��ی، اجرای 
سیاست های اصالحی به ش��کل تدریجی اولویت بیشتری دارد و ضروری 
اس��ت در زمان اجرای این سیاست به  صورت تدریجی تمهیدات حمایتی 
وی��ژه ای برای تأمین س��رمایه در گردش با نرخ مناس��ب برای بخش های 

تولیدی در نظر گرفته شود.
مرکز پژوهش های ات��اق ایران در پایان گزارش خود می گوید: با عنایت 
به آنکه تصمیم دولت در الیحه پیشنهادی برای توسعه مشارکت با بخش 
خصوصی در اتمام طرح های عمرانی ماهیت بودجه ای نداش��ته و براساس 
تجربه سنوات گذش��ته می توان نتیجه گرفت که این نوع سیاست گذاری 
اثربخشی الزم را نخواهد داشت و با توجه به آنکه مجوز مشارکت با بخش 
خصوصی در اجرای طرح های عمرانی، در قالب ماده 2۷ قانون الحاق 2 به 
دولت داده ش��ده است، لذا پیشنهاد مشخص درخصوص توسعه مشارکت 
بخش خصوصی برای تکمیل طرح های عمرانی، تس��ریع در تکمیل الیحه 

مشارکت عمومی و خصوصی و تصویب هرچه سریع تر این الیحه است.

الیحهبودجهسالآیندهباعثتورمورکودمیشود

بودجه1401ازنگاهبخشخصوصی

یادداشت

آیاآمازونداستانهاراتغییردادهاست؟

کایلچایکا
نویسنده و منتقد ادبیات

در س��ال 1993، جف بزوس جوان در فکر تغییر ش��غلش بود. او می خواست شغل 
اجرایی خود را در شرکت سرمایه گذاری »دی ای شاو اند کمپانی« ترک کند. وقتی در 
حال فکر کردن به حرکت بعدی خود بود، به طور اتفاقی یک نسخه از کتاب »بازمانده 
روز« کازوئو ایش��ی گورو را برداش��ت. ایش��ی گورو این کتاب را در سال 1989 نوشته 
بود و داستانش درباره پیشخدمت س��الخورده ای بود که پس از سال ها به زندگی اش 
نگاه می کند و منظره ای از فرصت های ازدس��ت رفته و پش��یمانی را ترس��یم می کند. 
فض��ای اندوهناک این رمان، الهام بخش بزوس بود و او توانس��ت ایده »چارچوب کم 
ک��ردن حس��رت« را در تصمیم گیری های خودش لحاظ نماید. ب��ا این روحیه او یک 
کتاب فروش��ی آنالین در سال 1994 تاس��یس کرد. کتاب ها بهترین کاال برای تجربه 
چیزی بود که امروزه به آن تجارت الکترونیک می گویند. همسر آن زمان بزوس یعنی 
مک کنزی اس��کات، نویسنده ای مشتاق بود که به عنوان دستیار پژوهشی برای تونی 
موریس��ون کار کرده بود و اولین رمان خود را در س��ال 2005 نوشت. در این روایت، 
ش��رکت آمازون به عنوان هیوالی فروش الکترونیک کتاب در وهله نخس��ت نتیجه 

ادبیات است.
کت��اب جدید مارک مک گرل به نام »همه چیز و کمتر؛ رمان در عصر آمازون«، نه 
تنها این استدالل را مطرح می کند که کتاب ها ریشه های شرکت هستند بلکه می گوید 
آمازون خود نوعی ادبیات اس��ت؛ همان روایت حماسی از سلطه که همه کاربرانش را 
به عنوان ش��خصیت های بیتی دربر می گیرد. مک گرل می نویس��د که »این وضعیت 
نیرویی درس��ت می کند که آفرینش همه فرهنگ نش��ر را شکل می دهد و خود را در 
مقام بستر جدید زندگی ادبی عرضه می کند«. این شیوه ها که شرکت آمازون به کار 
می گیرد آنقدر وس��یع و عمیق شده اند که به بخشی از نیمه  خودآگاه کاربران تبدیل 
ش��ده اس��ت. این روش ها واقعیتی از فرهنگ ما هس��تند که آنقدر به ما نزدیکند که 
اصال کس��ی به شان توجه نمی کند، مثل آب که برای ماهی امر خیلی معمولی است. 
تا س��ال 2019، شرکت آمازون کنترل فروش آنالین ۷2 درصد از کتاب های جدید و 
نیمی از فروش تمام کتاب های جدید را برعهده داشت. کتاب خوان »کیندل« شرکت 
آمازون محبوب ترین کتاب خوان الکترونیکی جهان اس��ت و طبق تخمین ها، شرکت 
»کیندل دایرکت پابلیش��ینگ« نزدیک به ۶ میلی��ون کتاب الکترونیکی را در اختیار 
خوانندگانش می گذارد. آمازون صاحب هر دو شرکت »آدیبل« و »گودریدز« هم است. 
»آدیبل« بزرگترین ش��رکت خدمات کتاب های صوت��ی در آمریکا و »گودریدز« یک 
رسانه اجتماعی مرور کتاب محبوب است که به  خاطر نقدهای منفی اش مشهور است. 
اگر اینها کافی نیست، باید گفت آمازون همچنین 1۶ انتشارات را هم در مالکیت خود 

دارد که کتاب های فیزیکی تولید می کنند.
آنطور که مک گرل نوش��ته است، چه خوش مان بیاید چه نیاید، ما در عصر آمازون 
ادبیات زندگی می کنیم و آمازون همان قدر که یک نیروی اقتصادی است، یک نیروی 
هنری هم اس��ت. ادبیات زمانه دش��واری را برای بقا می گذراند و آمازون با اقداماتش 
بیش��تر در ح��ال نابودکردن ادبیات اس��ت تا کمک به آن، چراک��ه در حال کمک به 
خریده ش��دن کتاب های عامه پسند و ادبیات بی مایه است تا ادبیاتی که ارزش ادبی و 

هنری داشته باشد.
مک گرل که اس��تاد ادبیات دانشگاه استنفورد اس��ت، در کتاب خود از پلتفرم های 
دیجیتالی به  س��بک آمازون صحبت می کند و تأثیر آنها را همچون اثر نویس��ندگی 
خالق بر ادبیات در دوران برنامه ریزی می داند. با اینکه تعداد چشمگیری از افراد خارج 
از »گودریدز« و »آدیبل« کتاب ها را نگاه می کنند و می خوانند و گوش می دهند، اما 
شمار عظیمی از افرادی که می خواهند کتاب بخوانند یا کتاب صوتی گوش بدهند وارد 
روندی می ش��وند که در دره سیلیکون به آن »کشف« می گویند. این کشف در وهله 
اول با پیشنهادهایی اتفاق می افتد که پلتفرم ها براساس معیارهایی درباره محصوالت 
خود به کاربران ارائه می کنند. هر پلتفرمی یک نوع ارائه و معیار و غربال برای چیزی 
دارد که بیش��تر از بقیه محصوالتش به مخطبان نشان می دهد و یک سری اصول که 
براساس آن، پیشنهادهای بعدی را به مخاطب می دهد. مثال توییتر براساس اینکه یک 
متن چقدر تند است و مطلب جنجالی و حساس است، آن را به مخاطبان زودتر و با 
اولویت بیشتری نشان می دهد. اینستاگرام نیز عکس هایی را که روشن تر هستند و رنگ 
و کنتراست بیشتری دارند، در اولویت قرار می دهد. تیک تاک ترانه هایی را بیشتر تبلیغ 

می کند که آهنگ های تندتر و ریتمیک تری داشته باشد.
پلتفرم هایی که موضوع شان ادبیات است نیز از همین تأثیرات همگون سازی استفاده 
می کنند و سعی ش��ان این اس��ت که همه محصوالت را به یک چوب برانند. یکی از 
مهمترین موارد آزمایشی ای که مک گرل در پلتفرم »کیندل« شرکت آمازون بررسی 
کرده اس��ت، این اس��ت که دریابد کیندل یک بازار برای محصوالت ادبی است، شبیه 
به بازاری که پلتفرم »ای بی« برای لوازم دس��ت دوم ارائه می کند. هر کس��ی می تواند 
کتاب خود را در کیندل منتش��ر کند. این پلتفرم سلسله مراتب معمول دنیای نشر را 
به دروازه بان ها واگذار می کند: نمایندگان، ویراس��تاران و ناشران چاپی، اما دروازه بان 
نهایی برای کیندل خود آمازون اس��ت که به انواع خاصی از کتاب ها و نویس��ندگان 
توجه می کند و آنها را از طریق پیشنهادهای خودکاری که به مخاطبان ارائه می کند 
تبلیغ می کند. کتاب های آمازون سریالی است و نویسندگان در آن هر چند ماه یک بار 
ارزش گذاری بیشتری می شوند. این کار باعث می شود که تعداد بیشتری از مخاطبان 
به این پلتفرم جذب شوند و کیندل بتواند با تبلت ها و سایر دستگاه های الکترونیکی 
رقابت کند و خوانندگان را در پلتفرم خود بیشتر نگه دارد، اما این کار باعث می شود 
که به برخی از ژانرهای ادبی توجه بیش��تری داش��ته باشد و خیلی از کتاب ها از دایره 
پیشنهادهای آمازون کنار گذاشته شوند. بسیاری از مخاطبان هم کتاب های خود را از 
همین پیش��نهادهایی که آمازون و کیندل ارائه می کنند انتخاب می کنند و خودشان 
کتاب خاصی را مد نظر ندارند. بنابراین کتاب های اس��طوره ای و حماسی مثل »بازی 
تاج و تخت« و داستان های عاشقانه ای مثل »پنجاه طیف گری« ژانرهای برتر آمازون 
محسوب می شوند. وقتی بحث رمان عاشقانه پیش می آید باید گفت که بخش ادبیات 
آمازون معموال رمان های به ط��ور واضح اروتیک این ژانر را انتخاب می کند. الگوهایی 
که این پلتفرم برای خوانندگان خود در این ژانر پیش��نهاد می کند معموال به اتفاقات 
داخل سربازخانه ها و داستان های کابوی ها و پزشک های سوءاستفاده چی و فانتزی های 
سوءاس��تفاده از ک��ودکان می انجامد. مک گ��رل می گوید که آمازون س��عی می کند 
موضوعات هرچه بی پرده تر و جنجالی تر و عامه پسندتر را ارائه کند و نویسندگانی که 
می خواهند کتاب های شان در این پلتفرم در اغلب اوقات در فهرست پیشنهادها باشد، 
گرایش پیدا می کنند که در قالب ها و با الگوهایی بنویسند که آمازون بیشتر خوشش 
می آید. به این ترتیب، عمال آمازون ویراس��تاری بخش زیادی از کتاب های ادبی را در 
دست خودش می گیرد و چون بازار خیلی بزرگی دارد، چه بسا بتواند که به بازار ادبیات 

نیز جهت بدهد و مسیر ادبیات را منحرف سازد.
ماجرا اینجاس��ت که مثل همه پلتفرم های دیگ��ر، کیندل هم در حال رقابت برای 
جلب توجه اس��ت و این کار را با محتواهای احساس��اتی و عامه پسند می کند. درست 
مثل فیس بوک که با تبلیغ کردن و رو  آوردن به محتواهای جنجالی و افراطی، عمال به 
قطبی سازی جامعه و فضای عمومی دست می زند. آماوزن با ادبیات مثل یک خدمات 
برخورد می کند، درست مثل سایر شرکت هایی که یک کاال یا خدمات را می فروشند 
و تالش می کنند که بیشترین فروش را به هر قیمتی داشته باشند. این کار به هزینه از 

دست رفتن کیفیت و حتی انحراف مسیر ادبیات رخ می دهد.
)The New Republic(منبع:نیوریپابلیک
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فرص��ت امروز: با وجود اینکه در آبان ماه امس��ال روند تورم متوس��ط 
12 ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه قبل کاهشی بوده، اما تورم ماهانه 
همچنان در س��طح نسبتا باالیی قرار داشته است. عامل اصلی تورم این 
ماه همچون ماه های اخیر به افزایش نسبتا باالی »ارزش اجاری مسکن« 
برمی گردد. به گفته بانک مرکزی، ش��اخص قیمت مسکن معامله شده 
در آبان ماه در حالی با افزایش مواجه ش��ده است که براساس آمارهای 
سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور، متوسط قیمت خرید و 
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 
در این ماه نس��بت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش یافته و نس��بت به ماه 

مشابه سال قبل نیز رشد 1۷ درصدی را تجربه کرده است.
در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آبان ماه 
3.4 درصد نس��بت روز پایانی مهرماه کاهش یافت. از سوی دیگر، روند 
کاهنده متوس��ط ارزش روزان��ه معامالت در بازار بین بانکی نس��بت به 
ماه های گذش��ته به همراه تش��دید روند صعودی نرخ سود در این بازار 
طی آبان ماه امس��ال حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانک ها در بازار 
بین بانکی )به واس��طه انتش��ار اوراق بدهی دولت( است که این موضوع 
در افزایش س��هم بدهی بانک ها ب��ه بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل 

مشاهده است.
هشداردربارهتورماجارهمسکن

بان��ک مرک��زی به س��نت هر ماهه خالص��ه ای از مجموع��ه تحوالت 
اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی در راس��تای دس��تیابی به اهداف 
و ماموریت ه��ای خود در آبان ماه 1400 را منتش��ر کرد. در این گزارش 
ب��ه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بان��ک مرکزی در میانه فصل پاییز 
پرداخته ش��ده و آمده است: علی رغم اینکه در آبان ماه 1400 روند تورم 
متوس��ط 12ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذش��ته کاهش��ی بوده، 
لیکن تورم ماهانه همچنان در س��طح نس��بتا باالیی قرار داش��ته است. 
عامل اصلی تورم این ماه )با توجه به س��هم گروه ها در ش��اخص قیمت 
مصرف کننده( همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نس��بتا باالی قلم 

»ارزش اجاری مسکن« ارتباط می یابد.
بررس��ی تورم ماهانه اقالم کاالیی به تفکیک دوام نش��ان می دهد که 
کاالهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی باالیی با نوسانات بازار 
ارز دارد، در ای��ن م��اه تورم ماهانه منفی قاب��ل توجهی را ثبت کردند و 
عم��ده تورم ماهانه اقالم کاالیی از محل افزایش قیمت کاالهای بی دوام 
همچون اقالم دارویی و کاالهای کم دوام همچون پوش��اک شکل گرفت. 
بر این اس��اس در آبان م��اه گروه »خوراکی ها و آش��امیدنی ها« که طی 
ماه های اخیر س��هم قابل توجه��ی از تورم ماهانه را تش��کیل می داد با 
تورم ماهانه منفی همراه بود. در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار 
منتش��ره در پایگاه اطالع رس��انی گمرک ایران طی هشت  ماهه امسال 
ارزش صادرات گمرکی حدود 31.1 میلیارد دالر بوده که نشانگر افزایش 
حدود 42 درصدی آن در مقایس��ه با دوره مشابه سال قبل است. ضمن 
آنک��ه ارزش واردات گمرکی در دوره مزب��ور در حدود 32 میلیارد دالر 
گزارش شده است که حاکی از افزایش 38 درصدی آن نسبت به مدت 
مشابه سال قبل است. تحوالت بازرگانی گمرکی در ماه های سپری شده 
از سال 1400 موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کاالیی 
بوده اس��ت. همچنین متأثر از روند مناسب صادرات گمرکی در ماه های 
اخیر، میزان عرضه ارز صادرکنندگان در س��امانه نیما در هش��ت  ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با افزایش قابل توجهی همراه بوده 
اس��ت؛ ضمن اینکه در آبان ماه عرضه ارز در سامانه مذکور نسبت به ماه 

قبل از آن با افزایش روبه رو بود. 
در س��ایر بازارهای دارایی از جمله مس��کن، بررس��ی ها حکایت از آن 
دارد که ش��اخص قیمت مس��کن معامله ش��ده با افزایش مواجه ش��ده 
است. براس��اس اطالعات اخذش��ده از س��امانه ثبت معامالت امالک و 
مس��تغالت کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای 

واحد مس��کونی معامله شده در ش��هر تهران طی این ماه نسبت به ماه 
قبل 1.2 درصد افزایش و نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 1۷.۷ درصد 
افزای��ش را تجرب��ه نمود. در بازار س��هام نیز ش��اخص کل بورس اوراق 
به��ادار در روز پایان��ی آبان م��اه 3.4 درصد نس��بت روز پایانی ماه قبل 
کاهش یافت. ذکر این نکته ضروری است که سیاست گذار پولی با رصد 
مستمر تحوالت قیمت دارایی ها و توجه به داللت های آن بر تغییر سطح 
انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاس��تی مناسب را در دستور کار 

قرار خواهد داد. 
رشدنقدینگیسربهفلککشید

روند کاهنده متوس��ط ارزش روزانه معامالت در بازار بین بانکی نسبت 
به ماه های گذشته به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار 
طی آبان ماه امس��ال حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانک ها در بازار 
بین بانکی )به واس��طه انتش��ار اوراق بدهی دولت( است که این موضوع 
در افزایش س��هم بدهی بانک ها ب��ه بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل 
مشاهده است. طبق سازوکار طبیعی اقتصاد، انتشار اوراق بدهی توسط 
دول��ت، در مرحل��ه اول، به کاهش منابع قابل ق��رض  در بازار بین بانکی 
و حت��ی افزایش اضافه برداش��ت بانک ها از منابع بان��ک مرکزی منجر 
می شود. لیکن در مراحل بعدی در صورت اقدام بانک ها به تعدیل منابع 
و مص��ارف خود از طریق تعدیل رش��د تس��هیالت دهی، از میزان حجم 
بدهی بانک ها به بانک  مرکزی کاس��ته خواهد شد. در عین حال انتظار 
می رود با هزینه کرد منابع جمع آوری ش��ده از این محل توس��ط دولت، 
مجددااً این منابع به ش��بکه بانکی تزریق شود و اضافه برداشت بانک ها 

از منابع بانک مرکزی کاهش یابد.
به تبع تداوم رویکرد دولت بر عرضه بازاری انواع اوراق مالی اس��المی 
دولتی از مس��یر تعدیل نرخ های بازدهی این اوراق، روند افزایش��ی نرخ 
بازده اس��ناد خزانه اسالمی در آبان ماه نیز ادامه یافت؛ به نحوی که در 
این ماه نرخ بازده اس��ناد مذکور با سررس��یدهای یک، دو و سه  ساله به 
 ترتیب با 1.2۶، 0.۶۷ و 0.14 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 
ترتیب به 23.40، 23.89 و 23.98 درصد رس��ید. برخالف ماه گذشته 

در آبان م��اه نرخ های بازده همگرا ش��ده اند و از ش��یب صعودی منحنی 
بازده کاسته شده است که می تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی 
در ش��رایط کنونی )تحت تاثیر ازس��رگیری مذاکرات رف��ع تحریم ها و 

احیای برجام( باشد.
حج��م نقدینگی نیز در پایان آبان ماه )معادل 43159.5 هزار میلیارد 
ریال( نسبت به پایان سال گذشته 24.2 درصد رشد داشته است. البته 
2.4 واحد درصد از رشد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای امسال مربوط 
به اضافه ش��دن اطالعات خالصه دفت��رکل دارایی ها و بدهی های بانک 
مهراقتصاد به اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه 
)به واسطه ادغام بانک های نظامی در بانک سپه( است و فاقد آثار پولی 
است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آبان ماه 
به 42 درصد رسید که 2.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش 
آماری مذکور اس��ت. یعنی در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، 
رش��د نقدینگی در پایان آبان ماه نس��بت به پایان سال گذشته به 21.8 
درصد و در 12 ماهه منتهی به آبان ماه به 39.3 درصد می رسید. هرچند 
پ��س از تجمیع اطالعات خالصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطالعات 
بانک سپه و تسری آن به سال های قبل، این ارقام رشد نقدینگی تعدیل 
خواهد ش��د. همچنین رش��د پایه پولی در 12 ماهه منتهی به آبان ماه 
مع��ادل 35.8 درصد بوده اس��ت. پایه پولی در پایان آبان ماه نس��بت به 
پایان سال گذشته نیز رشدی 1۷.8 درصد داشته که در مقایسه با رشد 
متغیر مذکور در دوره مش��ابه س��ال قبل )12.8 درصد( حدود 5 واحد 

درصد افزایش یافته است.
دولتچقدراوراقفروختهاست؟

طب��ق اع��الم وزارت اقتصاد، کارگ��زاری این بانک تا پای��ان آبان ماه 
امس��ال، 19 مرحله حراج اوراق مالی اس��المی دولتی برگزار کرد که در 
مجم��وع 50۷.۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اس��المی دولتی توس��ط 
بانک ها و س��ایر سرمایه گذاران خریداری ش��د. )در آبان ماه امسال طی 
برگزاری یک مرحله حراج اوراق مالی اس��المی دولتی 9.2 هزار میلیارد 
ریال اوراق مالی اس��المی دولتی توس��ط بانک ها )12.2 درصد( و ۶۶.1 
هزار میلیارد ریال توس��ط سایر س��رمایه گذاران )8۷.8 درصد( جمعا به 

میزان ۷5.3 هزار میلیارد ریال خریداری شد(.
در هشت  ماهه امسال نیز از محل سهمیه ارزی سال 1400 در حدود 
11.9 میلی��ارد دالر ارز با نرخ ترجیحی به ص��ورت نقدی و اعتباری به 
واردات کاالهای اساس��ی، دارو، تجهیزات پزش��کی و نیز واکس��ن کرونا 
اختصاص یافته است که مشخصا حدود 1.4 میلیارد دالر آن بابت تامین 
ارز واردات واکس��ن کرونا بوده اس��ت. همچنین قیمت جهانی برخی از 
اق��الم وارداتی با نرخ ارز ترجیحی نظیر گن��دم، جو و روغن آفتابگردان 
طی دو س��ال گذش��ته به ترتیب 101.5 درص��د، 98.4 درصد و 91.3 

درصد افزایش یافته است.

بانکمرکزیازتحوالتاقتصادکالنگزارشداد

وزن اجاره مسکن در تورم پاییزی

ابالغ قانون جدید چک و تغییرات ایجادش��ده در شرایط آن، باتوجه به 
استفاده گس��ترده هموطنان از خدمات چک، آگاه سازی و آموزش جامعه 
نسبت به قوانین جدید را موجب شده  است. در این  باره و به  منظور آسایش 

مشتریان گرامی، بانک پاسارگاد اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.
س��امانه صدور یکپارچه دسته چک با هدف کاهش آمار چک برگشتی، 
جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد بدحساب، کنترل استعالم حساب 
صادرکننده  چک توسط گیرنده و در نتیجه افزایش اعتبار چک در معامالت 
راه اندازی شده و با نام »سامانه صیاد« فعالیت می کند. در همین راستا از 
ابتدای س��ال جاری، چک صیاد جایگزین دسته چک های قدیمی شد و به  
صورت یکپارچه در سیس��تم بانکی مورد اس��تفاده قرار گرفته  است. این 
چک ها دارای ویژگی های خاصی هستند که ازجمله آنها رنگ بنفش، وجود 
کد شناسه 1۶ رقمی بر روی آنها، درج عبارت »کارسازی این چک منوط به 
ثبت آن در سامانه صیاد است« در تمامی برگ های چک است. همچنین 
کد شناسه 1۶ رقمی ثبت شده در این برگ چک ها، امکان استعالم حساب 
صادرکننده چک را به دریافت کننده می دهد تا بدین ترتیب دریافت کننده 
بتواند پس از اخذ استعالم از وضعیت حساب صادرکننده نسبت به دریافت 

چک اقدام کند.
اصلی تری��ن تفاوت چک صی��اد )بنفش( با چک قدیم��ی در اعتبار آن 
اس��ت. قبل از صدور چک های جدی��د، فردی که در س��وابق خود دارای 
چک برگش��تی بود امکان دریافت دسته چک جدید را داشت، درحالی که 
با روی کار آمدن چک های جدید، متقاضی دسته چک باید حداقل دو سال 
حس��اب بانکی با کارکرد مناسب داشته  باش��د. در این نوع چک ها، بانک 
درخواس��ت صدور دسته چک را در سامانه صیاد ثبت می کند و تشخیص 
تعلق دس��ته چک برعهده سامانه صیاد اس��ت. چنانچه فردی در سیستم 
بانکی دارای چک برگشتی باشد، تا زمانی  که این موارد رفع سوءاثر نشوند 
و از سوابق فرد پاک نشده  باشند، آن فرد نمی تواند درخواست دریافت چک 

جدید داشته  باشد.
ازجمله ویژگی های دیگر چک های صیادی می توان به تعیین سقف مبلغ 
چک توسط سامانه صیاد بانک مرکزی و جلوگیری از صدور چک با مبالغی 
بی��ش از توان مالی صادرکننده، ح��ذف صدور چک در وجه حامل، حذف 
چک سفید امضا و جلوگیری از خطرهایی مانند به سرقت رفتن چک اشاره 

کرد. کلیه مراحل ثبت، دریافت و انتقال چک صیادی باید در سامانه بانک 
مرکزی ثبت و تایید شود و عمال دریافت چک از صادرکننده بدون ثبت در 

سامانه صیاد اعتبار ندارد.
بانک ها از ابتدای اس��تقرار س��امانه صیاد تالش کرده اند اطالع رس��انی 
مناس��بی در این خصوص داش��ته باش��ند. ازجمله بانک هایی که عالوه  بر 
آگاه س��ازی عمومی، اقدامات شایسته ای  در راستای سهولت کار مشتریان 
انجام داده، بانک پاس��ارگاد اس��ت. بانک پاس��ارگاد که به شکل نهادینه، 
مشتریان را ذات بانک می داند و این تفکر را در عمل هم ثابت کرده  است، 
برای رفاه حال استفاده کنندگان از چک صیادی به  عنوان ابزار مالی کارآمد، 
اطالع رس��انی گسترده ای با هدف اطالع رس��انی قانون جدید چک و نحوه 
بهره مندی از مزایای چک های جدید انجام داده اس��ت. این بانک با تولید 
محتواهای متعدد آموزشی و انتش��ار آنها در رسانه های گوناگون از جمله 
ش��بکه  های اجتماعی، سایت بانک پاس��ارگاد و رسانه های گروهی، تالش 
گس��ترده ای برای افزایش دانش عمومی در زمینه قانون جدید چک انجام 

داده است.
عالوه بر این موارد این بانک هم راستا با اهداف بانک مرکزی و در جهت 
ارتق��ای دانش عمومی هموطنان گرامی درخص��وص قوانین جدید چک، 
نس��بت به تهیه کتابچه  راهنما با این محوریت اقدام و نس��خه چاپی این 
کتابچه را در کلیه ش��عبه های بانک پاسارگاد به مش��تریان ارجمند ارائه 
https://www.bpi.ir/ می دهد. نسخه الکترونیک این کتابچه به نشانی
check-new.pdf در س��ایت بانک پاسارگاد در اختیار عموم قرار گرفته 

است.
بانک پاس��ارگاد برای دسترسی آسان مش��تریان به خدمات »سامانه 
مدیریت چک )صیاد(« امکان دسترسی به این سامانه را در همراه بانک، 
بانکداری الکترونیک و همچنین در س��ایت بانک پاس��ارگاد به نش��انی 
www.bpi.ir  فراه��م کرده اس��ت ت��ا افراد به  راحتی و ب��ا مراجعه به 
این سامانه نس��بت به ثبت، تأیید و انتقال چک های جدید اقدام کنند. 
همچنی��ن در صورتی که مش��تریان ای��ن بانک به هر دلیل��ی نتوانند از 
راه های اشاره ش��ده به س��امانه مذکور دسترسی داش��ته باشند، امکان 
دریافت تمام خدمات این س��امانه در کلیه ش��عبه های بانک پاس��ارگاد 

برای شان فراهم شده است.

بانکپاسارگادهموارهدرکنارمشتریان

آگاهسازی،آموزشوامکاندسترسیگستردهبهسامانهمدیریتچکصیاد

بانکنامه

بارشد50هزارتومانیدرسومینروزهفته
سکه13میلیونو30هزارتومانشد

در حالی قیمت دالر در بازار آزاد تهران به نوس��ان در کانال 29 هزار 
تومان ادامه می دهد که نرخ آن در صرافی های بانکی همچنان در کانال 
2۷ ه��زار تومان قرار دارد. قیم��ت دالر در بازار آزاد ابتدای این هفته به 
کانال 29 هزار تومان بازگش��ت و روز یکشنبه در حالی به سطح قیمت 
29 هزار و 850 تومان رسید که این روند در روز دوشنبه هم ادامه یافت. 
در ابتدای هفته و با انتشار اخبار جدیدی پیرامون مذاکرات هسته ای بود 
که روند کاهشی قیمت دالر آغاز شد. این خبرها که از جدیت ایران در 
جهت احیای قرارداد برجام حکایت داش��ت، توانست تاثیر قابل توجهی 
در بازار ارز داش��ته باشد و اسکناس س��بز آمریکایی را به کانال قیمتی 
29 هزار تومان ببرد. تحلیلگران بازار ارز می گویند که س��فر پیش روی 
رئیس جمهوری به مسکو نشانگر گام مثبت بزرگی در جهت حصول یک 
توافق جدید است. بر این اساس، نرخ دالر در صرافی های بانکی طی روز 
دوشنبه ششم دی ماه بدون تغییر نسبت به روز قبل در همان رقم 2۷ 
هزار و 401 تومان معامله ش��د. قیمت ف��روش یورو نیز بدون تغییر در 
هم��ان رقم 30 ه��زار و 4۷4 تومان باقی ماند. قیمت خرید هر دالر 2۶ 
هزار و 914 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 29 هزار و 8۷1 تومان اعالم 
ش��د. قیمت س��که نیز دیروز در بازار تهران با 50 هزار تومان افزایش به 
13 میلیون و 30 هزار تومان رسید. بدین ترتیب، ارزش هر قطعه سکه 
تم��ام بهار آزادی طرح جدید با افزایش 50 هزار تومانی نس��بت به رقم 
13 میلیون و 30 هزار تومان رس��ید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
با قیمت 12 میلیون و 800 هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم سکه 
بهار آزادی ۶ میلیون و 800 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 820 هزار 
تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان قیمت خورد. در 
ب��ازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار ب��ه یک میلیون و 290 هزار 
تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز 5میلیون و 592 هزار تومان شد. 
قیمت اُنس جهانی طال هم با سه دالر کاهش قیمت نسبت به روز قبل 

با نرخ یک هزار و 80۶ دالر و چهار سنت معامله شد.

درراستای»نقشهراهغیرتورمی«صورتگرفت
توافقباشرکتهابرایسرمایهگذاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی از توافق با شرکت های صنعتی، معدنی 
و انرژی برای س��رمایه گذاری به همراه تامین مالی زیرس��اخت های 
ملی خبر داد. احس��ان خاندوزی در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوشت: برای اجرای »نقشه راه غیرتورمی« امروز )دوشنبه( با مدیران 
بزرگ ترین ش��رکت های صنعتی، معدنی و انرژی توافق خوبی برای 
س��رمایه گذاری به همراه تامین مالی زیرساخت های ملی انجام شد. 
گفتنی اس��ت در آبان ماه س��ال جاری وزارت اقتصاد از نقش��ه راه 
غیرتورم��ی و رونق تولید رونمایی کرد که در این نقش��ه برنامه ها و 
پیشنهاداتی برای مهار تورم و رونق تولید در نظر گرفته شده است.

3اقتصاد امروز سه  شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
7 دی 1400
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مالیاتازصادراتموادخامونیمهخامچهتاثیریبرصنایعدارد؟
ازفوالدیهاتاپتروپاالیشیها

اول دی ماه 1400 دولت سرانجام لیست مواد خام و نیمه خامی که در 
صورت صادرات مشمول قانون مالیات های مستقیم می شوند را ابالغ کرد؛ 
پیش از این صادرات تمام کاالها معاف از مالیات بود. به گزارش سنا، یکی 
از ریس��ک های بازار سرمایه ایران این قانون بود که می توانست سودآوری 
شرکت ها را در سال 1400 مورد هدف جدی قرار دهد؛ اکنون با توجه به 
ابالغ این قانون به نظر می رس��د مش��کلی برای بازار سرمایه ایجاد نشده و 
نخواهد شد. این قانون با شعار حمایت از نیاز داخل ابالغ شده است. تولید 
عمده مواد خام و نیمه خام توس��ط شرکت های بازار سرمایه بیشتر از نیاز 
داخل است و چاره ای جز صادرات آنها نیست، بنابراین تا حدودی مشخص 
بود این قانون به گونه ای خواهد بود که اثر قابل توجهی در شرکت های بازار 
سرمایه نگذارد. با این حال قانون مذکور، پیش از شفاف سازی نهایی، یکی 
از عوامل نگرانی و افزایش صرف ریسک مورد انتظار سرمایه گذاران )کاهش 
P/E( در چند ماه اخیر به ش��مار می رفت که مرتفع ش��د. حال به بررسی 
اثر مالیات بر صنایع اصلی می پردازیم. از منظر ارزش بازار؛ زنجیره فوالد از 
معدن تا نورد بزرگترین صنعت بازار سرمایه ایران است و پس از آن صنعت 

پتروشیمی قرار دارد )با حذف هلدینگ ها(.
* صنعت فوالد: در لیس��ت اعالمی توس��ط دولت نام محصوالتی نظیر 
سنگ آهن، کنسانتره س��نگ آهن، گندله سنگ آهن به چشم می خورد 
این در حالی اس��ت که در حال حاضر تقریبا تمامی محصوالت تولیدشده 
معادن بزرگ نظیر گهرزمین، گل گهر، چادرملو، صبانور و... در داخل کشور 
مصرف ش��ده و درآمد فروش این محصوالت شامل مالیات بوده است و با 
این مصوبه تغییری در مالیات آنها ایجاد نمی شود. ) در مورد شمش فوالد 
این نگرانی وجود داش��ت که به عنوان محصول نیم��ه خام تلقی گردد و 
شامل مالیات شود؛ که احتماال به دلیل مازاد 20 میلیون تنی تولید نسبت 
به نیاز داخل چاره ای جز صادرات آن نبوده و همچنان از معافیت مالیاتی 

صادرات برخوردار است(
* صنعت پتروش��یمی: در این ابالغیه نام محصوالتی نظیر اتان، اتیلن، 
پروپیلن به چشم می خورد که این موارد به صورت داخلی و بین مجتمعی 
معامله ش��ده و ص��ادرات ندارند. صادرات LPG یا هم��ان پروپان و بوتان 
شامل مالیات شده است که 25 تا 30 درصد فروش پتروشیمی خارک را 
ش��امل می شود که در صورت اخذ مالیات می تواند تا ۶ درصد از سود این 
شرکت کاسته شود که اثر محسوسی به شمار نمی رود. پلی پروپیلن و پلی 
اتیلن ترفتاالت نیز در محصوالت اولفینی شامل مالیات بر صادرات گشته 
اس��ت. این محصوالت بیشتر فروش داخلی دارند و سودآوری جم پیلن و 
پتروش��یمی تندگویان را درگیر نمی کند. عالوه بر این در لیست موردنظر 
محصوالت آروماتیک مانند بنزن، پارازایلین، اورتوزایلین به چشم می خورد 
که مهمترین ش��رکت بورسی مربوط به این محصوالت؛ پتروشیمی نوری 
اس��ت که تقریبا 30 درصد از فروش ش��رکت، شامل فروش صادراتی این 
محصوالت است با توجه به حاشیه سود قابل توجه این محصوالت، چیزی 
در حدود 10 تا 15 درصد از س��ود این شرکت می تواند کاهش یابد. پیش 
از این فعاالن بازار سرمایه نگران دیدن نام محصوالتی مانند اوره، متانول و 
پلی اتیلن ها در لیست مالیات مواد خام و نیمه خام صادراتی بودند که از نام 

این محصوالت در این لیست خبری نیست.
* صنایع پاالیشی: نام محصوالتی در صنعت پاالیش به چشم می خورد 
نظیر مازوت و حالل ها و ... مازوت که محصولی زیانده بوده و اصال ش��امل 
مالیات نمی شود. سایر محصوالت نیز وزن بسیار کمی را در فروش صادراتی 

پاالیشگاه ها دارند.
* صنعت مس: با توجه به اینکه در ش��رکت ملی مس فروش کنسانتره 
صادرات��ی بس��یار ناچیز بوده و صرف��ا کاتد مس صادر می کن��د اثری در 

سودآوری این شرکت ندارد.
* صنعت روانکارها: دو محصول مهم اکس��ترکت، و روغن پایه مشمول 
مالیات بر صادرات ش��ده اس��ت که با توجه به ارقام مندرج در صورت های 
مالی شش ماهه شرکت های نفت پارس، ایرانول و بهران کمتر از 10 درصد 
از سود کاهش خواهد داشت و برای نفت سپاهان 10 تا 15 درصد از سود 

کاهش پیدا می کند.
* صنعت سرب و روی: عمده فروش اکثر شرکت های سرب و روی بازار 
س��رمایه شامل فروش شمش سرب و روی می شود که صادرات آن معاف 
از مالیات است، اما شرکت باما عمده فروش آن صادرات کنسانتره سرب و 
روی است که شامل مالیات شده است و پیش بینی می شود این اتفاق باعث 

کاهش 20درصدی سود این شرکت شود.
* صنعت سیمان: صادرات کلینکر سیمان نیز شامل مالیات بر صادرات 
ش��ده است، ش��رکت های س��یمانی نزدیک دریا و مرزهای کشور تنها راه 
صادرات سیمان مازاد کشور را در صادرات کلینکر می دیدند که طبق این 
مصوبه شامل مالیات شده اس��ت، با توجه به مشکالت صادرات سیمان و 
باالبودن ظرفیت تولید داخل، ایجاد مالیات بر صادرات کلینکر غیرمنطقی 
به نظر می رسد با این حال فروش صادراتی این محصول شامل مالیات شده 
است. این موضوع بسته به وزن کلینکر صادراتی در شرکت ها در برخی 0 

درصد و در برخی 10تا 15 درصد از سود شرکت ها را کاهش می دهد.

خبرنــامه

ایمانولیپور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

بسته پیشنهادی 10  بندی دولت در حمایت از بازار سرمایه، چهره بورس 
تهران را تغییر داده و پس از ریزش مداوم ش��اخص های بورسی حاال چند 
روزی اس��ت که تاالر شیشه ای به رنگ س��بز درآمده و توانسته است یک 
پله باال بیاید. هرچند که به رغم این سبزپوشی و فتح ابرکانال 1.4 میلیون 
واح��دی کماکان ارزش صف های فروش از ارزش صف های خرید بیش��تر 

است.
نزدیک به 1۶ ماه اس��ت که بورس تهران گرفتار رکود فرسایشی شده و 
این دوره رکودی از مرز 500 روز گذش��ته اس��ت. در مواجهه با این رکود 
فرسایش��ی اما سیاست گذار بورس��ی - چه در دولت قبلی و چه در دولت 
فعلی – تنها به بس��ته های سیاس��تی کوتاه مدتی اکتفا کرده که گرچه به 
لحاظ روانی در یک دوره محدود اثر مثبتی برجای گذاش��ته، ولی تغییری 
در چرخه نوسانی بورس نداشته و مطالبات سهامداران و اهالی بازار سهام 
همچنان به قوت خود باقی اس��ت. کما اینکه نه محدودیت دامنه نوس��ان 
مطابق خواس��ته فعاالن بورسی حذف ش��ده و نه سایه چالش هایی چون 
قیمت گذاری دس��توری از سر بازار س��هام برداشته شده است. تحریم ها و 
مذاکرات احیای برجام هم که جای خود را دارد و با هر بار تغییر س��مت 
و س��وی مذاکرات وین و وضعیت مبهم اقتصاد کالن، مسیر شاخص های 
بورس��ی تغیی��ر می کند. اقدام سیاس��ت گذار نیز در این می��ان، عمدتا به 
»حمایت گلخانه ای« ش��بیه اس��ت و آخرین ش��اهد مثال این »حمایت 
گلخانه ای«، بسته 10 بندی وزیر اقتصاد است که یکشنبه هفته گذشته در 
جلسه ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید و از فردای این روز نماگرهای 

بورسی به مسیر صعودی بازگشتند.
شاخصبورستهرانیکپلهباالنشست

روند حرکت بازار سرمایه در ششمین روز زمستان صعودی بود و شاخص 
بورس تهران توانس��ت مجددا کانال یک میلی��ون و 400 هزار واحدی را 
تس��خیر کند. با این حال هن��وز ارزش صف های فروش از ارزش صف های 
خرید بیش��تر است. از چهارشنبه هفته گذشته که شاخص کل بورس در 
اولین روز زمس��تان ب��ا خیز 40 هزار واحدی از میان��ه کانال 1.3 میلیون 
واح��دی عبور کرد، تا روز گذش��ته که بار دیگر ب��ه ابرکانال 1.4 میلیونی 
رسید، بورس تهران چرخشی زمستانی را تجربه کرده است. با این وجود، 
زور صف های خرید بورس هنوز به صف های فروش نمی رس��د، چنانچه در 
معامالت روز دوش��نبه ارزش صف های خرید 222۷ میلیارد ریال و ارزش 

صف های فروش 2۷05 میلیارد ریال بوده است.
در جریان معامالت روز دوشنبه ۶ دی ماه، شاخص کل بورس با افزایش 
1۶ هزار و 302 واحدی به رقم یک میلیون و 400 هزار واحد و ش��اخص 
هم وزن با 5 هزار و 11۶ واحد افزایش به رقم 3۶5 هزار و 383 واحد رسید. 
در این روز بیش از ۶ میلیارد و ۶95 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 40 هزار و 39 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد 

شد. شاخص بازار اول، افزایش 18 هزار و 135 واحدی و شاخص بازار دوم، 
افزایش 13هزار و 325 واحدی را تجربه کردند.

در معامالت روز گذش��ته 294 نماد بورس��ی مثبت و 100 نماد منفی 
بودن��د که از میان آنها ش��رکت ملی صنایع مس ایران ب��ا 2 هزار و 902 
واحد، شرکت فوالد مبارکه اصفهان با 2 هزار و 858 واحد، شرکت صنعتی 
و معدنی چادرملو با یک هزار و 152 واحد، ش��رکت ایران خودرو با ۶41 
واحد و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 5۷5 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رش��د شاخص داشتند. در سوی مقابل نیز شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس با 215 واحد، شرکت پتروشیمی فناوران با 93 واحد، شرکت 
تولیدی فوالد س��پید فراب کویر با ۷4 واحد، بانک خاورمیانه با ۶2 واحد 
و ش��رکت بورس کاالی ایران با 45 واحد با بیش��ترین تاثیر منفی بر رشد 

شاخص کل همراه شدند.
همچنین گروه خودرو با 5۶ هزار و 29۶ معامله به ارزش 4 هزار و 352 
میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 4۶ ه��زار و 921 معامله به ارزش 3 
هزار و ۶31 میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 32 هزار و ۶98 معامله 
به ارزش 2 هزار و 412 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 34 هزار و ۶58 
معامله به ارزش 2 هزار و 219 میلیارد ریال و گروه چندرش��ته ای صنایع 
با 2۶ هزار و 934 معامله به ارزش یک هزار و 1۷8 میلیارد ریال در صدر 

برترین گروه ها قرار گرفتند.
آیفکسدرآستانهکانال19هزارواحدی

در آن سوی بازار سرمایه نیز آیفکس با رشد ۶2 واحدی به آستانه کانال 
19 هزار واحدی نزدیک تر ش��د. در جریان معامالت سومین روز هفته در 
فرابورس ایران، ش��اخص کل فرابورس با افزای��ش ۶2 واحدی به رقم 18 
هزار و ۷19 واحد رس��ید. در این بازار بی��ش از 3 میلیارد و 144 میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک میلی��ون و 240 هزار و 48 
میلیارد ریال دادوستد شد. در معامالت این روز 190 نماد فرابورسی مثبت 
و 105 نماد منفی بودند که از میان آنها ش��رکت پلیمر آریاساسول با 39 
واحد، ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب با 20 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
صباتامین با 9 واحد، ش��رکت س��نگ آهن گهر زمین با ۷ واحد و شرکت 

پاالیش نفت الوان با ۶ واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د ش��اخص 
فرابورس داش��تند. همچنین در س��مت مقابل بیمه پاسارگاد با 5۷ واحد، 
ش��رکت صنعتی مینو با 12 واحد، پتروشیمی زاگرس با ۶ واحد، شرکت 
تولی��د نیروی ب��رق دماوند با 3 واحد و بیمه اتکای��ی ایرانیان با 2 واحد با 

بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص فرابورس همراه شدند.
پس از رونمایی از الیحه بودجه 1401 در میانه آذرماه بود که برخی از 
بندهای مبهم بودجه به ویژه نرخ خوراک صنایع بورس��ی، ابهام زیادی را 
برای سهامداران و اهالی بازار سرمایه به وجود آورد و همین امر به نوسان 
بیش��تر بورس در نیمه دوم آذرماه دامن زد. در این راستا، وزیر اقتصاد در 
قالب یک بسته پیشنهادی 10 بندی تالش کرد تا این ابهامات را برطرف 
کند و در نهایت این بس��ته سیاستی موسوم به 10 فرمان بورس یکشنبه 

هفته گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید.
در این بس��ته سیاستی، سقف گاز خوراک پتروشیمی ها در سال 1401 
معادل قیمت گاز صادراتی تا س��قف حداکثر 5 هزار تومان تعیین ش��ده 
اس��ت. همچنین نرخ گاز س��وخت صنای��ع فوالدی و مع��ادل 40 درصد 
خوراک پتروشیمی و حداکثر 2 هزار تومان تصویب شد و قرار شد مالیات 
شرکت های تولیدی 5 درصد کاهش داشته باشد و از سوی دیگر، در سال 
1401 فرمول حقوق معادن تغییری نکند. در عین حال، در س��ال 1401 
معادل مالیات نقل و انتقال س��هام جهت تقوی��ت صندوق تثبیت به این 
صندوق بازگردانده می ش��ود و مبلغ 30 هزار میلیارد تومان برای افزایش 
س��رمایه صندوق تثبیت بازار اختصاص داده می شود. همچنین 10 درصد 
وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام اختصاص 
پیدا می کند. انتش��ار اوراق دولتی در بازار منوط به کنترل جریان ورودی 
نقدینگی به بازار س��رمایه ش��ده است. بانک مرکزی نرخ تسعیر بانک ها را 
معادل 90 درصد نرخ نیما در ش��ش ماهه گذشته اعالم می کند. عالوه بر 
این، رئیس س��ازمان بورس برای جلس��ات ستاد اقتصادی و تصمیم گیری 
برای انتش��ار اوراق دعوت می ش��ود و بانک مرکزی نیز موظف شد در بازار 
بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و س��قف نرخ س��ود را در 20 درصد 

نگه دارد.

ارزشصفهایفروشهنوزازصفهایخریدبیشتراست
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6تحولکلیدیصنعتخودرودرسال2021
فناوری پیشرانه الکتریکی، دیجیتالی سازی، حمل و نقل هوشمند و فناوری 
رانندگی خودران از جمله فناوری های تحول آفرین هستند که چهره جدیدی 
به حمل نقل نوین بخش��یده اند. به گزارش خودروپرس، صنعت جهانی خودرو 
ب��ا انبوهی از تحوالت در جهات مختلف مواجه ش��ده اس��ت که برخی از این 
تحوالت به کس��ب و کار خودروس��ازی سنتی آس��یب می زنند، در حالی که 
برخی دیگر آیند ه ای جدید را ش��کل می دهن��د. یکی از روندهای تحول آفرین 
که صنعت خودروسازی آینده را شکل می دهد، نفوذ فناوری های جدید مانند 
هوش مصنوعی، کالن داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها همراه با اینترنت اشیاء، 
بالک چین و ... است. این فناوری ها مدل متعارف کسب و کار و عملیات خودرو 
را دچار دگرگونی کرده اند. فناوری پیشرانه الکتریکی، دیجیتالی سازی، حمل 
و نقل هوش��مند و فناوری رانندگی خودران از جمله فناوری های تحول آفرین 
هستند که چهره جدیدی به حمل نقل نوین در سراسر جهان بخشیده اند. در 
اینجا شش تحول کلیدی که صنعت خودروسازی را در سال 2021 تکان داد، 

مرور می کنیم:
1-فناوریخودران

وسایل نقلیه خودران، فناوری جدیدی است که دنیای خودروسازی و حمل 
و نقل سنتی را متحول می کند. ناوگان اتومبیل های خودران با تمرکز بر حلقه 
آخ��ر زنجیره تحوی��ل کاال )last mile delivery(، کاه��ش زمان خرابی و 
افزایش ایمنی حمل و نقل عمومی در حال رش��د اس��ت. ه��دف این فناوری 
کاهش تصادفات با به حداقل رس��اندن خستگی یا سهل انگاری راننده هاست. 
وسایل نقلیه خودران مجهز به فناوری های تشخیصی پیشرفته و طیف وسیعی 
از سنسورها، دوربین ها و ... هستند. سال 2021 شاهد نفوذ بیشتر فناوری های 

خودران در دنیای خودرو بود.
2-برقیسازی

کاهش سطح ذخایر س��وخت فسیلی و افزایش آلودگی هوا به دلیل انتشار 
گازهای کربنی، صنعت خودروس��ازی را به سمت رونق خودروهای الکتریکی 
س��وق داده است. حتی تا همین چند سال پیش خودروهای الکتریکی قیمت 
باالیی برای مصرف کنندگان داش��تند اما قیمت اولیه خودروهای الکتریکی رو 
به کاهش است که از شکاف بین خودروهای برقی و سوخت فسیلی می کاهد. 
سال 2021 شاهد استقبال بیشتر مصرف کنندگان از چنین محصوالتی بودیم 
و روندهای دیگری که در این سال شاهد آن بودیم شامل بهبود فناوری باتری، 

افزایش زیرساخت های شارژ، برق رسانی ناوگان و ... بود.
3-هوشمصنوعی

همچون خیلی از صنایع دیگر، صنعت خودرو نیز ش��اهد به کارگیری بیشتر 
فناوری های هوش مصنوعی نظیر یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، اتوماسیون 
رباتیک و ... است. این فناوری ها در حال هدایت اتومبیل های خودران، مدیریت 
ناوگان، کمک به رانندگان برای بهبود ایمنی و بهبود خدماتی چون بازرس��ی 
یا بیمه خودرو هس��تند. هوش مصنوعی همچنین در تولید خودرو، س��رعت 

بخشیدن به نرخ تولید و کاهش هزینه ها کاربرد فزاینده ای پیدا کرده است.
4-حملونقلاشتراکی

فناوری های خودرو متصل به روند جدید دنیای خودرو تبدیل شده اند. برخی 
آنها بر حمل و نقل اش��تراکی به عنوان جایگزینی برای مالکیت سنتی خودرو 
تمرکز دارند. یکی از آنها »حمل و نقل به عنوان یک سرویس« )MaaS( است 
که افراد را به منع به کارگیری خودروهای بالاستفاده تشویق می کند. این مدل 
کسب و کار برای نیازهای یک شهر یا یک کسب و کار بدون افزودن خودروهای 
جدید طراحی شده که زمان بیکاری ناوگان را کاهش داده و آلودگی هوا ناشی 

از انتشار گازهای کربنی وسایل نقلیه را نیز به حداقل می رساند.
5-بالکچین

فناوری بالک چین کاربردهای فزاینده ای در صنعت خودروسازی پیدا کرده 
است. این کاربردهای متعدد ش��امل اشتراک گذاری داده های خودرو در بستر 
یک شبکه ایمن برای اتصال و راهکارهای حمل و نقل اشتراکی از جمله سواری 
اش��تراکی و حمل و نقل ش��هری اس��ت. بالک چین باعث افزایش کارایی این 
بخش ها و کاهش حاش��یه خطا می شود. در زنجیره تأمین صنعت خودرو نیز 

بالک چین کارایی بیشتری را به ارمغان می آورد.
6-سازندگانفناوری

یکی از تغییرات عمده ای که صنعت خودرو در سال 2021 شاهد آن است، 
راه اندازی زنجیره تأمین اختصاصی توس��ط خودروس��ازان سنتی است. بخش 
مهمی از این امر، ساخت و تولید ریزتراشه ها برای خودروهاست. صنعت خودرو 
که با بحران طوالنی مدت در زمینه تأمین تراشه مواجه شده است متوجه شده 
که راه س��ختی برای توسعه و تولید تراشه های اختصاصی خود به جای تأمین 

آنها از سازندگان سنتی تراشه در پیش دارد.

حذفکارتبازرگانیاجارهای
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که با صدور هوشمند کارت بازرگانی، 
فساد در این بخش حذف خواهد شد و دیگر شاهد اتفاق هایی از قبیل انتقال 

کاال با کارت بازرگانی یک کودک یا افراد سالخورده نخواهیم بود.
به گزارش ایس��نا، سیدرضا فاطمی امین در مراسم رونمایی صدور هوشمند 
کارت بازرگان��ی، اظهار کرد: یکی از مهمترین پروژه های وزارت صمت، اجرای 

سامانه جامع تجارت است که تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه حاکمی��ت باید چهار اق��دام ش��امل اولویت گذاری، 
تنظیم گری، تسهیلگری و نظارت را انجام دهد، گفت: سامانه جامع تجارت 
مربوط به بخش های مختلف دولت اس��ت، اما متولی آن وزارت صمت بوده 
است. بعد از تکمیل این سامانه روش مدیریت و حکمرانی در کشور عوض 

خواهد شد.
وزیر صمت با بیان اینکه در فرآیند جدید صدور کارت بازرگانی 25 استعالم 
از 20 دس��تگاه در کمتر از یک ساعت اخذ می ش��ود، اظهار کرد: پیش از این 
شاهد بودیم عده ای به نام افراد مختلف از جمله کودکان و افراد سالخورده کارت 
بازرگانی می گرفتند و مبالغ زیادی کاال جابه جا می کردند، اما هدف این است 
که با ضوابط جدید کارت بازرگانی به افراد قابل اطمینان اعطا شود. همچنین 

فعالیت هایی که به سمت اولویت ها حرکت می کنند تسهیل شود.
وی با اشاره به پیگیری حذف رانت و امضای طالیی در وزارت صمت، تصریح 
ک��رد: این اقدام در حوزه بورس کاال هم ش��روع ش��ده و 20 گروه از 30 گروه 
دیگر س��همیه بندی ندارند. در حوزه کارت بازرگانی نیز امروز هوشمندسازی 

کلید خورد.
فاطمی امین با اشاره به حذف رانت از صدور کارت بازرگانی، گفت: در اذهان 
مردم این است که کارت بازرگانی فساد دارد، اما با هوشمندشدن این فرآیند، 
صدور و تمدید کارت منوط به پرداخت مالیات است و نمی توان صوری اقداماتی 

انجام داد، چراکه امضای طالیی از کارت بازرگانی حذف شد.
وی وضعیت صادرات را مناسب توصیف کرد و گفت: صادرات در سال جاری 
از مرز 40 میلیارد دالر عبور کرد. تالش ما نیز حذف موانع اس��ت که در این 

مدت برخی از موانع نیز حل و فصل شده است.

نماگربازارسهام

عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران گفت متاسفانه به دلیل 
س��اختارهای اقتصادی کش��ور، کاهش هزینه ها چندان در اختیار مدیران 
عامل خودروس��ازی ها و یا حتی وزارت صمت نیست، بلکه نیازمند ایجاد 

تحوالت اساسی است که کسی نیز زیر بار آن نمی رود.
امیرحسن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص عوامل 
موث��ر بر کاهش قیمت تمام ش��ده خودرو و راهکارهای آن اظهار داش��ت: 
مواد اولیه ش��امل ورق فوالد، رن��گ، آلومینیوم، مس و قیمت قطعاتی که 
از قطعه سازان خریداری می شود، همچنین دستمزد و هزینه های مالی از 
پارامترهای کلیدی در تعیین قیمت تمام ش��ده خودرو هستند. 13 تا 15 
درصد قیمت نهایی خ��ودرو را مالیات و بیمه به عنوان هزینه های دولتی 

دربر می گیرد.
وی افزود: رش��د س��طح اتوماس��یون به معنای س��رمایه گذاری بر روی 
خطوط جدید تولید یکی از مس��یرهای کاهش قیمت تمام شده است که 
نیازمند نقدینگی است، ضمن اینکه طراحی محصول جدید با ارزش افزوده 
بیش��تر نیز به این موضوع کمک می کند که البته این موضوع نیز نیازمند 

سرمایه گذاری است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: کاهش هزینه ها در 
زنجیره تامین همچون هزینه لجستیک و یا کاهش قیمت قطعات داخلی 
یا وارداتی که به دالیل مختلف با بهای باالتری خریداری می شوند از جمله 
مس��یرهایی است که به کاهش قیمت تمام شده می انجامد و امکان تحقق 

آن نیز وجود دارد.
کاکایی همچنین در اش��اره به هزینه های مالی از چرخه مالی شرکت ها 
یاد کرد و گفت: متاس��فانه در حال حاضر مجموعه عواملی که بر کاهش 

قیمت تمام شده خودرو موثر است، از حیطه مدیریت خودروسازی ها خارج 
اس��ت. وی در ادامه گفت: در مجم��وع از دیدگاه اقتصادی می توان گفت، 
صنعت خودروی کشور طی 10 سال گذشته تاکنون، صنعتی زیانده بوده 
و اگر در مقاطع کوتاهی نیز س��وددهی داش��ته، در مقایسه با سود بانکی، 
زیان دهی عملیاتی آن مس��جل است که نتیجه می گیریم، سرمایه گذاری 

بر روی خطوط جدید در این صنعت عمال مقرون به صرفه نخواهد بود.
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو با بیان اینکه این صنعت در 10 س��ال 
گذشته در چارچوب قیمت گذاری دستوری حرکت کرده و رقابت آزاد در 
آن ش��کل نگرفته است، گفت: قیمت گذاری دستوری روند سرمایه گذاری 
را کند کرده و خودروسازان در مواجهه با کاهش نقدینگی و تورم، ناچار از 
استقراض از بانک ها شده اند که این موضوع عاملی برای افزایش هزینه های 
مالی بوده به طوری که روند کاهش بخش مهمی از هزینه های مالی طی 
س��ال های 94 تا 9۶ در چهار ماه نخس��ت سال 9۷ روند معکوس به خود 

گرفت.
کاکایی در این باره به نرخ دالر در سال 9۶ برمبنای 3 هزار و 300 تومان 
اش��اره کرد که در سال 9۷ به بیش از 8 هزار تومان رسید و در حدود سه 
س��ال گذشته به طور تقریبی 10 برابر شده است و افزود: بدین ترتیب به 
موازات افزایش نیاز به نقدینگی از میزان درآمدی خودروسازان کاسته شده 
و در جهت استقراض از نظام بانکی حرکت کرده اند که این موضوع نشان 

می دهد، خودروسازان قادر به کاهش هزینه های مالی نیستند.
وی در ادامه به مباحث کالن تر اشاره کرد و آن اینکه ساختار و زنجیره 
صنعت خودروی کش��ور پیچیده است و برخورداری خودروسازان از تعداد 
زیادی ش��رکت های زیرمجموعه و کارخانجات متعدد در س��طح کش��ور 

یکی از عوامل پیچیدگی و ایجاد هزینه  ها اس��ت و همین مشکل در حوزه 
قطعه سازی ها و شعبات متعدد آنها نیز وجود دارد که عمدتا بهره ور نیستند 

و البته مدیریت این بخش از حیطه اختیارات خودروسازان خارج  است.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران ضمن تاکید بر ضرورت 
چابک س��ازی ساختار صنعت خودرو در راس��تای کاهش هزینه تمام شده 
گفت: متاس��فانه در شرایطی قرار داریم که مس��ائل سیاسی بر اقتصادی 
می چربد و به همین دلیل نمی توان در راستای ارتقای بهره وری و تعطیلی 

کارخانجاتی که بهره وری ندارند، حرکت کرد.
کاکایی همچنین گفت: از سال 9۶ تا 9۷ تولید به طور تقریبی نصف شد 
و این موضوع از لحاظ منطقی می بایست از تعداد نیروی کار و اضافه کاری ها 
بکاهد در صورتی که این اتفاق نیفتاد زیرا جابه جایی نیروها به ویژه در بدنه 

اصلی خودروسازی ها از حیطه اختیارات مدیرعامل خارج است.
وی همچنین به جابه جایی مدیران عامل طی 10 سال گذشته تاکنون 
و بهره گیری از سیستم های متعدد نظارتی و اطالعاتی اشاره کرد و افزود: 
هی��چ یک از این عوامل نتوانس��ته اند تاکنون رقمی منطق��ی و معنادار از 
هزینه ها بکاهند ضمن اینکه ش��اید بتوان حداکثر 5 درصد از هزینه ها را 
کاهش داد، اما آنقدر نرخ رش��د نهاده های تولید باال اس��ت که هزینه های 

کاهش یافته نیز چشمگیر نخواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به افزایش سه برابری هزینه های 
لجس��تیک در دنیا اش��اره کرد و گفت: کاهش هزینه ها متاسفانه به دلیل 
ساختارهای اقتصادی کشور چندان در اختیار مدیران عامل خودروسازی ها 
نیست، بلکه نیازمند ایجاد تحوالت اساسی در این صنعت است که کسی 

نیز زیر بار آن نمی رود.

 کاهش قیمت تمام شده خودرو
در اختیار مدیران عامل خودروسازی ها و وزارت صمت نیست

مدیرعامل فوالد مبارکه در سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد گفت: 
تش��کیل بازار بهینه س��ازی انرژی پیش��نهاد عملیاتی است که ما اعالم 
آمادگی می کنیم که معادل میزان صرفه جویی مصارف بخش خانگی را 
از مصرف کننده نهایی خریداری کنیم؛ تشکیل اتاق فکر و کارگروه های 
تخصص��ی در ح��وزه گاز می تواند به تغییر بین��ش و فرهنگ در مصرف 
بهینه گاز در مصرف خانگی یاری برس��اند. به گزارش خبرنگار ایراسین، 
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه امروز)5دی ماه( در 
سمینار تخصصی چالش گاز در زنجیره فوالد اظهار کرد: ۷0 درصد نیاز 
کش��ور ما بر پایه گاز طبیعی تأمین می شود و جایگاه دهم فوالد جهان 

بر همین مزیت نسبی گاز طبیعی بنا نهاده شده است.
وی ب��ا بیان این که ایران، نخس��تین کش��ور 
تولیدکننده فوالد برپایه آهن اسفنجی در جهان 
اس��ت، افزود: مزیت تولید فوالد در کش��ور ما بر 
اساس گاز طبیعی است؛ در جلسه ای مطرح شد 
که اگ��ر قیمت گاز طبیعی در کش��ور به قیمت 
جهانی برسد، تولید فوالد توجیه اقتصادی دارد؟ 
که این پرسش از اساس اشتباه است چراکه باید 
همه جوانب تولید فوالد و صنعت در کشور را در 
نظرگرف��ت و به این نکته دقت کرد که اقتصاد و 
اشتغال در کشور ما به تولید فوالد وابسته است.

مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه با اش��اره به 
اینکه در ایام کرونا ش��رکت فوالد مبارکه با یک 
س��وم نیروی انسانی به رکورد تولید دست یافت، 
خاطرنش��ان ک��رد: عوامل متعددی اع��م از نرخ 
اش��تغال زایی 14 درصد در صنایع، تحریم و ...در 
کشور ما نقش دارد که در دیگر نقاط دنیا مطرح 
نیست پس در برنامه ریزی باید به این نکته توجه 
کرد که صنعت فوالد، صنعتی پیشرو، پیشران و 
پشتیبان سایر صنایع است و توسعه سایر صنایع 

به توسعه صنعت فوالد وابسته است.
محدودیتهایانرژیهمهصنایعرامتضررمیکند

وی با اش��اره به تولید 30 تن فوالد خام در کش��ور گفت: با ظرفیت 
موجود، صنایع پایین دس��تی اعم از خودروس��ازی، لوازم خانگی، لوله و 
پروفیل به تولیدات داخلی وابس��ته اس��ت و هرگون��ه اعمال محدودیت 
انرژی منجر به کاهش تولید می ش��ود که در نهایت همه صنایع متضرر 
خواهند شد. طیب نیا به جایگاه دوم ایران در ذخایر گازی اشاره ای کرد 
وافزود: میزان مصرف گاز در کشور ما پس از آمریکا، روسیه و چین است 
و این نکته مهمی اس��ت که نوع مصرف ما در جهت مصرف گرایی بوده 
اس��ت. ۷0 درصد مصرف گاز در ایران در بخش خانگی اس��ت و ترکیب 

مصرف گاز در کشور ما در راستای توسعه صنعت نبوده است.
توسعهتولیدگازدرکشورهمگامباتوسعهبخشصنعتنیست

وی با تاکید بر اینکه مس��اله اصلی گاز ایران در بخش مصرف اس��ت، 
گفت: آمار توس��عه های ساالنه در س��نوات گذشته نشان دهنده افزایش 

مص��رف گاز در بخش خانگی، نیروگاهی و صنایع عمده اس��ت و همین 
رش��د در سالهای آتی تداوم خواهد داشت این در حالی است که توسعه 
و تولید گاز تناسبی با برنامه های چشم انداز فوالد کشور در افق 1404 

نخواهد بود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به مصرف سالیانه 11 میلیارد 
مترمکع��ب مصرف صنایع ف��والدی که مع��ادل 2.5 درصد مصرف گاز 
کشور اس��ت، خاطرنشان کرد: در 4، 5 س��ال آینده مصرف گاز صنایع 
ف��والدی به دو برابر افزایش خواهد یافت و براس��اس ظرفیت های تولید 
ف��والد به 22 میلیارد مترمکعب خواهد رس��ید که با تولید توس��عه گاز 

متناسب نخواهد شد.

ضرورتتشکیلبازاربهینهسازیانرژی
وی با اشاره به اینکه تولید گاز با ظرفیت های موجود صنعت هم خوانی 
ندارد، گفت: باید بازنگری جدی در توس��عه صنعت فوالد ش��ود و برای 
پایداری در صنعت نیاز اس��ت که بازنگری جدی در بهینه سازی صورت 
گیرد. طیب نیا به ارائه پیش��نهادات ش��رکت فوالد مبارکه برای عبور از 
بح��ران محدودی��ت گاز در کوتاه مدت پرداخت و گفت: تش��کیل بازار 
بهینه سازی انرژی پیشنهاد عملیاتی است که ما اعالم آمادگی می کنیم 
که معادل میزان صرفه جویی مصارف بخش خانگی را از مصرف کننده 

نهایی خریداری کنیم.
وی با اشاره به راهکارهایی برای برون رفت محدویت تامین گاز، اظهار 
کرد: برای کاهش مصرف انرژی به ویژه گاز اقداماتی در ش��رکت فوالد 
مبارکه انجام می ش��ود که به شارژ گرم اسلب می توان اشاره کرد اگرچه 

این اقدام به کاهش راندمان منجر می شود.
مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه به ذخیره س��ازی به روش LNGو 

اس��تفاده از آن در پیک ه��ای مص��رف و ذخیره س��ازی گاز طبیعی در 
گنبده��ای نمکی هم اش��اره ای کرد و افزود: در کوتاه مدت با تش��کیل 
کارگروه ه��ای تخصص��ی از کارشناس��ان مربوط��ه می ت��وان فرص��ت 

بهینه سازی در مصرف انرژی را توسعه بخشید.
چگونگیمصرفگازخانگینیازمندفرهنگسازیاست

مدیرعام��ل ش��رکت فوالد مبارک��ه تصریح کرد: تش��کیل اتاق فکر و 
کارگروه ه��ای تخصصی در حوزه گاز می تواند به تغییر بینش و فرهنگ 

در مصرف بهینه گاز در مصرف خانگی یاری برساند.
وی افزود: وظیفه رسانه ها، حاکمیت است که مصرف بهینه در بخش 
خانگ��ی را در جامع��ه تبیین کن��د چراکه اگر بخش صنع��ت در زمان 
اوج مصرف دچار محدودیت ش��ود در درازمدت 

می تواند به امنیت جامعه خدشه وارد کند.
اعالمآمادگیفوالدمبارکهبرای

سرمایهگذاریجهتعبورازبحران
محدودیتانرژیگاز

وی ادامه داد: پیش��نهاد دیگر ما تولید وسایل 
گازس��وز با راندمان باالی 90 درصد است به این 
معنا ک��ه بخاری های قدیمی را ب��ا بخاری های 
جدی��د جایگزین کنی��م که تا س��ال آینده این 
ش��رایط شدنی اس��ت و تمام تالش ما این است 
که در مدت کوتاه بهینه سازی مصرف گاز را در 

جامعه ترویج دهیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: شرکت 
ف��والد مبارکه آمادگ��ی اجرای هرگون��ه راهکار 
کوتاه م��دت، میان م��دت و بلندم��دت و هرگونه 
س��رمایه گذاری برای عب��ور از بحران محدودیت 

انرژی گاز را همچون انرژی برق اعالم می دارد.
 ضرورت فرهنگ س��ازی ب��رای کاهش مصرف 

انرژی در کشور
طیب نیا در بخش پرسش و پاسخ سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد 
گفت:همه مش��کالت در کش��ور راهکار داخل��ی دارد؛ حتی راهکارهای 
داخل��ی در کوتاه مدت هم برای چالش ها وجود دارد، فقط این راهکارها 
باید شناس��ایی شود و برای اجرایی ش��دن این راهکارها باید متولی در 

کشور وجود داشته باشد.
وزارتنفتبرایسرمایهگذارانبخشبهینهسازیمصرفانرژی

فرشقرمزپهنکند
وی اضاف��ه ک��رد: در زمینه کاهش مصرف انرژی ج��ای کار فرهنگی 
زی��ادی وجود دارد ام��ا متولی ای��ن کار فرهنگی طبیعتاً ش��رکت های 
فوالدی نیس��تند و وزارت نفت و س��ایر نهادهای مربوط��ه باید در این 

زمینه کار فرهنگی انجام دهند.
مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارک��ه تأکید ک��رد: وزارت نف��ت برای 
ش��رکت هایی که قص��د دارن��د در زمینه بهینه س��ازی مص��رف انرژی 

سرمایه گذاری کنند، باید فرش قرمز پهن کند.

درزنجیزهفوالدتأکیدکرد؛
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ارزیابیسوددهیخردهفروشیهایآنالین
بامعیارهایطالیی

ترجمه:علیآلعلی

ایجاد یک خرده فروش��ی آنالین که موفقیت باالیی در بازار کسب 
کند، امر بسیار سختی محسوب می شود. ساالنه شمار بسیار زیادی 
از کارآفرین��ان که وارد این حوزه ش��ده اند، با شکس��ت از آن خارج 
می ش��وند. همین امر راه اندازی فروش��گاه آنالین را ب��دل به امری 
پرریسک کرده است. اگر ش��ما با وجود تمام ریسک های این حوزه 
هن��وز ه��م مایل ب��ه ورود بدان هس��تید، مقاله کنون��ی مخصوص 

شماست.
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات برای 
ارزیابی میزان سوددهی خرده فروشی های آنالین است. بدون تردید 
این امر برای داوری درباره میزان موفقیت اس��تراتژی های کاری امر 
مهم��ی خواهد بود. ش��ما به لطف چنین معیارهایی به س��اده ترین 
ش��کل ممکن می توانی��د در صورت نیاز بازنگری اساس��ی در نحوه 

فعالیت تان صورت دهید. 
اگر ش��ما هم به ط��ور مداوم نگران میزان بازگش��ت س��رمایه یا 
سوددهی کسب و کار آنالین تان هستید، در ادامه با ما همراه باشید 
ت��ا برخی از مهمتری��ن معیارها در این رابطه را م��ورد ارزیابی قرار 

دهیم. 
میانگینثبتسفارشمشتریان

نخس��ین معیاری که ش��ما باید مدنظر داش��ته باش��ید، میانگین 
ثبت س��فارش مشتریان اس��ت. این امر به ش��ما برای اطالع دقیق 
از وضعیت برندتان کمک خواهد کرد. متاس��فانه امروزه بس��یاری از 
برندها برای ارائه خدمات به مش��تریانش تحوالت مربوط به این نرخ 
مهم را مدنظر قرار نمی دهند. اگر نرخ ثبت س��فارش خرده فروش��ی 
ش��ما در طول سال های اخیر به طور مداوم کاهش پیدا کرده است، 
باید به طور قابل مالحظه ای نس��بت به بازنگری در اس��تراتژی های 
بازاریاب��ی و فروش تان اق��دام نمایید، در غیر این صورت ش��اید هر 
لحظه احتمال ورشکس��تگی کسب و کارتان وجود داشته باشد. این 
امر اهمیت بسیار زیادی برای صاحبان فروشگاه های آنالین دارد. با 
این حساب دست کم هر شش ماه یک بار میانگین ثبت سفارش تان 

را مورد ارزیابی قرار دهید. 
نرختبدیل

نرخ تبدیل به میزان توانایی شما برای جلب نظر مخاطب هدف تان 
ب��ه منظور خری��د از برندتان ارتباط دارد. به عنوان مثال، اگر ش��ما 
روزانه هزار بازدیدکننده از س��ایت تان داشته باشید، در صورت ثبت 
100 سفارش، نرخ تبدیل تان 10 درصد خواهد بود. البته در دنیای 
واقعی این درصد خیلی پایین تر از این حرف هاس��ت، اما ش��ما باید 
همیش��ه حواس تان به این نرخ بسیار مهم باشد، در غیر این صورت 

توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان را از دست خواهید داد.
امروزه بس��یاری از برندهای بزرگ برای ارزیابی وضعیت برندشان 
به طور مداوم از این نرخ استفاده می کنند. نرخ تبدیل به شما برای 
پیش بینی ریزش مش��تریان و اقدام مناس��ب برای جلوگیری از این 
کار کمک خواهد کرد. به عالوه در صورت عملکرد مناس��ب برندتان 

در این بخش همه چیز مشخص خواهد شد. 
ایراد بس��یاری از برندها در زمینه استفاده از نرخ تبدیل مربوط به 
بی توجهی به آن و حتی عدم آش��نایی دقیق با معنای آن است. این 
امر شرایط بسیار دش��واری پیش روی برندها قرار می دهد. مواجهه 
با وضعیت ناآگاهی از ش��رایط برند اغلب اوقات وضعیت را به شدت 
پیچیده خواهد کرد. درس��ت به همین خاطر شما باید همیشه نرخ 
تبدیل را به طور هفتگی چک کنید. به این ترتیب دیگر دلیلی برای 
نگرانی نسبت به وضعیت مشتریان و نظرشان درباره فروشگاه آنالین 

شما باقی نخواهد ماند. 
نرخحفظمشتری

جلب نظر مش��تریان ش��اید امر مهم��ی برای کس��ب و کارهای 
آنالین باش��د، اما نکته مهمتر در این میان تالش برای حفظ آنها در 
بازه های زمانی بلند اس��ت. این امر به شما امکان بهبود وضعیت تان 
در بلندمدت را خواهد داد. بسیاری از خرده فروشی های تازه تاسیس 
پس از چند بار تعامل با مش��تریان ب��رای بار اول دیگر امکان جلب 
نظرش��ان را پیدا نمی کنند. دلیل این امر هرچه باشد، پس از مدت 
زمان��ی کوتاه برند موردنظر را به مرز ورشکس��تگی خواهد رس��اند. 
بنابراین ش��ما باید توجه ویژه ای به ش��رایط تان در این حوزه داشته 

باشید. 
نرخ حفظ مشتری به توانایی شما برای تبدیل مشتریان عادی به 
خریداران وفادار برند اش��اره دارد. هرچه این نرخ باالتر باشد، بیانگر 
درستی مسیری است که در زمینه تعامل با مشتریان طی کرده اید، 
در غیر این صورت باید ارزیابی دوباره ای نسبت به تمام اقدامات تان 

در این حوزه صورت دهید. 
بی ش��ک مدیریت کس��ب و کارهای آنالین دش��واری های خاص 
خ��ودش را دارد. در ای��ن میان اگر ش��ما به دنب��ال ارزیابی میزان 
سوددهی مناسب کس��ب و کارتان هستید، سه راهکار فوق به شما 

کمک قابل مالحظه ای خواهد کرد. 
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تولید محتوا برای جلب نظر مخاطب هدف به منظور آش��نایی با برند یا 
تعامل با آن امر عجیبی نیس��ت. امروزه تقریبا هر برندی در بازار به دنبال 
تولید محتوا و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس آن است. این امر 
به بازاریاب ها فرصت بسیار خوبی برای آشنا کردن مشتریان از سراسر دنیا 
با برندشان می دهد. البته در این بین نباید حجم باالی رقابت و دردسرهای 
ناشی از آن برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز فراموش کنیم. 

اغل��ب اوقات وقتی صحبت از رعایت نکات س��ئو برای نگارش محتوای 
تبلیغاتی می شود، بسیاری از بازاریاب ها احساس نگرانی شدیدی خواهند 
ک��رد. دلی��ل این امر نی��ز تلقی مدیریت س��ئو به عنوان امری س��خت و 
غیرممکن است. درست به همین خاطر ما در این مقاله قصد بررسی دقیق 
نحوه تولید محتوای تبلیغاتی با رعایت نکات سئو را داریم. این امر به شما 
برای بهبود مهارت تان در زمینه تبلیغ نویسی و همچنین جلب نظر مخاطب 

هدف کمک خواهد کرد. 
تبلیغاتسئوشدهچیست؟

پیش از اینکه به سراغ توصیه های اصلی در این مقاله برویم، باید اندکی 
درباره محتوای سئو شده نیز صحبت کنیم. وقتی یک تبلیغ را سئو شده در 
نظر می گیریم، دقیقا چه ویژگی آن نظرمان را جلب کرده است؟ به عبارت 
بهتر، چه چیزی یک محتوا را سئو شده می کند؟ پاسخگویی به این سوال 
کار چندان ساده ای نیست. دلیل این امر نیز شاخه های مختلف سئو محتوا 
در عرصه بازاریابی و تبلیغات اس��ت. چنین امری یکی از مزیت های ویژه 
بازاریابی در عصر کنونی محسوب می شود.  سئو )SEO( یا به عبارت بهتر 
بهینه س��ازی برای موتورهای جست و جو به فرآیند استفاده از کلیدواژه ها 
در تولید محتوا به منظور کس��ب رتبه های برتر در موتورهای جست و جو 
اش��اره دارد. البت��ه از آنجایی که امروزه مهمترین موتور جس��ت و جو در 
دنیا گوگل اس��ت، اغلب برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
یک راست س��راغ گوگل می روند. معنای این امر اهمیت گوگل در زمینه 
س��ئو محتواست.  یک طراح تبلیغات برای جلب نظر مشتریان به برندش 
راهکاره��ای زیاد در زمینه تولید محتوا پی��ش رو داد. نکته مهم اینکه در 
هر نوع محتوایی که مدنظر ش��ما قرار دارد، باید استفاده از کلیدواژه های 
کاربردی مدنظ��ر قرار گیرد. معیار اصلی در زمینه انتخاب کلیدواژه ها نیز 
میزان انطباق شان با ماهیت کسب و کار شما و همچنین سلیقه مشتریان 
است. بنابراین اگر ش��ما فقط یکی از موارد فوق را مورد توجه قرار دهید، 
به احتمال زیاد محتوای تان شانسی برای جلب نظر مخاطب هدف نخواهد 
داش��ت.  اگر ش��ما قصد ورود به حوزه طراحی محتوای تبلیغاتی را دارید، 
ب��ه طور معمول تولید محتوا در قالب الگوهای ذیل بخش��ی از وظیفه تان 

خواهد بود:
• پست های وبالگی

• مطالب مخصوص سایت برند
• کتاب های الکترونیکی

• تبلیغات پاپ آپ 
• محتوای شبکه های اجتماعی

آیاسئودرحوزهطراحیتبلیغاتمهماست؟
سوال بعدی که باید به آن پاسخ دقیق و روشنی بدهیم، اهمیت مدیریت 
سئو در حوزه تبلیغات است. اگر پاسخ به این سوال منفی باشد، شما هیچ 
دلیلی برای یادگیری سئو محتوا در عرصه تبلیغات نخواهید داشت. امروزه 
موتورهای جست و جو برای جلب رضایت کاربران در تالش برای نمایش 
دقیق ترین محتواهای ممکن به آنها هستند. این امر اهمیت بسیار زیادی 
برای آنها دارد. اگر ش��ما نس��بت به این نکته توجه الزم را نش��ان ندهید، 
ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور چش��مگیری 

کاهش پیدا می کند. 
هر طراح تبلیغاتی باید اس��تفاده از محتوای سئوش��ده به منظور جلب 
رضایت کاربران و همچنین کسب رتبه های برتر در گوگل را مد نظر داشته 
باش��د. اگر شما در این میان از مدیریت سئو سود نبرید، به ندرت شانسی 
برای تاثیرگذاری بر روی کاربران خواهید داشت. به عبارت بهتر، محتوای 

شما در این وضعیت اصال به دست مخاطب هدف نخواهد رسید. 
تکنیکهاییبرایطراحیتبلیغاتباچاشنیسئو

پیداکردنکلیدواژههایمناسب
اولی��ن قدم برای هر طراح محتوای تبلیغات��ی پیدا کردن کلیدواژه های 
درست و مناسب است. بسیاری از بازاریاب ها در این راستا به طور مداوم با 
مشکالتی رو به رو هستند. دلیل این امر نیز استفاده از هر نوع کلیدواژه ای 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. یادتان باش��د ش��ما به 
عنوان بازاریاب امکان اس��تفاده از هر نوع محتوایی و امیدواری نس��بت به 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ندارید. این امر به احتمال زیاد توانایی 
ش��ما برای جلب نظر مشتریان را کاهش داده و برندتان را در مدت زمانی 

کوتاه بدل به یک کسب و کار کلیشه ای خواهد کرد. 
یکی از بهترین ابزارهای دنیا برای کمک به ش��ما در مس��یر پیدا کردن 
 Magic( کلیدواژه ه��ای م��ورد نیازتان در ح��وزه تبلیغات مجیک تول��ز
Tools( اس��ت. این ابزار به ش��ما برای انتخاب حوزه ه��ای مورد عالقه و 
سپس مشاهده محبوب ترین کلیدواژه های دنیا در آن زمینه کمک می کند. 
البته یادتان باشد که همیش��ه ابزارهای خود گوگل هم در دسترس شما 
قرار دارد. این ابزارها به طور معمول کامال رایگان در دس��ترس بازاریاب ها 
قرار می گیرد و شما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ساده ترین 
شکل ممکن با اس��تفاده از کلیدواژه های توصیه شده آنها را پیدا خواهید 

کرد. 

پیداکردنسواالتمردمدرفضایآنالین
اغلب مردم برای پیدا کردن پاس��خ سواالت ش��ان از موتورهای جست و 
جو س��ود می برند. این امر شامل درج یک س��وال در گوگل و تالش برای 
پیدا کردن پاس��خ های مناسب اس��ت. اگر شما مایل به تعامل با مشتریان 
در باالترین س��طح ممکن هس��تید، باید محتوایی ج��ذاب و تعاملی برای 
آنها طراحی کنید. در این میان تمرکز بر روی سواالت مشتریان می تواند 
رمز موفقیت شما باشد.  یک محتوای تبلیغاتی نباید فقط برای مشتریان 
جذابیت بصری داش��ته باشد، بلکه تمرکز بر روی سواالت و مشکالت آنها 
می تواند انگیزه ش��ان برای خرید از شما را به ش��دت افزایش دهد. امروزه 
دیگ��ر دوره تولید محتوای تبلیغاتی بر مدار س��رگرمی صرف تمام ش��ده 
اس��ت. بنابراین اگر ش��ما برنامه ای برای به روز رسانی نحوه تولید محتوای 

تبلیغاتی تان نداشته باشید، خیلی زود از بازار حذف خواهید شد. 
ش��ما برای پیدا کردن س��واالت رایج مشتریان در گوگل امکان استفاده 
 Also Asked، Answer از چند ابزار حرفه ای را دارید. ابزارهایی نظیر
The Public و Quora از جمله مهمترین ابزارهایی هستند که شما با 
جست و جویی ساده در آنها امکان پیدا کردن هزاران سوال مرتبط با حوزه 
کاری تان را خواهید داش��ت. پاس��خگویی به چند سوال برتر در این رابطه 

می تواند جذابیت محتوای شما را به طور قابل مالحظه ای افزایش دهد. 
تعیینهدفمحتوا

شما باید برای محتوای بازاریابی تان یک هدف مشخص داشته باشید. این 
امر به تمام فعالیت های بازاریابی ش��ما نظم خواهد داد. متاسفانه بسیاری 
از برنده��ا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیش��ه با مش��کالت 
گس��ترده ای رو به رو هس��تند. یکی از دالیل این امر بی توجهی به تعیین 
هدف برای محتوای بازاریابی اس��ت. چنین امری به سادگی هرچه تمام تر 

توانایی شما برای تعامل و جلب نظر مشتریان را کاهش خواهد داد. 
فرآین��د تعیین هدف محتوای تبلیغاتی به ط��ور معمول امر پیچیده ای 
نیس��ت. بازاریابی باید با توجه به نیاز کسب و کارشان و همچنین سلیقه 
مشتریان صورت گیرد. اگر مش��تریان هدف شما در بازار بیشتر به دنبال 
ویدئوهای آموزش��ی هستند، ش��ما هم باید دقیقا بر همین اساس دست 
ب��ه تولید محتوای تبلیغاتی بزنید. در غی��ر این صورت بی توجهی کاربران 

سرنوشت حتمی تبلیغات تان خواهد بود. 
در کنار س��لیقه مش��تریان، نیاز برند نیز امر مهمی محس��وب می شود. 
برندهای��ی که ب��ه دنبال فروش بیش��تر هس��تند، باید همیش��ه مزایای 
محصوالت شان را به رخ دیگر رقبا بکشند. این امر می تواند نقش مهمی در 
جلب نظر مشتریان و تعامل بهینه با آنها داشته باشد، در غیر این صورت 
هر اتفاقی که برای ش��ما پیش بیاید، به احتمال زیاد خبری از فروش باال 

نخواهد بود. 
ارزیابیمحتوایرقبابرایپیداکردنکلیدواژههایتازه

آپدیت فهرس��ت کلیدواژه ها و تالش برای اس��تفاده منظم از نمونه های 
تازه در زمینه تولید محتوا برای هر طراح تبلیغاتی امر س��ختی محسوب 
می ش��ود. چنین نکته ای اغلب اوقات توانایی یک برند برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را به شدت کاهش می دهد. بی شک بسیاری از برندها 
از نظر زمان در دس��ترس و همچنین نیروی کار آماده در تیم بازاریابی با 
چالش های زیادی رو به رو هس��تند. به همین خاطر به روز رس��انی منظم 

محتوا برای آنها امری غیرممکن خواهد بود. 
توصیه ما در این میان برای تیم های بازاریابی که با این دست از مشکالت 
رو به رو هستند، بسیار ساده است. راهکاری که به شما در چنین شرایط 
دش��واری کمک می کند، ارزیابی وضعیت رقبا خواهد بود. این ایده ش��اید 
در ابتدا بس��یار عجیب به نظر برس��د، اما به محض اینکه شما به استفاده 
از آن عادت کنید، دیگر هیچ مش��کلی برای پیدا کردن کلیدواژه های تازه 
پیش روی تان نخواهد بود.  بس��یاری از برندهای بزرگ در حوزه بازاریابی 
هزینه های بس��یار زیادی انجام می دهند. آنها با هزینه های گزاف یک تیم 
عالی طراحی تبلیغات فراهم کرده و بهترین کلیدواژه ها را مورد توجه قرار 
می دهند. با این حس��اب توجه گس��ترده کاربران به چنین برندهایی امر 
عجیبی نیس��ت. اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
و کس��ب رتبه های برتر در موتورهای جس��ت و جو هس��تید، باید چنین 
راهکاری را مدنظر قرار دهید. این امر به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر 

روی مخاطب هدف کمک شایانی خواهد کرد. 
یادتان باش��د ب��رای ارزیابی محتوای دیگر برندها باید همیش��ه بر روی 
برنده��ای بزرگ هدف گذاری نمایید. ای��ن امر در کنار پیدا کردن بهترین 
محتوای چنین برندهایی به شما برای کسب موفقیتی مشابه با آنها کمک 
خواهد کرد. درست به همین خاطر باید همیشه به دنبال تعامل با مخاطب 
هدف تان به بهترین شکل ممکن باشید، در غیر این صورت شاید محتوایی 
که از روی دست دیگر برندها طراحی کرده اید، حتی اعتراض کاربران را نیز 
به همراه داشته باشد. درست به همین خاطر شما باید عملکرد بسیار دقیق 

و بی عیبی در این رابطه از خودتان نشان دهید. 
گردآوریاطالعاتدستاول

استفاده از اطالعات دست اول برای ارزیابی شرایط و تولید محتوا به شما 
برای تبدیل ش��دن به بازاریابی حرفه ای در بازار کمک خواهد کرد. امروزه 
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان با مشکالت 

زیادی رو به رو هستند. یکی از دالیل اصلی در این میان اتکای اغلب برندها 
به داده های دس��ت چندم در زمینه تولید محتوای سئو شده است. چنین 
امری شما را در معرض هر نوع رویداد پیش بینی نشده ای قرار خواهد داد. 
راهکار ما در این بخش تالش برای دسترس��ی به داده های دس��ت اول 
است. در این میان شما باید خودتان وارد عمل شده و اطالعات موردنیازتان 
را گردآوری کنید. بهترین منابع برای تعامل با مشتریان و گردآوری چنین 
اطالعاتی نیز ش��بکه های اجتماعی است. امروزه مردم ساعت های طوالنی 
از روزش��ان را در ش��بکه های اجتماعی س��پری می کنند. این امر به شما 
برای گردآوری هر نوع اطالعات کاربردی در زمینه سئو محتوای تان کمک 
خواهد کرد. یادتان باشد شما برای پیدا کردن بهترین شبکه اجتماعی در 
این میان باید همیشه برنامه دقیقی داشته باشید، در غیر این صورت شاید 
بر روی پلتفرمی س��رمایه گذاری کنید که هیچ کدام از مشتریان هدف تان 

در آن عضویت ندارند. 
طراحیمحتوایاصیلوساده

کپی برداری در زمینه تولید محتوای تبلیغاتی هرگز راهکار مناسبی برای 
جلب نظر مخاطب هدف نیست. این امر اغلب اوقات یک برند را با مشکالت 
بس��یار زیادی رو به رو خواهد کرد. به همین خاطر ش��ما باید همیشه در 
زمینه تولید محتوای تبلیغاتی در تالش برای نوآوری و غافلگیر س��اختن 
مخاطب باشید. این امر تاثیرگذاری به مراتب بیشتری بر روی کاربران به 
همراه خواهد داش��ت.  نکته دیگری که در این میان باید مدنظر شما قرار 
گیرد، طراحی محتوای تبلیغاتی به شیوه ای ساده و روان است. اگر کاربران 
برای فهم پیام اصلی محتوای ش��ما دردس��رهای زیادی را متحمل شوند، 
واکنش چندان خوبی به کمپین تان نخواهند داشت. معنای این امر ناتوانی 
ش��ما برای کس��ب رتبه های برتر در سئو گوگل خواهد بود. به این ترتیب 
محتوایی که زحمت زیادی هم برای آن کشیده اید، حتی به دست یک نفر 

هم نخواهد رسید. 
semrush.com:منبع
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اخبار

جشنواره پژوهش و فناوري شركت آب و فاضالب استان مركزي برگزار شد
اراک- فرناز امیدی: همزمان با هفته پژوهش ، جشنواره پژوهش و فناوري 
شــركت آب و فاضالب استان مركزي با حضور مديرعامل و معاونين ، واعضاي 
كميته تحقيقات  اين شــركت برگزار شد. به گزارش روابط عمومي شركت آب 
و فاضالب استان مركزي در اين مراسم كه در روز چهارشنبه اول ديماه برگزار 
گرديد مهندس يوسف عرفاني نسب مديرعامل اين شركت طي سخناني ضمن 
تبريك هفته پژوهش بيان داشت : توسعه علمي، صنعتي و فرهنگي هر كشور 
بــدون پرداختن به امر پژوهش با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود و در واقع 
پژوهش موتور محرك پيشرفت و توسعه محسوب مي شود. وي ادامه داد : صنعت 
آب و فاضالب به عنوان يك مجموعه بزرگ كه عهده دار خدمات به همه مردم 

كشور مي باشد از اين قائده مستثني نيست و تا كنون بسياري از موفقيت هاي اين صنعت مديون كار محققان و پژوهشگران مي باشد. 
مهندس عرفاني نسب با اشاره به كارنامه موفق كميته تحقيقات شركت آبفاي استان مركزي ، اظهار داشت : براي حل مشكالت و چالشهاي 
پيش رو در آب و فاضالب و افزايش كارايي اين مجموعه بهترين راه افزايش تحقيقات و پژوهش ها مي باشد و اميدوارم در آينده شاهد 
اتفاقات بهتر و مهم تري در اين عرصه باشيم. در ادامه اين مراسم ، نتايج ارزيابي هاي صورت گرفته در بخشهاي ارائه مقاله ، نظارت پروژه 
هاي تحقيقاتي ، اختراعات و ابداعات و همچنين عنوان« كسب افتخار«  معرفي گرديد.  بر همين اساس عباس جهانگيري به عنوان نفر برتر 
در بخش مقاله و نفر برتر در بخش بيشترين مشاركت در نظام پيشنهاد سال 99 معرفي شد. همچنين عليرضا رودباراني و عليرضا جوكار  
به عنوان نفرات برتر در بخش نظارت پروژه هاي تحقيقاتي معرفي شدند و عنوان برتر در بخش اختراع  و بخش » كسب افتخار« به ترتيب 
به ابوالفضل نجفي و  حميده جعفري  رسيد. پريسا محمدرحيمي هم  به عنوان برگزيده در بخش بيشترين مشاركت در نظام پيشنهاد سال 
98 معرفي شد. در اين مراسم از زحمات مجتبي مرادي نماينده صنعت در كميته تحقيقات و محمد صادق رجايي نماينده دانشگاه دركميته 
تحقيقات و همچنين از زحمات شراره حمزه لو بواسطه فعاليت هاي ارزشمند وي در دبيرخانه نظام پيشنهادها قدرداني شد. گفتني است 

در ارزيابي هاي صورت گرفته در بخش خلق ايده ، بيشترين مشاركت در نظام پيشنهادها مربوط به سال هاي 98 و 99  بوده است.

موفقیت قمی ها در چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قران كریم
قم - خبرنگار فرصت امروز: فعاالن قرآن و عترت اســتان قم در چهل و 
چهارمين دوره مسابقات سراسری قران كريم خوش درخشيدند. به گزارش روابط 
عمومی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، سيدمصطفی ميرعرب رضی 
رئيس گروه قرآن و عترت اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم، ضمن 
اعالم اين خبر اظهار داشت: اختتاميه چهل و چهارمين دوره مسابقات سراسری 
قران كريم در دو بخش بانوان و آقايان با حضور محمدمهدی اســماعيلی وزير 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و حجت االسالم سيدمهدی خاموشی رئيس سازمان 
اوقاف و امور خيريه برگزار شد كه در آن فعاالن قرآنی استان قم موفق به كسب 

عنوان در بخش های متعددی شدند. وی افزود: در بخش آقايان و در حفظ ۲۰ جزء قرآن كريم حميدرضا صافی؛ در بخش دعاخوانی شهاب 
امانتچی، در بخش اذان حســين يزدان پناه و در ميان خواهران شــركت كننده و در بخش ِ قرائت تحقيق نسيبه كرمی پارسا از قم موفق 
به كســب رتبه های برتر در اين مســابقه بزرگ شدند. سيدمصطفی ميرعرب رضی ضمن تبريك به تمامی اين عزيزان، استان قم را يكی 
از تاثيرگذارترين اســتان ها در عرصه های قرآنی دانســت و تصريح كرد: همواره از جوانان و عالقه مندان به علوم قرآنی حمايت كرده ايم و 
بدون شك موفقيت های بيش از اين از فعاالن قرآنی در استان قم مورد انتظار است كه ان شاءاهلل با هم افزايی و هم گرايی بيشتر به نقاط 

روشن تری خواهيم رسيد.

در 9 ماهه سال 1400 محقق شد
ساخت و بازسازی بیش از 2000 قطعه صنعتی در نیروگاه رامین اهواز

اهواز - شبنم قجاوند: مدير عامل نيروگاه رامين : با افزايش دانش و تجربه 
متخصصين اين نيروگاه ، بومی سازی در نيروگاه رامين شتاب بيشتری گرفته 
است.  خليل محمدی مدير عامل نيروگاه با اعالم اين خبرگفت: با برنامه ريزی 
صورت گرفتــه درجهت خودكفايی قطعات نيروگاهی و بــا هدايت و راهبری 
متخصصين جوان نيروگاه رامين بومی سازی قطعات در نيروگاه رامين شتاب 
بيشتری گرفته و توانسته ايم تعداد 1189 قطعه را بسازيم و 884 قطعه ديگر 
را مورد بازســازی قرار دهيم كه در مجموع تعــداد ۲۰73 قطعه صنعتی را به 
بخشــهای مورد نياز اين نيروگاه جهت بهره برداری تحويــل داده ايم. خليل 

محمدی به تنوع قطعات ذكر شده در اين مدت 9 ماهه سال جاری اشاره كرد و افزود: قطعات ساخته شده در 5۲۰ نوع قطعه و همچنين 
قطعات مورد بازسازی قرار گرفته را ۶۲1 نوع قطعه برشمرد. نيروگاه رامين اهواز با ۶ واحد توليدی بزرگ ترين نيروگاه بخاری كشور است و 

نقش مهمی در تأمين آسايش مردم و پشتيبانی از برق شبكه كشور ايفا می كند.

علی وحیدی:
تیم فوتبال بانوان پاالیش گاز نماینده دختران ایالم در لیگ برتراست

ایالم - خبرنگار فرصت امروز: مدير اجرايی باشگاه فرهنگی ورزشی شركت 
پااليش گاز ايالم با بيان اينكه تيم فوتبال بانوان پااليش گاز نماينده دختران ايالم 
در ليگ برتراست،گفت: هدف اين پااليشگاه از تشكيل تيم فوتبال بانوان، قهرمانی 
نيست بلكه به دنبال شناســايی بانوان توانمند استان و معرفی اين پتانسيل و 
توانمندی آنان در ميادين ورزشی است. به گزارش روابط عمومی، علی وحيدی 
افزود: تيم فوتبال بانوان جزو اولين تيم های ليگ برتر بوده و همه ساله در ليگ 
حضوری فعال دارد كه انتظار می رود جهت تداوم حضور و كسب جايگاه های 
باالی جدول، همه مسئوالن استان در همه زمينه ها از آن حمايت كنند. وی با 

اشاره به اينكه در حال حاضر اين تيم در رده هشتم جدول قرار دارد و تالش می شود كه در بازی های آينده به رتبه های قابل قبولی صعود 
كند، اظهار داشت: اين تيم تاكنون ۶ بازی داشته كه از اين تعداد 3 مورد در زمين ايالم و 3 مورد ديگر در زمين ميزبان بوده است. مدير 
اجرايی باشگاه فرهنگی ورزشی شركت پااليش گاز ايالم تصريح كرد: تيم فوتبال پااليش گاز ايالم قديمی ترين و پرسابقه ترين تيم ليگ 
به جهت حضور در ليگ برتر ايران می باشد و هيچكس و هيچ چيز نميتواند مانع و سد دختران ايالم در راه رسيدن به اهدافشان باشد. 
وحيدی خاطرنشان كرد: با وجود اينكه امسال 11 بازيكن كه يك تيم كامل می شوند خروجی داشتيم ولی با تالش كادرفنی و مربيان 
توانمند تالش می شــود همان تيمی باشد كه تيم های بزرگ ليگ را به چالش می كشد. مدير اجرايی باشگاه فرهنگی ورزشی شركت 
پااليش گاز ايالم با اشاره به اينكه تالش و انسجام تيم فوتبال بانوان پااليش گاز ايالم قابل  تحسين است،گفت: موفقيت های تيم فوتبال 
بانوان پااليش گاز ايالم نشان از تالش، پشتكار، همدلی و يكدست بودن تيم می باشد و كادر مربيگری توانمند، جوان گرايی، برنامه ريزی 

مناسب و همدلی تيم از اميدهای پيشرفت اين تيم است.

شهردار رشت در بازدید از محله آزاد ؛
رسیدگی به محالت كم برخوردار در صدر توجهات شهرداری 

رش��ت - خبرنگار فرصت امروز:  سيد امير حسين علوی شهردار رشت 
ضعف در گسترش شبكه فاضالب و آسيب  ديدگی تاسيسات و زيرساختهای شهر 
را از جمله چالشهای پيش روی رشت ذكر كرد و گفت: راه اندازی تصفيه  خانه 
شرق رشت بايد به مطالبه ای همگانی تبديل شود. به گزارش واحد خبر مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل شــهرداری رشت - سيد امير حسين علوی شهردار 
رشــت جمعه ســوم دی ماه 14۰۰ در جريان بازديد از محله آزاد كه به اتفاق 
نادر حسينی رئيس كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت، 
گروههای جهادی، معاونين و مديران شهرداری انجام شد، اظهار داشت: رسيدگی 

به محالت كم برخوردار از جمله اولويتهايی محسوب می شود كه همواره در صدر توجهات شهرداری رشت قرار داشته است كه در همين راستا 
سعی كرديم از توان و ظرفيت گروههای جهادی و پتانسيل های اجتماعی بهترين استفاده ممكن را ببريم. علوی با بيان اينكه عالوه بر ضعف 
در گسترش شبكه فاضالب تاسيسات و زيرساختهای شهر رشت به شدت آسيب ديده است، تصريح كرد: متاسفانه راه  اندازی تصفيه  خانه 
شرق رشت توسط شركت آب و فاضالب در موعد مقرر عملياتی نشده است و بايد تحقق اين امر به مطالبه بزرگ و اصلی همه ما تبديل شود.

شورای مدیران مخابرات منطقه گلستان تشکیل جلسه داد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: جلسه شورای مديران با حضور اعضای آن در مخابرات منطقه گلستان تشكيل شد.دكترغالمعلی 
شــهمرادی با اشــاره به نزديك شدن به پايان سال 14۰۰ بر تسريع اجرای پروژه های در دست اقدام تاكيد و گفت:پيشرفت مطلوبی در 
روند اجرايی برنامه ها مشاهده می شود و انتظار می رود اهداف در نظر گرفته شده تا پايان سال تحقق يابد .وی با تاكيد بر اجرای طرح 
واگذاری اينترنت بر بستر راديو  بصورت ويژه ، آنرا از پروژه های مهم دانست و گفت در مناطقی كه امكان ارائه خدمات بر بستر فيزيكی 
وجود ندارد می توان از اين روش سرويس های مورد نياز مشتريان را به آنها ارائه داد .همچنين در اين جلسه ، مهندس حميد ذبيحی در 
خصوص عملكرد معاونت شبكه توضيحاتی ارائه و پروژه های در دست اجرا و برنامه های پيش رو را تشريح كرد.در ادامه در خصوص كمپين 

تانومای تجاری نيز بحث و تبادل نظر شد و هماهنگی های الزم برای اجرای بهتر اين طرح برنامه ريزی و به واحد های مرتبط ابالغ شد.
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آذربایجان شرقی – ماهان فالح: رئيس اتاق تبريز با تاكيد بر لزوم 
ايجاد زمينه های همكاری برای افزايش تجارت ميان دو كشــور ايران و 
بالروس اظهار كرد: آذربايجان شرقی توانايی تامين بسياری از كاالهای 

وارداتی به بالروس را دارد.
يونس ژائله در ديدار با ســفير بالروس در تهران با اشــاره به اين كه 
آذربايجان شرقی قطب صنعتی و كشاورزی ايران است، گفت: بالروس 
دارای صنايع قدرتمندی مانند صنعت نساجی و لبنيات بوده و اين استان 

مشتری برخی مواد اوليه توليدی در بالروس است.
وی به توانمندی اســتان در صادرات كاالهــای انرژی بر به بالروس 
اشــاره كرد و گفت: اين استان آمادگی سرمايه گذاری در صورت وجود 

زمينه های سرمايه گذاری جذاب در بالروس را دارد.
رئيس اتاق تبريز افزود: تبريز برای توليد مشترك خودروهای سنگين 
كامالً آماده بوده و تمامی صنايع مرتبط با آن را دارد و در اين زمينه دارای 
تجربه نيز است. ژائله ادامه داد: هر دو طرف ظرفيت های خاص خود را 
دارند كه در صورت فراهم كردن زمينه ها توسط سفارت و تغيير در نگاه 
بالروس برای خروج از بازارهای داخلی خود می توان از اين فرصت های 

تجاری به نحو احسن استفاده كرد.
وی با تاكيد بر لزوم تاسيس شركت هايی با قرارداد مشاركت انتفاعی 
برای گسترش همكاری ها گفت: در حال حاضر امكان صادرات گرانول از 

پتروشيمی های ايران به بالروس وجود دارد.

رييس اتاق تبريز با تاكيــد بر لزوم يافتن راهی برای افزايش تجارت 
ميان دو كشور ايران و بالروس اظهار كرد: آذربايجان شرقی توانايی تامين 
بسياری از كاالهای وارداتی از جمله صادرات خشكبار به بالروس را دارد 
بنابراين بايد با داشتن برنامه عملياتی برای توسعه روابط تجاری گام های 

اساسی برداشت.
حجم مراودات تجاری بین دو كشور پایین است

ســفير بالروس در تهران نيز ضمن ابراز خوشحالی از حضور در اتاق 
تبريز گفت: با وجود ظرفيت های بســيار باال، متاسفانه حجم مراودات 
تجاری بين دو كشــور كم اســت كه در اين زمينه اميدواريم مناسبات 

مختلف اين دو كشور گسترش يابد.

ديميتری كالتسوف با اشاره به ظرفيت بانك تجارت ايران در مينسك 
افــزود: امكان بهره مندی از بانك های امارات متحده عربی و تركيه برای 
نقل و انتقال پول وجود دارد ولی ابتدا بايد كاالها و روش های تجارت را 
مشخص كنيم. وی ادامه داد: در بالروس صنايع ماشين سازی و شيرينی 
و شكالت وجود دارد. همچنين اين كشور در توليد شير خشك نيز دارای 
پتانسيل بااليی است. كالتسوف افزود: در زمان اتحاد جماهير شوروی، 
بالروس به كارگاه توليدی مشهور بود و بعد از فروپاشی نيز، اين لقب و 
توسعه صنايع كشور حفظ شــده اند. وی به حضور خودروهای سنگين 
توليد بالروس در جاده های ايران و وجود دفاتر خدمات پس از فروش در 
تهران اشاره كرد و گفت: تجهيزات فنی با تكنولوژی باال در بالروس توليد 

می شود و امكان صادرات به ايران وجود دارد.
سفير بالروس در تهران در پايان اين ديدار با اشاره به مشكالت مرتبط 
با تهاتر و همچنين وبينار برگزار شــده ما بين اتاق تبريز و اتاق ماگيلف 
در تير ماه امسال، از اتاق تبريز برای اعزام هيات به بالروس دعوت كرد.

يوسف حسينی، رئيس كميســيون صادرات و مديريت واردات اتاق 
تبريز نيز با تبريك فرا رسيدن سال نو ميالدی گفت: ۶5 درصد از فعاالن 
اقتصادی ايرانی كه با بالروس كار می كنند از اســتان آذربايجان شرقی 
هستند. وی با اشاره به توان استان برای تامين كل نياز ميوه و خشكبار 
بالروس افزود: از همكاری مشــترك با تاسيس شركت هايی با قرارداد 

مشاركت انتفاعی برای گسترش همكاری ها استقبال می كنيم.

س��اری – دهقان : مدير منابع آب شهرســتان بابل معتقد است، 
تغيير كاربری آبندان ها خطری جدی است كه ما در چهارچوب حيطه 

اختيارات قانونی با اين مسئله برخورد می كنيم.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شركت آب منطقه 
ای مازندران، گيالنی مدير منابع آب بابل در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا  
در خصوص آلودگی و تغيير كاربری آبندان ها و حيطه قانونی اختيارات 
مجموعه تحت اين مديريت، اظهار كرد: آبندان ھا به عنوان سازه عموما 
انسان ساخت در سنوات گذشته جهت تأمين آب اراضی شاليزاری توسط 
نياكان ما از طريق گودبرداری و ايجاد ديواره و كوبيدن خاك ايجاد شد.

وی از وجود 18۲ قطعه آبندان اين شهرستان تحت مديريت منابع آب 
بابل خبر داد و افزود: با عنايت به مفاد مطروحه در قانون توزيع عادالنه 
آب مصوب سال 13۶1 مجلس شورای اسالمی، شركت آب منطقه ای به 

نمايندگی از وزرات نيرو متولی بهره برداری از آبندان ها است.

ايشان با اشاره به اينكه تغيير كاربری آبندان ها مهم ترين دغدغه فعلی 
اســت، تصريح كرد: تغيير كاربری آبندان ها خطری جدی است كه ما 

در چهار چوب حيطه اختيارات قانونی با اين مسئله برخورد می كنيم.

گيالنی يادآور شــد: به اســتناد ماده 4۶ قانون توزيــع عادالنه آب 
مســئوليت پيشــگيری و ممانعت و جلوگيری از آلودگی منابع آب به 
سازمان محيط زيست محول شده است كه مديريت منابع آب بابل در 
صورت مشاهده موارد آلوده كننده منابع آب سطحی و زيرزمينی، گزارش 

مربوطه را جهت اقدام به اين سازمان ارسال می كند.
وی ادامه داد: با توجه به اين كه آب آبندان ها، عموماً از طريق انشعابات 
درجه دو و ســه انهار و رودخانه ها تامين می شــود، وجود آلودگی در 
آبندان هايی كه از انهار  بعضاً آلوده تغذيه می شود، دور از انتظار نيست. 
وی در پايان از ھمه كشــاورزان و ذينفعان آبندان های شهرســتان 
خواست كه به محض مشاھده مواردی نظير تغيير كاربری آبندان، آن را 
به اطالع اين مديريت منابع آب برسانند تا در رويكردی مشاركت محور با 
ھمياری مردم و سازمان های ذی مدخل، حفاظت از اين منبع آبی مهم 

به نحوی شايسته انجام شود.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: نمايشگاه دستاورد های پژوهش و 
فناوری صنعت آب و برق كشور با حضور وزير نيرو افتتاح شد.

در اين نمايشگاه جديدترين دستاورد های پژوهشی و فناوری صنعت 
آب و برق به معرض نمايش گذاشــته شــد. عليرضا ايمانلو، مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی همزمان با هفته پژوهش 
در نمايشگاه دستاورد های پژوهش و فناوری صنعت آب و برق كشور كه 
در محل پژوهشگاه نيرو آغاز به كار كرد، حضور يافت. يكی از غرفه های 
تخصصی اين نمايشــگاه، غرفه متعلق به شركت آب و فاضالب استان 
آذربايجان شــرقی بود كه عالوه بر طرح های ثبت نام شده، نيازمندی 
های فناورانه از بخش های مختلف شــركت آب و فاضالب اســتان به 
تعداد 5 عنوان در اين نمايشگاه معرفی می شود. نمايشگاه دستاورد های 
پژوهش و فناوری صنعت آب و برق با همكاری وزارت نيرو و شركت های 
زيرمجموعه در محل پژوهشــگاه نيرو در فضای 1۰۰۰ متری با حضور 

بيش از 1۶ شركت داخلی و شركت های دانش بنيان برگزار شده است.
در اين نمايشگاه، شركت های توانير، مديريت منابع آب، آب و فاضالب 
كشــور، برق حرارتی، ساتكاب، موسسه تحقيقات نيرو، پژوهشگاه نيرو، 
شركت های تحت حمايت مركز رشد پژوهشگاه نيرو، صندوق پژوهش 
و فناوری صنعت آب و برق، نيان الكترونيك، پيشــرو گســتر ارتباطی 

كاســپين، شــركت صنعت رادمان، توربوتك و الكترونيــك افزار آزما، 
پتروپارس پاور و ... حضور دارند. شركت آب و فاضالب استان آذربايجان 
شرقی بر اساس ارزيابی شركت مهندســی آب و فاضالب كشور اخيرا 
موفق شد عنوان رتبه اول شركت برگزيده در عرصه پژوهش و فناوری 

صنعت آب و فاضالب در سال 14۰۰ را كسب كند.
اين دستاورد مهم بر اساس ارزيابی كميته ای  متشكل از اعضاء هيئت 
علمی دانشــگاهها و دفتر تحقيقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 
شــركت مهندسی آب و فاضالب كشور حاصل شــده است كه در اين 

فرايند عملكرد پژوهشی شركت های زيرمجموعه صنعت آب و فاضالب 
بر اســاس شاخص های ابالغی وزارت نيرو و مستندات ارسالی شركتها 

بررسی شده كه برخی از شاخصها عبارتند از:
ايجاد زيرساخت پژوهش و فناوری در شركت
اعتبار هزينه شده در بخش پژوهش و فناوری

اجرای پروژه های تحقيقاتی كاربردی
بازتاب دســتاوردهای پژوهشی و تحقيقاتی در نمايشگاههای ملی و 

استانی
ميزان حمات از ارائه مقاله و پايان نامه های دانشجويی

ارتباط با دانشگاهها و مراكز علمی و استفاده از ظرفيت های شركت 
های دانش بنيان

انجام فعاليت های ارزشمند در سطح ملی و بين المللی 
خوشبختانه شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی بر اساس 

مستندات ارائه شده در هر بخش عملكرد مناسبی داشته است.
الزم به ذكر اســت مراسم تجليل از شركت های برگزيده در مراسم 
افتتاحيه جشنواره و نمايشــگاه پژوهش و فناوری وزارت نيرو در محل 
پژوهشــگاه نيرو و باحضور مقام عالــی وزارت نيرو، معاونان وزارتخانه و 

مديران عامل شركت های زيرمجموعه برگزار شد.

اصفهان – قاسم اسد: پژوهشگر جوان آبفای استان اصفهان موفق به 
توليد محلول شوينده و چربی زدا از تاسيسات آب و فاضالب و صنايع مشابه 
شد.  بهاره گودرزی نژاد كارشناس ايمنی آب شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان پس از نزديك به يك ســال كار تحقيقاتــی و انجام آزمايش های 
متعدد، موفق به تهيه اين محلول شده است.  وی هدف از توليد اين محلول 
را كاهش آب مصرفی هنگام تميز كردن تاسيســات آب و فاضالب به ويژه 
ايستگاه های پمپاژ عنوان كرد و گفت: محلول توليد شده عالوه بر افزايش 
ســرعت عمل در چربی زدايی و تميز كاری سطوح صنعتی، موجب حذف 
كامل باكتری ها و قارچ ها در محيط كار نيز می شــود. گودرزی نژاد افزود: 

يكی ديگر از مزايای اســتفاده از محلول چربی زدای جديد، كاهش تعداد 
نيروی انســانی هنگام فرايند چربی زدايی از تاسيسات و در نتيجه كاهش 
هزينه هاســت.  وی اظهار اميدواری كــرد در آينده نزديك بتواند محلول 
شوينده و چربی زدا از تاسيسات آب و فاضالب را در سازمان مالكيت های 
معنوی به ثبت رســانده و استفاده از آن را در صنايع مشابه كاربردی سازد.  
اضافه می شود محلول شــوينده و چربی زدا از تاسيسات آب و فاضالب و 
صنايع مشابه، همزمان با جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نيرو 14۰۰ كه 
روز دوشــنبه ۲9 آذر ماه سال جاری با حضور علی اكبر محرابيان وزير نيرو 

گشايش يافت، برای نخستين بار در معرض ديد عموم قرار گرفت. 

رییس اتاق تبریز در دیدار با سفیر بالروس در تهران:

تبریز برای تولید مشترک خودروهای سنگین با بالروس آماده است

مدیر منابع آب بابل:

از تغییر كاربری آببندان ها به جد جلوگیری خواهد شد

در عرصه پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضالب حاصل شد؛

رتبه نخست كشوری آبفا آذربایجان شرقی به عنوان شركت برگزیده سال 1400

موفقیت پژوهشگر جوان آبفای استان اصفهان در تولید محلول چربی زدا از تاسیسات

رش��ت - خبرنگار فرصت امروز: با افزايش شــدت سرما و ورود 
هم زمان دو جبهه هوای ســرد به كشور، انتظار می رود مصرف خانگی 
و تجاری گاز در كشــور باز هم به ناترازی توليد و مصرف دامن زده و به 
روزانه ۶۰۰ ميليون مترمكعب برسد و اين در حالی است كه به ازای هر 
دو درجه كاهش دما در منزل، معادل يك مترمكعب گاز در شــبانه روز 

صرفه جويی می شود.
به گزارش روابط عمومی گاز گيالن، سيدجالل نورموسوی، سرپرست 
مديريت امور هماهنگی گازرسانی شركت ملی گاز ايران در گفت وگوی 
ويژه خبری شبكه دو سيما با بيان اين مطلب، اظهار داشت: با توجه به 
اين كه دو روزی است كه وارد يك سرمای شديد شده ايم و گستره سرما 
هم در پهنه زيادی از كشور حاكم است، مصارف به شدت افزايش يافته 
و اين در حالی است كه اين سرما طوالنی مدت و بر اساس پيش بينی ها 
برای يك هفته در كشور خواهد ماند، بنابراين روند مصرف نگران كننده 

است.
وی ادامه داد: روز گذشــته مصرف گاز خانگی و تجاری در كشور به 
544 ميليون مترمكعب رســيد، در حالی كه چند روز گذشــته ميزان 
مصرف حدود 5۲۰ ميليون مترمكعب بوده كه چنان چه اين سرما يك 

هفته ديگر ادامه يابد، روند رو به رشــدی را در مصارف خانگی و تجاری 
شاهد خواهيم بود. نورموسوی با بيان اين كه مصرف گاز در بخش خانگی 
و تجاری به علت ســرما روند صعودی دارد، اما توليد گاز در كشور ثابت 
مانده و روزانه به طور متوسط تنها بين 814 تا 8۲۰ ميليون مترمكعب 
وارد شبكه مصرف می شود، گفت: اثرات اين مصرف باعث به هم خوردن 
موازنه توزيع گاز در خطوط انتقال گاز می شود، بنابراين مجبور هستيم 
اين موازنه را با كاهش مصرف در ديگر بخش ها مانند صنايع يا نيروگاه ها 
جبران كنيم. سرپرست مديريت امور هماهنگی گازرسانی شركت ملی 
گاز ايران سرمای امسال را نسبت به سال گذشته، بسيار زودرس خواند 
و اظهار كرد: به رغم آبان بسيار سردی كه داشتيم، ولی افزايش دما در 
آذرماه كه منجر به افت مصارف بخش گرمايشی خانه ها شد، به ما اجازه 
داد تا 175 ميليون مترمكعب هم گاز به نيروگاه ها تحويل دهيم كه به 
اين ترتيب، ذخيره ســوخت مايع نيروگاه ها )كه البته هر دو در حيطه 
وظيفه وزارت نفت است( افزايش يافته و خوشبختانه كمبود آن ها جبران 
شــود تا جايی كه اآلن جای نگرانی برای اســتفاده از سوخت مايع در 

نيروگاه ها وجود ندارد.
وی در ادامــه، افزود: ولی همه اين ها نافی اين مطلب نيســت كه ما 

در بخش مصرف و گرمايشــی كه به هرحال به نوعی، بيشتر هدررفت 
انرژی محسوب می شود تا خود گرمايش، مديريت مصرف نداشته باشيم؛ 
چراكه بخش گرمايشی برای ما از منظر صرفه اقتصادی، چون هيچ ارزش 
افزوده ای به همراه ندارد، ضرر كامل اســت، هرچند رفاه و آسايش را به 

مردم هديه می دهد ولی بايد در مصرف صحيح آن دقت كرد.
وی در پايان، اظهار داشت: با توجه به اين كه 71 درصد گاز توليدشده 
در بخــش خانگی، 1۰ درصد در بخــش نيروگاهی، ۶ درصد در بخش 
پتروشــيمی، ۲ درصد در بخش فوالد، 1 درصد در بخش ســيمان و ۲ 
درصد در پااليشــگاه ها، 4 درصد صادرات و ۲ درصد به مصرف سوخت 
ايستگاه ها می رسد، درمی يابيم كه عمده مصرف، حول مصارف خانگی و 
تجاری می چرخد؛ پس همتی كنيم تا با مديريت مصرف و بهينه مصرف 
كردن اين سوخت پاك، هم ديگران را از اين نعمت بهره مند سازيم و هم 

زمستان راحتی را سپری كنيم.

سرپرست مدیریت گازرسانی شركت ملی گاز:

 به ازای هر دو درجه كاهش دما در منزل، معادل 
یک مترمکعب گاز در شبانه روز صرفه جویی می شود
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آیا ش��ما تا به حال س��اعت ها برای آماده سازی محتوای 
مناس��ب ب��ه منظ��ور ارائ��ه در مراس��م های آنالین وقت 
گذاشته اید؟ بی تردید این امر در صدر فهرست عالقه مندی 
بازاریاب ه��ا قرار ندارد. به ویژه اینکه پس از پایان مراس��م 
موردنظر تمام محتواهای تولیدی از سوی شما بی استفاده 
باقی خواهد ماند. این امر دردسرهای زیادی برای تیم های 
بازاریابی به همراه داش��ته و می تواند فش��ار کاری زیادی 
روی آنه��ا قرار دهد. درس��ت به همین خاطر ش��ما برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان باید همیش��ه به 

دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باشید. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از راهکارها برای 
اس��تفاده دوب��اره از محتوای تولیدش��ده برندها به منظور 
نمایش در مراس��م های آنالین است. شما با این کار امکان 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف با محتوایی جذاب و 
همچنین کاهش هزینه های تبلیغاتی تان را خواهید داشت. 
اگ��ر موضوع موردنظر برای ش��ما نیز نوع��ی دغدغه مهم 
محس��وب می شود، در ادامه با ما همراه باشید تا خیال تان 

بابت این مسئله مهم راحت شود. 
تبدیلویدئوهایالیوبهپستهایجذاب

ویدئوه��ای الیو پس از اینکه مراس��م برند ش��ما پایان 
می پذیرد، به س��رعت تاثیرگذاری اش را از دست می دهد. 
درس��ت به همین خاطر ش��ما باید همیشه برنامه ای ویژه 
برای ساماندهی وضعیت برندتان پس از پایان مراسم کاری 
داشته باش��ید، در غیر این صورت ویدئوهای الیوتان فقط 
برای زمانی که پخش ش��ده کاربرد خواهد داشت. امروزه 
برخی از تیم های بازاریابی و برندهای حرفه ای برای استفاده 
دوباره از ویدئوهای الیوشان که مربوط به مراسم های زنده 
است، از تکنیک تبدیل آنها به ویدئوهای جداگانه استفاده 
می کنند. ش��اید این امر در نگاه نخس��ت بسیار عجیب به 
نظر برس��د، اما تاثیرگذاری بس��یار باالیی برای برندتان به 
همراه خواهد داشت. دست کم به این شیوه شما می توانید 
مطمئن ش��وید مدت ها پس از ویدئوی الیوتان هم ایده و 

محتوای آماده برای بارگذاری دارید. 
تبدی��ل ویدئوهای الیو به پس��ت های ج��ذاب نیازمند 
اختصاص زمان گسترده از سوی شماست. این امر شاید در 
نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد، اما سختی های خاص 
خودش را نیز دارد. مهمترین مس��ئله در این میان تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از اعمال 
تغییراتی جزئی بر روی ویدئوهاس��ت. بدون شک کاربران 
عالقه ای برای مش��اهده ویدئوهای الیو شما در قالب یک 
پست جداگانه ندارند. پس ش��اید در این میان الزم باشد 
مق��داری از ویدئوهای قبلی یا ایده ه��ای تازه تان نیز بهره 
بگیرید، در غیر این ص��ورت توانایی تان برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. 

راهکار ما در این بخش طراحی و ضبط یک مقدمه برای 
پس��ت تان در قالب ویدئو اس��ت. سپس براساس توضیح و 
مقدمه ای که چیده اید، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان را خواهید داش��ت. این امر وضعیت شما در بازار 
را به طور قابل مالحظه ای بهبود می بخشد. به این ترتیب 
دیگر نیازی به نگرانی نس��بت به نحوه تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهد بود. 
اش��تباه بس��یاری از برندها تالش ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف بدون اعمال کمتری��ن تغییراتی در 
ویدئوهای قدیمی ش��ان است. در این میان ویدئوهای الیو 
نیز شرایط مشابهی دارد. بنابراین شما باید دست کم اندکی 
تغییر و ایجاد انطباق می��ان ویدئوهای موردنظر با حال و 
هوای برندت��ان را مدنظر قرار دهی��د، در غیر این صورت 
وضعیت تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 

قابل مالحظه ای دشوار خواهد شد. 
طراحیمحتوایوبالگیبراساسرویدادموردنظر

وقتی یک رویداد تمام می ش��ود، مس��ئله موردنظر آن 
همچنان پابرجا خواهد ماند. به هر حال ایده اصلی ش��ما 
برای برگزاری مراسم باید آنقدر مهم بوده باشد که بودجه 
برندتان را ب��ه آن اختصاص دهید. توصیه ما در این میان 
برای ش��ما اس��تفاده از ایده ه��ا، انواع محت��وا و همچنین 
بازخوردهای دریافتی از س��وی کاربران برای صورت بندی 
پس��ت های وبالگی اس��ت. از آنجایی که وبالگ ها به طور 
معم��ول تاثیرگ��ذاری بس��یار باالتری ب��ر روی مخاطب 

هدف دارد، ش��ما در صورت تمایل ام��کان تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف به طور حرفه ای را خواهید داش��ت. 
یادتان باشد وبالگ همیشه محلی برای تعامل با مخاطب 
هدف حرفه ای برندها محسوب می شود. بنابراین اگر شما 
به دنبال انتش��ار محتوا در این بخش هس��تید، باید حرف 
تازه ای برای مشتریان تان داشته باشید، در غیر این صورت 
مشتریان مورد نظر که اتفاقا در حوزه فعالیت شما حرفه ای 
هم هس��تند، خیلی راحت س��راغ برندهای دیگر خواهند 

رفت.
بی ش��ک وقتی یک برند در رقابت با سایر کسب و کارها 
خیلی زود توانایی  اش برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
را از دس��ت می ده��د، آینده ای در دنیای کس��ب و کار به 
شدت در خطر خواهد بود. درست به همین خاطر شما باید 
همیش��ه به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان به صورت 
حرفه ای باشید. نکته مهم اینکه اغلب مراسم های مربوط به 

برندها ماهیت حرفه ای دارد. بنابراین ش��ما امکان استفاده 
از محتوای مورد اس��تفاده در مراسم های کاری برای تولید 

محتوای وبالگی را خواهید داشت. 
اگر ش��ما تا به ح��ال تجربه تولید محت��وای وبالگی را 
نداش��ته اید، باید نوعی تجدیدنظر اساس��ی در روند تولید 
محتوای تان صورت دهید. دلیل این امر نیز فضای بس��یار 
متفاوت وبالگ ها در مقایسه با سایر حوزه هاست. بنابراین 
اگر ش��ما براس��اس پیش فرض تان از فضای ش��بکه های 
اجتماع��ی اقدام به تولید محت��وا در وبالگ نمایید، خیلی 
زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان از بین 
خواهد رفت. این امر می تواند حتی اعتبار ش��ما به عنوان 
ی��ک برند برگزارکنن��ده مراس��م های کاری را نیز به طور 
قابل مالحظه ای خدش��ه دار نماید. بنابراین پیش از اینکه 
کارتان را در این بخش ش��روع کنید، دس��ت کم با برخی 
افراد حرفه ای در حوزه موردنظر گفت و گو داش��ته باشید. 
این امر می تواند شما را برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

جدیدتان با انتظارات باال آماده نماید. 
طراحیدورهآموزشی

امروزه در اغلب مراس��م های آنالی��ن برندها بحث هایی 
درباره آموزش مهارت های تازه و کاربردی به مش��تریان و 
مخاطب عالقه مند وج��ود دارد. گاهی اوقات حتی برخی 
از کارگاه ها نیز در خالل برگزاری مراس��م های کاری مورد 
توجه قرار می گی��رد. این امر می تواند ایده بس��یار خوبی 
برای برند ش��ما ب��ه منظور تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف باش��ید. پس اگر ش��ما هم قصد تعامل با مشتریان 
و تاثیرگذاری حرفه ای بر روی آنها را دارید، باید همیش��ه 

نکات مورد بحث در این مقاله را به خاطر بسپارید. 

طراح��ی ی��ک دوره آموزش��ی همیش��ه کار س��خت و 
غیرممکنی به نظر می رسد. نکته مهم اینکه شما در صورت 
ارزیاب��ی این امر به مثاب��ه فعالیتی جانبی پس از برگزاری 
مراسم آنالین تان مشکالت بسیار کمتری خواهید داشت. 
دلیل این امر نیز امکان اس��تفاده از محتوای در دس��ترس 
پس از برگزاری مراسم های کاری برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف است. بنابراین شما هیچ مشکلی برای جلب 
نظر مش��تریان در این رابطه نخواهید داشت. چنین امری 
می تواند انگیزه ش��ما برای جلب نظر مش��تریان را به طور 

قابل مالحظه ای تقویت نماید. 
بس��یاری از بازاریاب ه��ا به دلیل ترس از دش��واری های 
یک پروژه هرگز س��راغ آن نمی روند. ماجرا درباره طراحی 
دوره های آموزشی نیز دقیقا به همین شکل است. اگر شما 
پس از برگزاری مراسم آنالین تان با استفاده از محتوای در 
دسترس در آن دوره اقدام به طراحی یک دوره آموزشی یا 

پکیج آنالین نمایید، کارتان به ش��دت ساده تر خواهد شد. 
بی ش��ک این امر سختی های طراحی یک دوره آموزشی از 
صفر تا صد را ندارد. هرچه باشد شما به عنوان برگزارکننده 
یک دوره آنالین بخش قابل مالحظه ای از گفت و گوهای 
تخصصی را نیز میزبانی کرده اید. بنابراین تولید محتوا در 
همان حوزه ها می تواند برای ش��ما قابل توجه و تاثیرگذار 

باشد. 
یادتان باش��د همیشه دوره های مد نظرتان باید براساس 
اطالعات و ماهیت مراس��م آنالین تان ساماندهی شود. اگر 
شما یک مراس��م آنالین درباره راهکارهای نوین بازاریابی 
دیجیت��ال برگزار کرده اید، باید دوره آموزش��ی تان هم در 
همین راستا طراحی شود، در غیر این صورت تاثیرگذاری 
الزم را به همراه نخواهد داش��ت. نکت��ه مهم اینکه امروزه 
مش��تریان در صورت مش��اهده کیفیت پایی��ن یک دوره 
آموزشی یا حتی ویدئویی آموزشی کوتاه هم به طور کامل 

دور برند موردنظر را خط خواهند کشید. 
راهاندازیخبرنامهجذاب

خبرنامه ها همیش��ه تاثیر بس��یار زیادی بر روی مخاطب 
هدف دارد. درس��ت به همین خاطر ش��ما هم باید به دنبال 
راه اندازی یک خبرنامه به طور حرفه ای باشید. امروزه بخش 
قابل مالحظه ای از مردم در سراسر دنیا روزشان را با مطالعه 
ایمیل های مختلف شروع می کنند. بی شک اولویت اصلی در 
این میان با ایمیل های کاری یا نمونه های دریافتی از س��وی 
دوستان است، اما گاهی اوقات کاربران به ایمیل های بازاریابی 
یا حتی خبرنامه برندهای مورد عالقه ش��ان نیز توجه نشان 
می دهند. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید سرمایه گذاری 
درستی بر روی خبرنامه برندتان صورت دهید. این امر می تواند 
ش��ما را بدل به کس��ب و کاری جذاب برای مشتریان نماید. 
نکته جالب ماجرا اینکه در صورت س��رمایه گذاری درست بر 
روی این حوزه هزینه های تان به طور قابل مالحظه ای کاهش 

پیدا خواهد کرد. 
وقتی یک برند خبرنامه فعال و جذابی برای کاربران داشته 
باش��د، دیگر نیازی به سرمایه گذاری های عجیب و غریب بر 
روی بخ��ش بازاریابی و تبلیغات ندارد. بنابراین ش��ما حوزه 
موردنظر را باید بیشتر به عنوان یک بخش عملی در کسب و 
کارتان مورد توجه قرار دهید. این امر می تواند وضعیت شما را 

در مدت زمانی کمتر حسابی زیر و رو نماید. 
بیش��ترین مش��کل برندها ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاط��ب هدف و در زمینه راه ان��دازی خبرنامه مربوط به 
تهیه ایده های جذاب و تولید محتوا براساس آن است. این 
امر می تواند گام مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف محسوب شود. تکنیک اصلی ما در این بخش استفاده 
از ایده های مورد بحث در مراسم آنالین شماست. اگر هنوز 
ارتباط تان با مهمان های برنامه را حفظ کرده اید، می توانید 
ب��رای تولید محتوای حرفه ای به چنین مهمان هایی تکیه 
نمایید. نکته مهم اینکه ش��ما بای��د در فرآیند همکاری با 
مهمان های موردنظر فقط بخشی از کارتان را برعهده آنها 
ق��رار دهی��د، در غیر این صورت ش��اید تولید صفر تا صد 

محتوا از سوی آنها چندان جذاب نباشد. 
نکت��ه پایانی برای این بخش ضرورت قرار دادن خودتان 
به جای مشتریان است. این امر می تواند وضعیت بازاریابی 
ش��ما را ب��ه طور قابل مالحظ��ه ای تغییر دهد. اگر ش��ما 

خودت��ان را به ج��ای مخاطب هدف برندت��ان قرار دهید، 
خیلی خوب امکان ارزیابی نیازها و س��لیقه آنها را خواهید 
داش��ت. چنین امری خ��ودش را در طراح��ی ایمیل های 
کارب��ردی و ارسال ش��ان ب��رای مخاطب ه��دف در قالب 
خبرنامه نش��ان می دهد. بنابراین ش��ما باید همیشه نیم 
نگاهی به وضعیت مش��تریان هدف با ق��رار دادن خودتان 
در جای آنها داشته باشید، در غیر این صورت شاید خیلی 
زود فرصت تاثیرگذاری بر روی کاربران را از دس��ت داده و 
تبدیل به یکی از ده ها برند کلیشه ای حاضر در بازار شوید. 
این امر وضعیت ش��ما را به طور قابل مالحظه ای در زمینه 

بازاریابی و مدیریت خبرنامه با چالش همراه خواهد کرد. 
بی ش��ک برای ن��گارش ایمیل ه��ای جذاب ب��ه منظور 
راه اندازی خبرنامه شما می توانید از نظرات همکاران تان در 
بخش های دیگر نیز س��ود ببرید. این ام��ر اغلب اوقات در 
قال��ب ارزیابی یا بازبینی محتوای اولیه از س��وی همکاران 

دیگ��ر بخش ها صورت می گیرد. تنها نکت��ه ای که در این 
میان باید مدنظر ش��ما قرار داشته باشد، استفاده از ایده ها 
و موضوعات مورد بحث در مراسم آنالین تان است، در غیر 

این صورت کاربرد خبرنامه تان از بین می رود. 
استفادهازبازخوردحاضراندرمراسمآنالینبرای

بازاریابیبهتر
آگاهی از نظرات مشتریان نسبت به فعالیت برند همیشه 
امر مهمی محسوب می شود. برندهایی که به چنین نکته 
مهمی توجه نشان نمی دهند، همیشه با مشکالت اساسی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب ش��ان رو به رو می شوند. 
اگر ش��ما به اندازه کاف��ی برای دریافت نظرات از س��وی 
مشتریان تان خوش شانس هس��تید، باید اجرای آنها را در 
دس��تور کار قرار دهید، در غیر این صورت شانس تان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
بدون تردید کس��انی که در مراسم های برند شما حضور 
پیدا می کنند، تمایل بس��یار زیادی برای مشارکت با شما 
دارند. این امر باید از سوی شما برای تاثیرگذاری حرفه ای 
بر روی آنها مدیریت ش��ود، در غیر این صورت ش��ما فقط 
فرصت های تان را از دست داده اید. این امر شرایط شما را به 

طور قابل مالحظه ای دشوار و پیچیده می کند. 
ام��روزه مش��تریان در واکن��ش ب��ه برندهای��ی ک��ه 
بازخوردهای ش��ان را جدی نمی گیرند، فقط یک کار ساده 
انجام می دهند. این کار ترک برند موردنظر و جست و جو 
برای رقیبی بهتر است. به این ترتیب اگر شما به سلیقه و 
ایده های مشتریان تان اهمیت ندهید، خیلی زود با برندهای 
دیگر جایگزین خواهید شد. این امر می تواند برای شما به 
ش��دت دردناک باشد. پس همیشه نیم نگاهی به سلیقه و 

بازخوردهای مشتریان تان داشته باشید. 
یکی از بهترین منابع برای گردآوری بازخورد مشتریان 
مربوط به مراسم های آنالین است. اغلب اوقات مشتریانی 
که عالقه نسبی به برند شما دارند، برای تعامل با کسب و 
کارتان اقدام به حضور در مراسم های تان می کنند. بنابراین 
ش��ما باید فرصت مورد نظر را مه��م ارزیابی کنید. توصیه 
م��ا در این بخش اس��تفاده از مراس��م های برند به منظور 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در وهله نخس��ت و سپس 
تالش برای تحلیل بازخوردهای دریافتی از سوی مشتریان 
اس��ت. این ام��ر می تواند وضعیت ش��ما را به ط��ور قابل 
مالحظه ای تغییر داده و ش��ما را در کانون توجه مشتریان 

قرار دهد. 
یادتان باشد شما برای استفاده از ایده ها و بازخوردهای 
مش��تریان همیش��ه زمان ندارید. نکته مهم در این رابطه 
ضرورت اج��رای بازخوردهای مش��تریان در س��اماندهی 
برندتان به ساده ترین شکل ممکن است. اگر شما این نکته 
مهم را مورد توجه قرار ندهید، خیلی زود توانایی تان برای 
مدیریت انتظارات مش��تریان از بین می رود. آن وقت دیگر 
بازگرداندن مش��تریان بدل به سخت ترین کار دنیا خواهد 

شد. 
بی ش��ک برندهایی که ب��ه دنبال تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف هس��تند، همیشه از بازخوردهای مشتریان 
به خوبی استفاده می کنند. برندهای بزرگ به طور معمول 
در ای��ن رابطه مهارت باالیی دارند. بنابراین ش��ما هم باید 

توانایی تان در این حوزه را به رخ بکشید. اگر تا به حال هیچ 
تجرب��ه ای از حوزه موردنظر نداش��ته اید، توصیه ما در این 
بخش الگوبرداری از برندهای بزرگ اس��ت. شما می توانید 
پ��س از ش��رکت در یکی از مراس��م های آنالین مربوط به 
یک برند بزرگ نحوه استفاده آنها از ایده ها و بازخوردهای 
مشتریان در عمل را مورد ارزیابی قرار دهید. به این ترتیب 
بدون پرداخت کمترین هزینه ای دامنه وسیعی از اطالعات 
کارب��ردی را دریافت خواهید ک��رد. این امر در آینده برای 

شما و کسب و کارتان حسابی کاربردی خواهد بود. 
طراحیپادکست

پادکست ها در طول س��ال های اخیر طرفدارهای بسیار 
زیادی پیدا کرده اند. امروزه اغلب مردم دس��ت کم به یک 
پادکس��ت گوش می دهند. این امر با مشاهده دامنه وسیع 
افرادی که در حین استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
یا زمان های استراحت بین کارشان به سراغ پادکست های 
مختلف می روند، به خوبی قابل مشاهده است. توصیه ما در 
این بخش مربوط به استفاده شما از پادکست های مختلف 
به عنوان مخاطب هدف نیس��ت، بلکه ش��ما باید در میان 
تولیدکنندگان پادکست قرار بگیرید. بی شک اولین سوالی 
ک��ه در این میان مطرح می ش��ود، نحوه پیدا کردن ایده و 
محتوای مناس��ب برای چنین کار مهمی اس��ت. پاسخ ما 
برای ش��ما بسیار س��اده اس��ت: موضوعات مورد بحث در 

مراسم آنالین تان.
بی ش��ک برندها به طور معمولی امکان استفاده چندانی 
از بحث های مطرح شده در پادکست شان را ندارند. این امر 
می تواند وضعیت شما را از نظر استفاده دوباره از محتوایی 
ک��ه کلی پول ب��رای آن پرداخت کرده اید، س��خت نماید. 
بنابراین همیش��ه در تعامل با مش��تریان به فکر استفاده 

دوباره از محتوای جذاب مراسم های تان باشید. 
طراحی پادکس��ت می تواند بخش قاب��ل مالحظه ای از 
محتوای قدیمی مراسم های آنالین شما را دوباره به چرخه 
بازاریابی برگرداند. از آنجایی که این امر هزینه ای برای شما 
به همراه نخواهد داش��ت، توصیه ما اس��تفاده از آن در هر 
ش��رایطی خواهد بود. بنابراین شما باید همیشه این نکته 
مه��م را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت ش��رایط تان 
ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف ب��ه طور قابل 

مالحظه ای سخت و دشوار خواهد شد. 
یک��ی از نکات کلیدی ب��رای طراحی پادکس��ت از دل 
محتوای مربوط به مراس��م برند توج��ه به کاربرد آن برای 
مش��تریان است. به عبارت بهتر، محتوای شما باید کاربرد 
زیادی برای مشتریان داشته باشد. این امر از طریق ارزیابی 
میزان نیاز کاربران در زندگی روزمره یا ارتباط با برند شما 
کشف می شود. بنابراین باید همیشه نگاهی دقیق و نزدیک 
به وضعیت مش��تریان برندتان داش��ته باشید، در غیر این 
صورت هرگز فرصتی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف پیدا نخواهید کرد. این امر می تواند شرایط شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را به شدت دشوار نماید. 

هم��کاری با برخ��ی از مش��تریان وفادار برن��د در این 
میان ب��رای تاثیرگذاری حرفه ای ب��ر روی مخاطب هدف 
نیز می تواند ایده خوبی باش��د. البته به ش��رط اینکه شما 
مشتریان وفاداری برای خودتان داشته باشید، در غیر این 
صورت باید بیش��تر بر روی الگوبرداری از پادکس��ت های 
حرفه ای و تالش برای یادگیری نکات کلیدی از آنها باشید. 
این امر شاید فرآیند فعایت شما را اندکی سخت کند، اما از 
نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مشکل زیادی پیش 
روی تان قرار نخواهد داد. یادتان باش��د منبع اصلی ش��ما 
برای پادکست تان مراسم آنالین تان است. پس در انتخاب 
موضوع بحث خیلی کارتان را پیچیده نکنید. کافی اس��ت 
اندکی درباره شرایط مراسم تان و محورهای اصلی آن فکر 

کنید تا کارتان به ساده ترین شکل ممکن پیش برود. 
طراحیاینفلوگرافیبرایشبکههایاجتماعی

بارگ��ذاری انواع اینفوگرافی ها در ش��بکه های اجتماعی 
یکی از عادت های جذاب برای تیم های بازاریابی است. اگر 
ش��ما منبع اطالعاتی معتبری در دسترس داشته باشید، 
اینفوگرافی تان حس��ابی در ش��بکه های اجتماعی وایرال 
خواهد شد. ش��ما برای دسترس��ی به اطالعات معتبر دو 
راهکار کلی پیش رو دارید. راهکار اول استفاده از اطالعات 
موسس��ه های معتبر است. این امر گاهی اوقات هزینه های 
زیادی برای ش��ما به همراه دارد. راهکار دیگر در این میان 
تالش برای نظرخواهی از حاضران در مراسم های آنالین تان 
است. به عالوه اگر شما با معیارهای مناسب رفتار حاضران 
در مراس��م را مورد ارزیابی قرار دهید، دیگر هیچ مشکلی 
برای نتیجه گیری از معنای رفتارش��ان در حوزه کس��ب و 
کار نخواهید داش��ت. چنین کاری ش��ما را به عنوان یک 
برند حرفه ای و یک تولیدکننده اطالعات دست اول معرفی 
خواهد کرد. به این ترتیب نه تنها مشتریان حاضر در بازار، 
بلک��ه بخش قابل مالحظ��ه ای از برندهای دیگر نیز جذب 
همکاری با شما خواهند شد. این امر می تواند وضعیت شما 
را به طور قابل مالحظه ای تغییر داده و روند تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را ساده نماید. 
امروزه بسیاری از برندها برای تولید محتوا در شبکه های 
اجتماع��ی با دردس��رهای زیادی رو به رو هس��تند. دلیل 
این امر نیز مواجهه با کلیش��ه های متعدد در زمینه تولید 
محتواست. اگر شما به دنبال ایجاد تغییری در روند فعالیت 
برندتان هس��تید، باید یک بار برای همیشه این کلیشه ها 
را کن��ار بگذارید. اس��تخراج اینفوگرافی ه��ای کاربردی از 
مراس��م های آنالین برند می تواند نقطه شروع مناسبی در 
این میان باش��د. بنابراین شما باید همیشه نیم نگاهی به 
وضعیت برندتان در این رابطه داش��ته باشید. چنین امری 
می تواند شرایط شما را به طور قابل مالحظه ای تغییر داده 
و اکانت تان در شبکه های اجتماعی را حسابی مشهور نماید. 
بی ش��ک امروزه اس��تفاده دوب��اره از محت��وا در عرصه 
بازاریابی رواج بس��یار زیادی دارد. اگر ش��ما در این رابطه 
تازه کار محسوب می شوید، نکات مورد بحث در این مقاله 
به ش��ما کمک ش��ایانی خواهد کرد. دست کم با استفاده 
از توصیه ه��ای ای��ن مقاله می توانید اس��تفاده دوباره ای از 

محتوای مراسم های آنالین تان داشته باشید. 
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