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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

حضور در سازمان شانگهای چه فرصت های اقتصادی در اختیار ایران قرار می دهد؟

 5 مانع
در مسیر شانگهای

فرصت امروز: در سال 1996 میالدی به ابتکار دو کشور چین و روسیه »گروه شانگهای 5« شامل پنج کشور همسایه 
روس��یه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان برای رفع اختالفات مرزی، تقویت اعتماد متقابل و ایجاد حسن 
همجواری شکل گرفت. همزمان با ورود ازبکستان به عنوان اولین عضو غیرهمجوار به این گروه، سازمان همکاری های 
ش��انگهای رس��ما تشکیل شد. این س��ازمان در س��ال 2004 درخواست عضویت ناظر مغولس��تان و در سال 2005 
درخواست عضویت ناظر ایران، هند و پاکستان و سپس افغانستان و بالروس را پذیرفت. در سال 2015 این سازمان...

رشد 107 درصدی ارزش صف های خرید در بورس تهران

ترمز بورس کشیده شد
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با اوج گیری دوباره تورم، سفره مردم کوچک تر می شود

ماشین چاپ پول با سوخت جدید

8

مدیریتوکسبوکار

3

فرصت امروز: آمارهای بانک مرکزی درباره میزان چک های برگشتی در نهمین ماه 1400 نشان می دهد 
که در این ماه بیش از ۵44 هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد 13.6 درصد و از نظر مبلغ 

16.3 درصد کاهش داشـته است. براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، بیش از 6 میلیون و 
۵00 هزار فقره چک به ارزش حدود 2۵83 هزار میلیارد ریال در آذرماه امسال در سراسر...

تعداد و مبلغ چک های برگشتی در پایان پاییز کم شد

جغرافیای استانی چک های برگشتی

نگــــاه
کشورها چگونه ذهنیت 
جهانی را شکل می دهند؟

برندینگ ایران 
در اکسپوهای 

بین المللی
بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی 
ای��ران در گزارش ت��ازه خود با 
عنوان »برندینگ ملت ها؛ مبانی 
نظریه ها، اهداف و استراتژی ها« 
از مس��یر برندین��گ ای��ران در 
اکس��پوهای بین المللی س��خن 
گفته و با اش��اره به رویکردهای 
تجاری و فرهنگی کش��ورها در 
اکسپو 2020 دوبی، راهکارهایی 
برای بهب��ود برنام��ه تجاری و 
فرهنگ��ی ایران در ای��ن رویداد 
ارائه داده اس��ت. طب��ق ارزیابی 
مرکز پژوهش ه��ای اتاق ایران، 
در دنیای��ی که به ش��دت به هم 
مرتبط شده و به  طور روزافزون 
پیچیده ت��ر می ش��ود، ن��ه تنها 
ش��رکت ها بلک��ه کش��ورها نیز 
در س��طوح مختلف با هم وارد 
رقابت های گس��ترده ش��ده اند؛ 
از یکس��و این رقابت را می توان 
بین  بین المل��ل  مناس��بات  در 
آمریکا به  عن��وان تنها ابرقدرت 
دنی��ا و س��ایر قدرت های بزرگ 
جهانی نظیر چین و روس��یه و 
اتحادیه اروپا بر سر مسائل بسیار 
گس��ترده ای از جمله اقتصادی، 
سیاس��ی، نظامی و ژئوپلیتیک 
مش��اهده ک��رد. ای��ن مس��ئله 
چن��ان اهمی��ت دارد که برخی 

رواب��ط  تحلیلگ��ران 
2بین الملل نیز...
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8 صفحه - 5000 تومان
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در دوازدهمی��ن دوره جایزه ملی مدیری��ت مالی ایران که 28 دی 
ماه در س��الن اجالس سران برگزار شد، بانک پاسارگاد بار دیگر موفق 
به کس��ب تندیس زرین به  عنوان باالترین س��طح این جایزه شد. در 
این همایش، دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک  پاسارگاد و رئیس 
انجمن مدیریت مالی ایران به ترسیم ابعاد مدیریت مالی در افق 2025 
پرداخت و با اش��اره به محوریت تحول دیجیتالی در مدیریت مالی و 
بانکداری گفت: اکنون جهان در عصر انقالب صنعتی چهارم و اقتصاد 
دیجیتالی قرار دارد، اما ما برخالف کش��ورهای پیش��رفته که پیش تر 
دیجیتالی ش��ده اند هنوز در مرحله گذار از اقتصاد دیجیتالی به  سوی 

اقتصادی دیجیتالی شده هستیم.
دکتر قاس��می به نقش سیستم  های سایبر فیزیکی، اینترنت اشیا، 
ه��وش مصنوعی و کوانت��وم در انقالب صنعتی چهارم اش��اره کرد و 
افزود: دانشگاه خاتم که مورد حمایت گروه پاسارگاد است موفق شده 
مجوز ارائه برخی از این رشته ها را کسب نماید و آنها را به دانشجویان 

عالقه مند ارائه کند.
مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد در تشریح اقتصاد دیجیتالی شده گفت 
که در این اقتصاد همه چیز تحت تأثیر محاسبات دیجیتالی قرار دارد، 
عوامل تولید و خلق ارزش از س��رمایه انس��انی و مواد اولیه به »داده« 
تغییر می کند و داده ها مبنای خلق ارزش خواهند بود. او س��پس به 
تبیین الیه های مختلف حرکت به س��مت اقتصاد دیجیتالی پرداخت 
و رس��یدن به آن را زمانی دانس��ت که تجارت الکترونیک، کسب  وکار 

الکترونیک، کشاورزی دقیق و اقتصاد الگوریتمی نهادینه شده باشد و 
سطح بهره وری در غایت خود قرار گیرد.

رئیس انجمن مدیریت مالی ایران درخصوص مدیریت مالی در عصر 
دیجیتالی عنوان داش��ت که در آین��ده نزدیک فناوری های حاصل از 
انقالب صنعتی چهارم مدیریت مالی را بهتر، س��ریع تر و کم هزینه تر 
می کنند و بر این اس��اس نسل مدیران مالی نیز تغییر کرده و هرچه 
دیرت��ر تطبیق مدی��ران مالی با این تغییرات انجام ش��ود، پرهزینه تر 
خواهد بود. به گفته قاسمی، مهندسی داده فعالیت بسیار پیچیده ای 
است که توانسته ایم در دانشگاه خاتم مجوز ارائه این رشته را در مقطع 
کارشناسی ارشد با مهاجرت معکوس نخبگان کشور کسب کنیم. این 
علوم در کنار سایر علوم و فناوری  های دیجیتالی نظیر فناوری فضای 
ابری، تلفن  های هوش��مند، داده  های بزرگ، هوش مصنوعی و... ظرف 

چند سال آینده مدیریت مالی سنتی را دگرگون خواهند کرد.
او با اس��تناد به گزارش موسسه دیلویت توضیح داد: مدیریت مالی 
تا س��ال 2025 در هش��ت حوزه مرکز فرماندهی مال��ی، نقش امور 
مالی، چرخه  های مالی، ارائه خدمات سلف س��رویس، مدل عملیاتی، 
برنامه ریزی منابع س��ازمانی، داده ها و س��رمایه انس��انی و محل کار 
دستخوش تغییرهای اساسی خواهند شد و در افق 2025 نقش امور 
مالی از بودجه  بندی و گزارش  دهی به برنامه  ریزی برمبنای س��ناریو، 

پیش  بینی پیشرفته و تصویر سازی بهتر آینده تغییر می  کند.
دکتر قاسمی در ادامه با ذکر مثالی از کاربرد این فناوری ها در صنعت 

بانکداری، به حمله سایبری  بزرگ چندین سال قبل از مبدأ کشورهای 
چین، هند و ایاالت متحده علیه سامانه های بانک پاسارگاد اشاره کرد 
و گفت: با توجه به اس��تقرار زیرس��اخت های ابری و ب��ه روز در بانک، 
در برابر این حمالت که تا 2300برابر پهنای باند، اطالعات ساختگی 
را بر ش��بکه تحمیل کرده بود مقاومت صورت گرفت و درنهایت این 
تهاجم دفع ش��د. مدیرعامل بانک  پاسارگاد سپس درخصوص تحول 
دیجیتال��ی در صنعت بانکداری گفت که تا س��ال 2030، تعدادی از 
فناوری  های نوظهور با هم ترکیب می  شوند تا رابطه بانک و مشتری را 
بازتعریف کنند. در این راستا انتظار می  رود که همه افراد و همه اشیا 
به هم متصل ش��وند و هوش مصنوعی برای گسترش شخصی سازی 
خدمات به کار  رود. همچنین ارزهای دیجیتال از بازارهای نوظهور به 
بازارهای اصلی منتقل و محصوالت و خدمات در یک پلتفرم بزرگ یا 
یک اَبَربرنامه ادغام خواهند شد. به  عالوه، پرداخت بهای محصوالت و 
خدمات به یک فرآیند خودکار تبدیل خواهد ش��د و امنیت سایبری 

توسط هوش مصنوعی برای محافظت از داده  ها تأمین می شود.
رئی��س انجمن مدیریت مالی ایران، برخ��ی از چالش  های بانک  ها 
در عصر دیجیتال را برش��مرد و افزود: از آنجا که بانک ها در پذیرش 
تغییر مردد هس��تند، سیس��تم ها و فرآیندهای موروثی )قدیمی( در 
اکثر بانک ها در سراسر جهان ثابت باقی مانده اند؛ لذا شکی نیست که 
چسبندگی به سامانه های قدیمی در عملیات روزانه بانک ها به تدریج 
مشکل ساز خواهد شد. همچنین در حال حاضر شرکت های فین تک 

در سراس��ر جهان به  عن��وان یک ظرفیت قوی، جایگزین مناس��بی 
برای ارائه خدمات زنجیره  ارزش بانکی هس��تند و رقابت شدید برای 
ایج��اد تجربه های جدید برای مش��تریان، بانک ها را به ارزیابی مجدد 

راهبرد های شان وادار کرده  است.
به گفت��ه وی، امروزه در کن��ار بانک  های دیجیتال��ِی دارای مجوز 
عملی��ات بانک��داری و ابتکاره��ای دیجیتال��ی بانک های س��نتی، با 
پلتفرم ه��ای دیجیتالِی فاقد مجوز بانکداری نیز روبه رو هس��تیم که 
خدم��ات را با هزینه ای بس��یار کمتر از بانک های س��نتی در اختیار 
متقاضیان می گذارند؛ لذا حرکت هرچه س��ریع تر بانک ها و مؤسسات 
مالی رسمی در رقابت با این گونه نئوبانک ها بیش از هر زمان دیگری 
الزم است و تحوالت اخیر بازارهای رمزارز و تأثیرات آن روی خدمات 

مالی و بانکی مؤید این مطلب است.
دکتر قاسمی در پایان سخنانش، رویکرد توسعه خدمات سرزمین 
هوش��مند پاد را به  عنوان پیشران تحول دیجیتالی گروه پاسارگاد در 
این راستا توصیف و پیش بینی کرد که این رویکرد با ایجاد زیست بوم 
یکپارچ��ه خل��ق ارزش دیجیتالی ب��رای مش��تریان و ارائه خدمات 
دیجیتالی مبتنی بر سبد مصرف خانوار منجر به ایجاد 100هزار شغل 

مستقیم و غیرمستقیم نیز منتهی خواهد شد.
در ادامه این رویداد نیز دکتر سیدش��مس الدین حسینی، عضو 
ش��ورای پول و اعتبار و رئیس کمیس��یون جهش تولید مجلس 
ش��ورای اس��المی و دکتر ه��ادی قوامی، معاون ام��ور حقوقی و 

مجلس وزارت اقتصاد به ایراد س��خنرانی پرداختند. همچنین در 
پایان مراس��م از نمایندگان شرکت های برگزیده با اهدای تندیس 
و تقدیرنامه تجلیل ش��د. گفتنی اس��ت مراسم اهدای جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران به س��ازمان های موفق کش��ور از سال 1389 
توس��ط دبیرخانه این رویداد به  صورت مس��تمر برگزار ش��ده و 
بانک پاس��ارگاد در 12 دوره از این رویداد همواره موفق به کسب 
باالترین س��طح جایزه این رویداد شده است. طراحی مدل جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران توسط اساتید و متخصصان خبره براساس 
مدل های مطرح و روز دنیا صورت گرفته اس��ت. در مدل ارزیابی 
این جایزه، بررس��ی عملکرد حوزه مالی و اقتصادی س��ازمان ها و 
ش��رکت ها با اس��تفاده از معیارها و شاخص های تخصصی مالی و 
حس��ابداری در کنار معیارهای تخصصی حوزه فعالیت هر یک از 

شرکت ها انجام می پذیرد.
جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سه بخش تندیس، تقدیرنامه و 
گواهینامه به شرکت های حائز رتبه تعلق می گیرد و تندیس آن با توجه 
به اینکه در اقتصاد، نماد گاو نشان دهنده رونق بازارهای سرمایه است، 
به شکل شاخ گاو طراحی شده است. همچنین به جز بانک پاسارگاد، 
شرکت های پارس آریان، گس��ترش انرژی پاسارگاد، بیمه پاسارگاد، 
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، ارزش آفرینان پاسارگاد و برخی 
ش��رکت های هلدینگ فناپ و میدکو، از مجموعه گروه پاسارگاد نیز 

موفق به دریافت تندیس یا تقدیرنامه این رویداد شدند.

فرصت امروز: هفته نامه »اکونومیست« در شماره تازه خود به آینده 
دنیای فناوری پرداخته و با اش��اره به جاه طلبی های بزرگ غول های 
فناوری می نویس��د ک��ه بلندپروازی های این ش��رکت ها هیچ مرزی 
نمی شناسد و حوزه های مختلفی از خودروهای بدون راننده تا رایانش 
کوآنتومی را دربر می گیرد. در آخرین نمونه، ش��رکت مایکروس��افت 
به تازگی س��ومین ش��رکت بزرگ صنعت گیم را به مبلغ حدود 70 
میلی��ارد دالر خری��داری کرد تا در دنیای بازی نیز دس��تی بر آتش 
داشته باش��د. این امر نش��ان می دهد که قلمروهای پرسود گذشته 
در حال تغییر اس��ت و غول های س��یلیکون ولی ب��ه دنبال تصاحب 
قلمرو های جدیدی هستند. به نوشته »اکونومیست«، آیا حد و مرزی 
برای آرزوها و جاه طلبی های ش��رکت های بزرگ فناوری وجود دارد؟ 
در ماه اکتبر گذش��ته مارک زاکربرگ، نام فیس بوک را به متا تغییر 
داد و در ش��رح آن گفت که آینده بشر در جهان های مجازی خواهد 
گذش��ت. در روز هجدهم ژانویه شرکت مایکروسافت که حاال ارزشی 
بیش از 2بیلیون دالر دارد، به این نتیجه رسید که جایگاهش به قدر 
کافی بزرگ نیست و در نتیجه شرکت تولیدکننده بازی های ویدئویی 
»اکتیوی��ژن بلیزارد« را به قیمت 69 میلیارد دالر خرید تا بزرگترین 
معامله تاریخ خود را به ثبت برساند. این تصمیم ها بخشی از افزایش 
سرمایه گذاری های گسترده و تازه  پنج شرکت بزرگ آمریکایی یعنی 
آلفابت، آمازون، اپل، متا و مایکروس��افت اس��ت که به نام اختصاری 
»MAAMA« شناخته می شوند. این شرکت ها روی هم رفته 280 
میلیارد دالر در سال گذش��ته میالدی سرمایه گذاری کرده اند که 9 
درصد از کل س��رمایه گذاری تجاری در آمریکاس��ت و نسبت به پنج 
سال گذش��ته تا 4 درصد افزایش پیدا کرده است. غول های فناوری 

می خواهند فرصت بزرگ بعدی را پیدا کنند و تحلیل »اکونومیست« 
از ای��ن معامالت، حق ثبت اختراع��ات، تجدید نیرو و دیگر معیارها، 
نشان می دهد که سرمایه این شرکت ها دارد به سمت همه چیز جاری 
می ش��ود؛ از خودروهای بدون راننده گرفته تا رایانش کوآنتومی. این 
تحول نش��ان از ترسی دارد که ناشی از زایل شدن اعتبار قلمروهای 
پرسود دهه 2010 است و البته این واقعیت که غول های فناوری به 
س��رعت به س��مت قلمروهای یکدیگر حرکت می کنند؛ تا جایی که 
س��هم فروش آنها از سال 2015 تا حاال با رشد بیش از دو برابری تا 
40 درصد رسیده است. با این اوصاف همه این شرکت ها به دنبال به 

چنگ آوردن قلمروی جدیدی هستند.
آنها همچنین گوش��ه چش��می به تاریخ فناوری دارن��د که پر از 
ش��رکت هایی اس��ت که زمانی حاکمیت بازار را در اختیار داش��تند 
و س��پس به پایین کش��یده ش��دند، اما نه به دس��ت رگوالتورها و 
نهاده��ای قانون گ��ذار بلکه به خاط��ر از دس��ت دادن فرصت بزرگ 
 Fairchild« بعدی. ش��رکت تولیدکننده تراشه های نیمه رس��انای
Semiconductor« که در دهه 1950 بازار را در دس��ت داش��ت 
حاال تنها در کتاب ها حضور دارد. ش��رکت »IBM« در سال 1983 
پرسودترین شرکت آمریکا بود، اما هشت سال بعد و به دنبال حرکت 
اش��تباه و ناشیانه اش از مین فریم ها به سمت کامپیوترهای شخصی، 
زیانده شد. شرکت نوکیا که زمانی به نظر می رسید در حوزه ابزارهای 
موبایل شکس��ت ناپذیر اس��ت، در ورود به بازار موبایل های هوشمند 
تعلل کرد و از روند مقبول بازار عقب ماند. پنج شرکت بزرگ فناوری 
آمریکا یا »MAAMA«، تمام س��ال های دهه 2010 را به تقویت 
جایگاه غالب خود در بازار گذراندند؛ جایگاهی که برای مایکروسافت 

در ابزارهای تجاری، برای آمازون در تجارت الکترونیک و برای متا در 
رسانه های اجتماعی خالصه می شد. پاندمی کرونا تقاضا را در صنعت 
فن��اوری افزایش داد و این تقاضا به دنبال نیاز به رایانش ابری، باعث 
شد روند بازار از شرکت های قدیمی و بزرگ به سمت استارت آپ ها و 
شرکت های نوظهور و نه چندان بزرگ معطوف شود. اپل و آلفابت حاال 
بزرگ تر از دو شرکت »US Steel« و »Standard Oil« هستند؛ 
دو شرکت بزرگی که در دهه 1900 انحصار بازار را در دست داشتند 
و سود آنها تقریبا به اندازه تولید ناخالص داخلی این کشور بود. با این 
وجود، عملکرد گذشته نمی تواند نشانه ای از نتایج آینده باشد و حاال 
همه این ش��رکت ها سعی دارند برای آنچه در آینده قرار است اتفاق 
بیفتد، آماده ش��وند. مشکل اینجاست که کسی نمی داند چه اتفاقی 
خواهد افتاد. با این حال ممکن اس��ت دستگاه های فیزیکی جدیدی 
به بازار بیایند که موبایل های هوشمند را )به عنوان ابزارهای اصلی و 
محبوب افراد برای دسترسی به اطالعات و خدمات( از اعتبار انداخته 
و جایگزین آنها شوند. بنابراین هر شرکتی که چنین دستگاه هایی را 
تولید کند، کنترل دسترس��ی به کاربران را در اختیار خواهد داشت. 
این موضوع، دلیل برنامه ریزی اپل برای تولید هدس��ت های واقعیت 
مجازی برای رقابت با اوکیولوس متا و هولولنز مایکروسافت را توجیه 
می کند. آلفابت، اپل و آمازون هم ریس��ک های بزرگ و گران قیمتی 
در حوزه خودروهای خودران کرده اند. این در حالی اس��ت که برخی 
شرکت ها هزینه های قابل توجهی برای طراحی تراشه های اختصاصی 
کرده و رویکردهای تازه ای مانند رایانش کوآنتومی را دنبال می کنند 
تا قدرت پردازش��ی الزم برای ورود هر دس��تگاه جدی��دی به بازار را 
به دس��ت بیاورند. اولویت های دیگر شرکت های »MAAMA« به 

تولید پلتفرم های نرم افزاری معطوف می ش��ود که به آنها این امکان 
را می دهد تا با جذب کاربران، از آنها حق عضویت بگیرند و س��پس 
با تکیه بر اثرات شبکه ای برای جذب کاربران بیشتر، درآمد بیشتری 
هم به دس��ت آورند. به همین خاطر اس��ت که فیس بوک تغییر نام 
داده و ساالنه 10 میلیارد دالر روی جهان های آنالین فراگیر، موسوم 
ب��ه متاورس س��رمایه گذاری می کن��د. اپل هم در حال توس��عه باغ 
محصور خدماتش اس��ت که برای کاربران دس��تگاه های این شرکت 
ارائه می ش��وند؛ خدماتی ک��ه تنوع آنها به س��مت حوزه هایی مانند 
کالس های تناسب اندام و برنامه های تلویزیونی می رود. خرید شرکت 
اکتیویژن به شرکت مایکروسافت کمک می کند تا تجربه غنی تری را 
در اختیار مش��تریان سرویس گیمینگ خودش بگذارد، در حالی که 
پلتفرم »Mesh« این ش��رکت برای ایجاد فضاهای کاری سه بعدی 
مجازی، کاربران ش��رکتی را هدف گرفته اس��ت. پلتفرم های رایانش 
ابری شرکت های آلفابت، آمازون و مایکروسافت در عمل برای میزبانی 
فضاهای رایانش��ی ش��رکت های دیگر، از آنها حق اش��تراک دریافت 
می کنن��د و دولت ها، رقبا و میلیاردها مش��تری که از قدرت گرفتن 
بیش از حد این شرکت ها ترس داشته اند، احتماال حاال هم احساس 
خطر می کنند. یک دیدگاه این اس��ت که این شرکت ها با تعداد زیاد 
مشتریانی که دارند و کنترل استخرهای اطالعاتی که به کمک هوش 
مصنوعی از آنها به دس��ت می آورند، نوعی امتیاز شکست ناپذیری را 
در اختیار دارند. این ش��رکت های بزرگ از چنین مزیتی برای درهم 
شکستن و سرکوب رقبای شان استفاده نمی کنند؟ با این وجود به نظر 
می رسد که تمام این حوزه های جدید در حال حاضر رقابتی هستند. 
بسیاری از ش��رکت های دیگر وارد رقابت متاورس شده اند؛ به عنوان 

 »Epic Games« که توس��ط ش��رکت »Fortnite« مثال، بازی
ساخته ش��ده، بیش از 300 میلیون بازیکن در سراسر دنیا دارد، در 
حالی که تعداد گیمرهای »Roblox« به 47 میلیون نفر می رس��د 
که هر ماه 3 میلیارد ساعت روی این پلتفرم وقت می گذرانند. شرکت 
تراشه سازی انویدیا هم در حال حرکت به سمت متاورس است. حتی 
خرید اکتیویژن توس��ط مایکروسافت هم س��هم این شرکت بزرگ 
از ب��ازار گیمینگ را تنها به حدود 10 تا 15 درصد رس��انده اس��ت 
ک��ه به س��ختی می تواند حوزه ای انحصاری ب��رای آن ایجاد کند. در 
حوزه خودروهای خودران، شرکت های بزرگ فناوری با شرکت هایی 
مانند تسال، جنرال موتورز و فولکس واگن رقابت می کنند؛ حال آنکه 
رقبای تازه با س��رعتی غیرقابل پیش بینی از حوزه های دیگری س��ر 
درمی آورند، مثل تیک تاک که در حوزه رس��انه های اجتماعی ظهور 
کرده اس��ت. عالوه بر اینها، فرصتی بیرون از این حوزه ها وجود دارد 
که ظاهرا کمتر مستعد آن است که تحت سلطه پلتفرم های متمرکز 
قرار گیرد. فناوری یادگیری عمیق که شکل رایجی از هوش مصنوعی 
امروزی است، وابستگی زیادی به حجم عظیم داده ها دارد، اما ممکن 
است اش��کال آینده هوش مصنوعی چنین وابستگی نداشته باشند. 
همچنین خدم��ات بالک چین غیرمتمرکز وجود دارند که متعلق به 
کاربران هستند و توس��ط آنها راه اندازی می شوند که به طور کلی به 
عنوان »Web3« شناخته می شوند. در حال حاضر این خدمات رابط 
کارب��ری پیچیده ای دارند، انرژی زیادی مصرف می کنند و همیش��ه 
آنقدرها که به نظر می رس��د غیرمتمرکز نیستند. با این حال در یک 
حوزه یعنی امور مالی غیرمتمرکز یا »DeFi«، پیشرفت های سریعی 

در حال شکل گرفتن است.

آینده دنیای فناوری از نگاه »اکونومیست«
جاه طلبی غول های فناوری ادامه دارد

بانک پاسارگاد بار دیگر صاحب تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد

مدیریت مالی در افق 202۵

راهکارهای بازاریابی بهینه در شبکه های اجتماعی
بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی امر تازه ای نیس��ت. بس��یاری از برندها به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف بر روی پلتفرم های محبوب و مورد عالقه مشتریان ش��ان سرمایه گذاری می کنند. در این میان کمتر 
برندی به اهمیت بازاریابی در این فضا آگاهی ندارد، اما اغلب اوقات نتیجه بخشی بازاریابی در شبکه های اجتماعی با 
انتظار بازاریاب ها هماهنگ نیست. یکی از دالیل اصلی این امر سطح باالی رقابت در شبکه های اجتماعی است. این 
امر ش��انس برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده است. با این 
حساب شما برای جلب نظر مشتریان تان باید از پس رقبای متعددی در بازار بربیایید، در غیر این صورت شاید حتی 
توانایی جلب نظر یک مشتری را نیز پیدا نکنید.  امروزه بسیاری از برندهای بزرگ به جای بازاریابی بدون برنامه در 

شبکه های اجتماعی در تالش برای بهینه سازی عملکردشان در این پلتفرم ها هستند. این امر به تغییرات کوچکی...



فرصت امروز: در سال 1996 میالدی به ابتکار دو کشور چین و روسیه 
»گروه شانگهای 5« ش��امل پنج کشور همسایه روسیه، چین، قزاقستان، 
قرقیزستان و تاجیکستان برای رفع اختالفات مرزی، تقویت اعتماد متقابل 
و ایجاد حسن همجواری شکل گرفت. همزمان با ورود ازبکستان به عنوان 
اولین عض��و غیرهمجوار به این گروه، س��ازمان همکاری های ش��انگهای 
رس��ما تشکیل شد. این سازمان در س��ال 2004 درخواست عضویت ناظر 
مغولستان و در سال 2005 درخواست عضویت ناظر ایران، هند و پاکستان 
و س��پس افغانس��تان و بالروس را پذیرفت. در سال 2015 این سازمان با 
عضویت هندوس��تان و پاکس��تان موافقت کرد و این دو کشور در کمتر از 
دو سال همه شرایط الزم برای عضویت کامل این سازمان را پذیرفته و در 
سال 2017 به عضویت کامل این سازمان درآمدند. در پایان اجالس بیست 
و یکم نیز که شهریورماه امسال در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد، با 

عضویت ایران به اتفاق آراء رسما موافقت شد.
حضور ایران در یک س��ازمان منطقه ای با مأموریت اصلی تأمین امنیت، 
برخ��ورداری از 20 درص��د جمعیت و بیش از ی��ک چهارم تولید ناخالص 
داخلی جهان در کنار قدرت های اقتصادی نظیر چین و روس��یه، اهمیت 
آن را در ابع��اد منطقه ای و بین المللی دوچندان می کند، اما دس��تیابی به 
منافع اقتصادی سازمان شانگهای، مس��تلزم شرایط آینده اقتصاد ایران و 
نحوه تعامل با اعضای آن است. بررسی ها نشان می دهد پنج مانع در مسیر 
همگرایی اقتصادی سازمان همکاری شانگهای وجود دارد. بازوی پژوهشی 

وزارت صمت در یک گزارش تحلیلی، این موانع را برشمرده است.
فرصت ها و چالش های سازمان شانگهای

موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارش تازه خود، »ابعاد 
اقتصادی و تجاری س��ازمان همکاری ش��انگهای و فرصت های پیش روی 
ایران« را بررس��ی کرده و بر لزوم ش��کل        گیری چش��م اندازی واقع        گرایانه 
نس��بت این ظرفیت        ها از سوی سیاس��ت گذاران تاکید می        کند. به اعتقاد 
بازوی پژوهشی وزارت صمت، باید اولویت اهداف سیاسی-امنیتی در این 
س��ازمان نسبت به س��اختارهای اقتصادی حداقلی در آن مورد توجه قرار 
گیرد. به عالوه باید شرایط اقتصادی حاکم بر این سازمان به واسطه شکاف 
درآمدی عمیق در درآمد سرانه اعضای سازمان همکاری شانگهای نیز در 
نظر گرفته ش��ود. به اعتقاد تحلیلگران این موسسه، با نگاه به فرصت های 
اقتصادی پیش روی ایران باید اهمیت دو حوزه ترانزیتی و مالی مورد توجه 
قرار گیرد. در این راس��تا، برخورداری از ظرفیت موافقت نامه        های دوجانبه، 
درک اهمی��ت عملیاتی »ابتکارات اقتصادی«، کس��ب منافع حداکثری از 
»کنسرسیوم بین بانکی«، ضرورت پررنگ کردن نقش کشور در کریدورها 
و تحقق فرصت های لجس��تیکی در پیشبرد برنامه        های اقتصادی ایران در 
همکاری شانگهای از اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین موضوع دیگر 
این است که تحقق عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای در 
گروی عدم بازگشت تحریم های ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد است، 

بنابراین ضروری است تا مذاکره        کنندگان تیم هسته        ای به عواقب بازگشت 
تحریم های شورای امنیت توجه ویژه        ای داشته باشند.

براساس آمارها، در سال 2019 اندازه اقتصاد 12 عضو سازمان همکاری 
ش��انگهای، 20.1 تریلیون دالر بود. این رقم معادل 22.9 درصد از اقتصاد 
جهانی است. در این بین، چین با 70.6 درصد از اندازه اقتصاد این سازمان، 
جایگاه مسلط در آن را دارد. هند با سهم 15.2 درصد، روسیه با سهم 8.5 
درصد، ایران با س��هم 2.6 درصد، پاکستان با سهم 1.3 درصد و قزاقستان 
با س��هم 0.9 درصد از اندازه اقتصاد س���ازمان، رتبه دوم تا ششم را دارند. 
وضعیت ش��ش کشور دیگر عضو نیز از بعد اقتص�ادی کمتر از یک درصد 
اس��ت. همچنین باالترین و پایین ترین درآمد سرانه ب�ا 11662  دالر از آن 

روسیه و 398  دالر از آن تاجیکس�تان بوده است.
بررس��ی دامنه درآمد سرانه اعضای سازمان همکاری شانگهای حاکی از 
تعمیق شکاف درآمدی طی دو دهه اخیر است. با توجه به ادبیات تجارت 
بین المللی درخصوص امکان تشدید نابرابری و ناهمگونی درآمد سرانه در 
صورت همگرایی بین کش��ور هایی که از حیث توس��عه یافتگی متفاوتند، 
تفاوت سطح توس��عه        یافتگی اقتصادی بین اعضای شانگهای قابل توجه و 
تأمل است. ارزیابی شاخص        های کلیدی اقتصادی و تجاری اعضا در حوزه 
تجارت کاال و خدم��ات و جریان س��رمایه        گذاری خارجی بیانگر تحوالت 
توس��عه        ای قابل توجه با محوریت چین و هند است، اما اوضاع ایران به        ویژه 
از لحاظ ش��اخص         هایی مانند رشد اقتصادی، تورم و جریان سرمایه        گذاری 
خارجی چندان مناسب ارزیابی نمی شود؛ درحالی که اعضای سازمان طی 
دو دهه اخیر اصالحات اساس��ی و رو به بهبودی را در سیاس��ت تجاری با 

هدف تسهیل در تجارت تجربه کرده اند.
موانع همگرایی اقتصادی شانگهای

در ای��ن میان، پنج مانع عمده در مس��یر همگرای��ی اقتصادی و تجاری 
در س��ازمان همکاری شانگهای قرار دارد. اولین چالش، ساختار و وضعیت 
متفاوت اقتصادی و تجاری اعضای سازمان شانگهای است. چشم انداز اصلی 
اقتصادی این س��ازمان در این زمینه هماهنگی دو پروژه بزرگ اقتصادی 
جاده ابریش��م جدید و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا دیده می ش��ود. چین به 
 عنوان آغازگر اصلی توسعه روابط اقتصادی در سازمان شانگهای، بیشترین 
عالقه        مندی را در اس��تفاده از س��ازوکارهای س��ازمان جهت تحقق منافع 
اقتصادی خود بروز داده اس��ت. منافع روس��یه در زمینه توسعه اقتصادی 
نیز مستلزم تش��دید تالش        ها برای اجرای پروژه        های مشترک اقتصادی با 
کشورهای سازمان شانگهای است که با توجه به گسترش عضویت جدید 
در این س��ازمان اهمیت ویژه        ای دارد. سازمان شانگهای متشکل از دولت-

ملت  هایی با رشد اقتصادی و آمار تجاری بسیار متفاوت است.
مانع دوم، فراهم نبودن زمینه همکاری نهادی میان اعضای س��ازمان 
شانگهای است. همکاری در کش��ورهای سازمان شانگهای به ویژه بین 
جمهوری        های آسیای مرکزی، در مجموع پایه نهادی نسبتا ضعیفی دارد 

و در مرحله ش��کل        گیری است. کشورها اهداف و عالیق متفاوتی دارند، 
اما نزدیکی جغرافیایی باعث می ش��ود         تا روی کارهای مشترک تمرکز 
کنند. سرعت و مقیاس همکاری اقتصادی و سیاسی در این منطقه، به 
تمایل کش��ورها برای همکاری در پروژه        های قراردادی منطقه        ای        ، انجام 
اصالحات مناس��ب برای معرفی اش��کال و روش های مقررات اقتصادی 
اتخاذ ش��ده و همچنین اراده سیاسی دولت ها بس��تگی دارد. تجزیه و 
تحلیل دقیق تاریخچه س��ازمان شانگهای نشان می دهد که اگرچه این 
س��ازمان برای چین و روسیه مهم است، اما دو عضو بزرگ موسس در 
مورد هدف و دامنه دقیق س��ازمان با هم تفاوت دارند. س��ومین چالش 
به اختالف نظر چین و روس��یه در سطوح پیگیری اهداف اقتصادی در 
سازمان برمی گردد. چین با توجه به اهدافش در این منطقه معتقد است 
که اولویت های س��ازمان شانگهای در زمینه فعالیت های ضدتروریستی 
و اقتص��ادی باید به  طور مس��اوی توزیع ش��ود و به م��رور زمان مولفه 
اقتصادی جایگاه غالب در فعالیت های این سازمان را به خود اختصاص 
دهد، اما روسیه عالقه مند به حفظ فعالیت سنتی سازمان شانگهای در 
زمینه مبارزه با »س��ه شر« یعنی تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی 
اس��ت. روس��یه تمایل دارد که این اهداف را بدون ترس غیرمنطقی از 
هژمونی اقتصادی چین در آس��یای مرک��زی پیگیری کند و بر همین 
اساس پیشنهادهای پکن برای تش��دید همکاری اقتصادی در سازمان 
شانگهای را مهار می        کند. چهارمین مانع، پیگیری پروژه        های اقتصادی 
دوجانبه از س��وی اعضای سازمان ش��انگهای است. به باور کارشناسان، 
پروژه های اقتصادی چندجانبه اجرا شده در چارچوب سازمان شانگهای 
کافی نیس��ت. این پروژه        ها، داده         هایی را در مورد همکاری        های دوجانبه 
ارائه می دهد که خارج از چارچوب س��ازمان همکاری ش��انگهای اجرا 
می شود. آخرین چالش، فقدان زیرساخت های مالی است. با اینکه یکی 
از مهمترین نهادهای اقتصادی س��ازمان همکاری شانگهای را می توان 
در حوزه س��اختارهای مالی دانست، اما جلسات کارگروه        های متعدد در 
س��ازمان هنوز منجر به ایجاد س��اختارهای نظام        ساز برای بانک توسعه 
ش��انگهای و حس��اب ویژه الزم برای تحقق پروژه        های آن نشده است. 
در ابتدا ایده ایجاد بانک س��ازمان همکاری ش��انگهای با این هدف که 
منابع مالی س��ازمان همکاری ش��انگهای را بهینه کند، متعلق به چین 
بود. به اعتقاد پکن، این بانک جدید س��ازمان همکاری شانگهای، بانک 
س��رمایه        گذاری زیرساختی آس��یا و بانک توسعه جدید بریکس مکمل 
یکدیگر هستند. طرف چینی پیشنهاد تشکیل سرمایه مجاز این بانک 
را مبتنی بر کمک        های متناسب کشورهای عضو داد. اندازه مشارکت در 
سرمایه اصلی بانک را اندازه اقتصاد کشورها تعیین می        کرد، اما روسیه به 
دلیل ترس از تقویت بیشتر سلطه چین در حوزه مالی و سرمایه        گذاری 
س��ازمان، پیشنهاد کرد         که س��اختار مالی جدیدی ایجاد نشود بلکه از 

ابزارهای موجود تا حد امکان به شکل کارآمدی استفاده شود.

حضور در سازمان شانگهای چه فرصت های اقتصادی در اختیار ایران قرار می دهد؟

5 مانع در مسیر شانگهای

درحالی که در ماه های گذش��ته براس��اس گزارش های بانک مرکزی و 
مرک��ز آمار ای��ران، تورم درحال کنترل و بازگش��ت از روند اوج گیری بود، 
اما گزارش جدید مرکز آمار نش��ان می دهد پس از س��ه م��اه روند نزولی 
تورم در پاییز امسال، نرخ تورم ماهانه و نقطه  ای در نخستین ماه زمستان 
دوباره افزایش��ی شده است. در دی  ماه، نرخ تورم ماهانه 2.4 درصد و نرخ 
تورم نقطه ای 35.9 درصد گزارش ش��د تا نس��بت به آذر ماه افزایش 0.7 
واحد درصدی را ثبت کنند. به نظر می رسد افزایش زمستانی سطح تورم 
به دلیل حرکت ماش��ین چاپ پول با سوخت جدید باشد که بانک مرکزی 
در گزارش تحوالت اقتصاد کالن به آن اشاره کرده است. در این میان نرخ 
تورم میانگین 12 ماهه ش��اهد یک درصد کاهش بود و از 43.4  درصد به 
42.4 درصد رسید. افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه در ابتدای زمستان 
یک آالرم محس��وب می ش��ود. اگر این روند در ماه های بعدی تداوم یابد، 

مسیر تورم میانگین نیز تغییر خواهد کرد.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش هش��دار داده بود که مطالبات بانک 
مرکزی از بانک ها، یکی از عوامل رشد پایه پولی در ماه های اخیر بوده است. 
این موضوع باعث ش��ده که برخی کارشناسان هشدار دهند، مخارج دولت 
با استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی و از طریق بانک ها تامین می شود. 
به  گفته بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آذر ماه امس��ال نس��بت به 
پایان سال گذشته معادل 27.4درصد رشد کرده و نرخ رشد نقدینگی در 
12ماه منتهی به آذر ماه  به 41.4 درصد رس��یده که 2.7واحد درصد از آن 
مربوط به افزایش پوش��ش آماری ناشی از ادغام بانک های نظامی در بانک 
سپه بوده است. به این ترتیب با نادیده گرفتن اثر ادغام بانک های یادشده، 

رش��د نقدینگی در پایان آذر ماه  1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 
24.9 درصد و در 12ماه منتهی به آذر ماه معادل 38.7درصد برآورد ش��ده 
است. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد رشد پایه پولی در 12ماه منتهی 
به آذر  امسال به 37.6درصد رسیده، پایه پولی در پایان آذر  امسال نسبت به 
پایان سال 1399، رشدی معادل 22.2درصد داشته که در مقایسه با دوره 
مش��ابه س��ال قبل به میزان 6.7واحد درصد افزایش نشان می دهد. دلیل 
اصلی روند صعودی پایه پولی در آذرماه رش��د خالص سایر اقالم دارایی ها 

و بدهی های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها بوده است.
بانک مرکزی می  گوید: بررس��ی تورم ماهانه ب��ه تفکیک کاال و خدمت 
نشان می دهد برخالف چند ماه اخیر، اقالم کاالیی در این ماه سهم عمده 
از تورم ماهانه را به  خود اختصاص داده اند؛ به گونه ای که کاالهای بادوام که 
نوسان قیمت آنها همبستگی باالیی با نوسان بازار ارز دارد، تورم ماهانه به 

نسبت باالیی را در آذرماه ثبت کرده اند.
اما روند نزولی تورم در ماه های گذشته در حالی متوقف و دوباره صعودی 
شده است که به اعتقاد کارشناسان بودجه تدوین شده از سوی دولت برای 
س��ال آینده هم بودجه ای تورم زا اس��ت زیرا هم با کسری رو به رو است و 
هم بیش از سال جاری دولت روی فروش نفت و درآمدهای نفتی حساب 
باز کرده که این موضوع می تواند به تورم دامن بزند. به نظر می رس��د اگر 
دولت و مجلس فکری اساسی برای کسری بودجه دولت نکنند در ماه ها و 
سال آینده تورم باز هم اوج خواهد گرفت و سفره مردم کوچک و کوچک تر 
خواهد شد. براس��اس این گزارش، با برگشت روند رو به رشد تورم در ماه 
گذشته، افزایش هزینه خانوارها به طور متوسط تا 35.9 درصد ثبت شده 

است. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورمی دی ماه نشان می دهد که 
در شاخص ماهانه و نقطه به نقطه برگشت روند افزایشی تورم اتفاق افتاده 
است، هرچند که تورم ساالنه کاهشی پیش رفته است. به طوری که تورم 
ماهان��ه 2.4 درصد و نقطه به نقطه ب��ه 35.9 درصد افزایش یافته و تورم 
س��االنه با کاهش یک درصدی 42.4 درصد ثبت ش��ده است. اینکه دلیل 
روند رو به رش��د تورم در دو شاخص ماهانه و نقطه به نقطه از کجا نشأت 
می گیرد، موضوعی اس��ت که مسئوالن مربوطه به ویژه در سازمان برنامه 
و بودجه و یا بانک مرکزی باید به آن پاس��خ دهن��د اما دولت در ماه های 
اخیر، توقف روند افزایشی تورم را  به نوعی متوقف کردن استقراض از بانک 
مرکزی و عدم تامین کسری بودجه از این محل اعالم کرده بود. به هر حال 
آنچه در تورم ثبت ش��ده بیانگر آن است که خانوارهای ایرانی برای تامین 
کاال و خدمات مصرفی خود در دی ماه به طور متوسط حدود 35.9 درصد 
نسبت به سال گذش��ته افزایش هزینه داشته است. در بین اقالم مصرفی 
مردم نیز گروه ش��کر، مربا، عسل و... با 58.6 درصد و همچنین ماهی ها و 
صدف داران با 55 درصد و سبزیجات با 51 درصد بیشترین افزایش قیمت 
را نس��بت به دی ماه پارسال داش��ته اند. در خدمات نیز هتل و رستوران با 
62.1 درصد و حمل و نقل با 35.3 درصد و همچنین بهداشت و درمان با 
34.3 درصد بیشترین افزایش هزینه را دارا هستند. در افزایش قیمت های 
ثبت شده نس��بت به آذرماه نیز باالترین میزان مربوط به دخانیات با 4.8 
درصد و بعد از آن پوشاک و کفش 2.8 درصد و حمل و نقل با 2.7 درصد 
است. باالترین میزان تورم ساالنه نیز برای روغن و چربی ها با 78 درصد و 

گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با 68.2 درصد ثبت شده است.

با اوج گیری دوباره تورم، سفره مردم کوچک تر می شود

ماشین چاپ پول با سوخت جدید

نگـــاه

کشورها چگونه ذهنیت جهانی را شکل می دهند؟
برندینگ ایران در اکسپوهای بین المللی

بازوی پژوهش��ی اتاق بازرگانی ای��ران در گزارش تازه خود با عنوان 
»برندینگ ملت ها؛ مبانی نظریه ها، اهداف و اس��تراتژی ها« از مس��یر 
برندینگ ایران در اکس��پوهای بین المللی س��خن گفته و با اشاره به 
رویکرده��ای تج��اری و فرهنگی کش��ورها در اکس��پو 2020 دوبی، 
راهکارهایی برای بهبود برنامه تجاری و فرهنگی ایران در این رویداد 
ارائه داده است. طبق ارزیابی مرکز پژوهش های اتاق ایران، در دنیایی 
که به شدت به هم مرتبط شده و به  طور روزافزون پیچیده تر می شود، 
نه تنها ش��رکت ها بلکه کش��ورها نیز در س��طوح مختلف با هم وارد 
رقابت های گسترده شده اند؛ از یکسو این رقابت را می توان در مناسبات 
بین الملل بین آمریکا به  عنوان تنها ابرقدرت دنیا و س��ایر قدرت های 
بزرگ جهانی نظیر چین و روسیه و اتحادیه اروپا بر سر مسائل بسیار 
گسترده ای از جمله اقتصادی، سیاسی، نظامی و ژئوپلیتیک مشاهده 
ک��رد. این مس��ئله چنان اهمی��ت دارد که برخی تحلیلگ��ران روابط 
بین الملل نیز معتقدند آمریکا به  عنوان تنها ابرقدرت دنیا به واس��طه 
هژمونی که دارد می تواند با اعمال فشار، تحریم هایی را حتی بر سایر 
قدرت های جهانی نظیر روسیه و چین وضع کند. از سوی دیگر، جهان 
شاهد رقابت گس��ترده قدرت های منطقه ای در حوزه های متعدد در 

بسیاری از نقاط دنیاست.
در اروپا رقابت بین اتحادیه اروپا با محوریت آلمان، فرانسه و بریتانیا 
از یکس��و و روسیه در شرق اروپا از سوی دیگر بر سر مسائل مختلف 
سال هاس��ت محل مناقش��ات متعدد شده اس��ت. در قاره آسیا نیز از 
جنوب ش��رق آس��یا و رقابت های همه جانبه چین و هند و پاکستان 
گرفته تا در غرب آسیا و رقابت منطقه ای بین ایران، ترکیه و عربستان 
که تنش های سیاس��ی، اقتصادی، نظامی  و امنیتی گس��ترده ای را به 
وجود آورده اس��ت، همه و همه تنها نمونه هایی آش��نا از این چنین 

درگیری هایی در سال های اخیر هستند.
در نتیجه این رقابت ها، اختالفات و مناقش��ات با اهداف مش��خص 
اقتصادی، تجاری، سیاسی، نظامی و امنیتی شکل می گیرند. در نگاه 
کلی تر به دلیل درگیر ش��دن بس��یاری از این کشورها در مناقشه ای 
خاص، افکار عمومی جهان درک و ذهنیت منفی از آنها پیدا می کنند 
و نیاز به همکاری ها، ائتالف ها، پیمان ها و توافق های چندجانبه مطرح 
می شود. تمرکز روی همکاری ها در کنار به کارگیری مفهوم برندینگ 
ملت یا برندینگ ملی، متداول ترین روش��ی اس��ت که کشورها به کار 
می گیرند تا ذهنیت افکار عمومی را نس��بت به خود تغییر دهند. در 
حقیقت، ایجاد تمایز از طریق برندینگ ملت به دولت-ملت ها کمک 
می کند تا با بهبود شهرت خودشان در میان سایر ملت ها، نفوذ خود را 
نیز در سطح بین الملل به میزان چشمگیری افزایش دهند. اگر تصویر 
یک کش��ور در برابر افکار عمومی همچنان مثبت است آن را تقویت 
کنند، اگر تصویر منفی در حال شکل گیری است هرچه سریع تر جلوی 
آن را بگیرند و اگر تصویر منفی از آن کشور از گذشته ها وجود داشته 

است آن را کمرنگ کنند.
همکاری ها و رقابت های گس��ترده ای نیز در سراس��ر جهان شکل 
گرفته است. یکی از مهمترین جنبه های آن، همکاری های اقتصادی 
است که باعث شده کشورها همواره به دنبال ایجاد تصویری قدرتمند 
و مثبت از خود باشند. به طور کلی، برندینگ ملت ها از بسیاری جهات 
شبیه به برندینگ کاالها و خدمات است، چراکه کشورها نیز در یک 
محیط رقابتی در تالش هستند تا سرمایه گذاری خارجی، کسب وکارها 
و ش��رکای تجاری بین المللی و گردش��گران خارجی را به خود جذب 
کنند و یا مهمتر از آن، در تالش هستند تا قدرت سیاسی و نفوذ خود 
را افزایش دهند. در نتیجه، فارغ از س��طح توس��عه یافتگی و پیشرفته 
بودن کشورها، داشتن برندینگ ملت قدرتمند و مثبت برای آنها بسیار 
مهم ش��ده است. هرچند برخالف برندینگ شرکتی که برای کاالها و 
خدمات به کار می رود و ذی نفعان کمتری دارد، برندینگ ملت فرآیند 
بس��یار پیچیده تری دارد که نه تنها زمان بیشتری به درازا می کشد، 
بلکه ذی نفعان بس��یار بیشتری را درگیر خود می کند که همگی باید 
مش��ارکت فعال و عزمی جدی داشته باش��ند تا یک کشور به اهداف 
برندینگ ملت خودش دست یابد. در مجموع، هدف از برندینگ ایجاد 
تصویری مثبت و خوشایند از برند و همچنین بهبود عملکرد مالی یک 
محصول، یک مکان و یا یک کش��ور و ملت اس��ت. هدف از برندینگ 
یک محصول، افزایش فروش و درآمد شرکت است و به موازات آن در 
نگاه جامع تر، هدف از برندینگ یک ملت، ایجاد تصویری مثبت برای 
جذب گردشگران خارجی، افزایش صادرات و تشویق به سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی در آن کشور است.
البته ایجاد چنین تصویر مثبت و البته واقعی به هیچ وجه از طریق 
کمپین های تبلیغاتی و تالش های رسانه ای ایجاد نخواهد شد و چنین 
اقداماتی حتی در کوتاه مدت هم به شکس��ت منتهی می ش��وند. تنها 
راهکارهای اساس��ی و بلندمدت هستند که به ایجاد تصویر مثبت از 
یک ملت نزد افکار عمومی داخلی و خارجی منجر خواهند ش��د، آن 
ه��م تنها در صورتی که ب��ه طور دقیق تبیین و ب��ه صورت مطلوب 
پیاده س��ازی ش��وند. از همین رو باید اقدامات اساس��ی در بسیاری از 
حوزه ه��ا صورت بگی��رد تا نتایج آن در برندین��گ ملت ها ظهور یابد. 
مسائل امروز ایران فراتر از مباحث کلی برندینگ ملت از جمله جذب 
سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات، جذب نخبگان و استعدادها و 
نیروی متخصص خارجی به کشور، توسعه گردشگری و ... است. ایران 
امروزه با مش��کالت عدیده و بسیار جدی از جمله خروج سرمایه های 
اقتص��ادی، موج جدید خروج نخب��گان، افراد متخصص و فرار مغزها، 
ناکارآمدی های آشکار در ش��یوه حکمرانی، کاهش صادرات، تخریب 
روزافزون محیط زیس��ت، نبود فضای امید در جامعه و عدم اطمینان 
جدی اقشار مختلف نسبت به آینده روبه روست. در نتیجه در شرایط 
فعلی هیچ پروژه برندینگ ملت موفقی شکل نخواهد گرفت، مگر در 
س��ایه تغییرات و اقدامات سازنده و پیشرفت های اساسی در همه این 
موارد، ب��ه گونه ای که برندینگ ملت در درجه اول برای ش��هروندان 
یک کش��ور قابل باور باشد و در درجه دوم در ارتباط با محیط خارج 
و س��ایر ملت ها و نزد افکار عمومی جهان به نتایج مورد نظر برس��د. 
خوش��بختانه در ص��ورت ایجاد عزم جدی، هرچند دی��ر ولی این امر 
امکان پذیر است. نباید فراموش کنیم که بسیاری از کشورهای بزرگ 
دنیا و حتی پیشرفته صنعتی امروزی نیز چنین شرایطی را در گذشته 
تجرب��ه کرده اند ول��ی از آن عبور کرده و اکنون برن��د ملت آنها جزو 
س��رآمدترین ها در جهان اس��ت. آلمان پ��س از دو جنگ جهانی اول 
و دوم، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، کره جنوبی و روس��یه پس از فروپاش��ی 
شوروی سابق هر کدام در روزگاری نه چندان دور برند ملت شان دچار 

آسیب های شدیدی شده بود.

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

3 بهمن 1400

شماره 1949



فرص��ت امروز: آمارهای بانک مرکزی درباره میزان چک های برگش��تی در 
نهمین ماه 1400 نشان می دهد که در این ماه بیش از 544 هزار فقره چک 
برگشت خورده که از نظر تعداد 13.6 درصد و از نظر مبلغ 16.3 درصد کاهش 
داشته است. براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، بیش از 6 میلیون و 500 
هزار فقره چک به ارزش حدود 2583 هزار میلیارد ریال در آذرماه امسال در 
سراسر کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 7.5 درصد کاهش 
و از نظر مبلغ 3.1 درصد افزایش را نشان می دهد. در آخرین ماه پاییز همچنین 
در استان تهران بیش از 200 میلیون فقره چک به ارزش بالغ بر 1318 هزار 
میلیارد ریال مبادله شد. جغرافیای استانی چک های بانکی نشان می دهد که در 
آذرماه سال جاری 49.2 درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه 
استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 30.9 
درصد، 10.7 درصد و 7.6 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها 
داش��ته اند. در آذرماه همچنین 63.1 درصد از ارزش چک های مبادله ای کل 
کشور نیز در سه استان تهران با رقم 51.1 درصد، اصفهان با رقم 6.7 درصد 
و خراسان رضوی با رقم 5.3 درصد مبادله شده است که بیشترین سهم را در 

مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
جریان مبادالت چک در پایان پاییز

ح��دود 6 میلیون فقره چک به ارزش ح��دود 2328 هزار میلیارد ریال 
در آذرماه امس��ال در کل کشور وصول شد که نس��بت به آبان ماه از نظر 
تعداد 6.9 درصد کاهش و از نظر مبلغ 5.8 درصد افزایش نشان می دهد. 
از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در آذرماه به ترتیب 91.7 درصد 
و 90.1 درصد وصول ش��ده اس��ت. این در حالی اس��ت که درصد تعداد و 
مبلغ چک های وصول ش��ده در آبان ماه امس��ال ب��ه ترتیب معادل 91.1 
درصد و 87.8 درصد و در آذرماه پارس��ال به ترتیب 90.6 درصد و 87.5 

درصد بوده است.
گ��زارش تازه بانک مرک��زی از جریان مب��ادالت چ��ک در پایان پاییز 
همچنین نشان می دهد که در آذرماه بیش از 544 هزار فقره چک برگشت 
خ��ورده که از نظر تعداد 13.6 درص��د و از نظر مبلغ 16.3 درصد کاهش 
داشته است. همچنین در این مدت در استان تهران بیش از 2 میلیون فقره 

چک با ارزش معادل 131 هزار و 800 میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر 
صدرنش��ینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک های 
وصول ش��ده در تهران حدود 1.9 میلیون فقره به ارزش حدود 121 هزار 
میلیارد تومان و چک های برگشتی بیش از 148 هزار فقره به ارزش حدود 
10 هزار و 900 میلیارد تومان گزارش ش��ده است. البته نسبت چک های 
برگش��تی به مبادله ای از 9.4 درصد در آذرماه سال گذشته به 8.3 درصد 
در آذرماه سال جاری رسیده که 1.1  درصد کاهش داشته است. از سوی 
دیگر، ارزش چک های مبادله شده در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل تقریبا 40 درصد با افزایش مواجه ش��ده و از کل تعداد و مبلغ 
چک های مبادله ش��ده 91.7 درصد و 90.1 درصد وصولی و 8.3 درصد و 

9.9 درصد برگشت داده شده است.
عالوه بر این، در آذرماه امسال حدود 525 ه�زار فق�ره چ�ک ب�ه ارزش 
بی��ش از 24 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 96.4 درصد 
و از نظر ارزش نیز 95.9 درصد از کل چک های  برگشتی به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی بوده است. از سوی دیگر، در استان تهران بیش از 141 
هزار فقره چک ب��ه ارزش بالغ بر 10 هزار و 300 میلیارد تومان به دالیل 
کس��ری یا فقدان موجودی برگش��ت داده شده که در استان تهران از نظر 
تعداد 95.4 درصد و از نظر مبلغ نیز 95.2 درصد چک های برگش��تی به 

دالیل کسری یا فقدان موجودی به کل چک های برگشتی بوده است.
آمار چک های برگشتی کمتر شد

همچنین در آخرین ماه فصل پاییز در سراسر کشور بیش از 6.4 میلیون 
فقره وصول ش��ده که از این تعداد بالغ بر 5.9 میلیون فقره عادی و حدود 
0.5 میلیون فقره رمزدار بوده اس��ت؛ بنابراین در کل کش��ور 92.9 درصد 
از کل چک ه��ای وصول��ی را چک ه��ای عادی و 7.1 درص��د را چک های 
رمزدار تش��کیل می دهند. از نظر مبلغی نی��ز از 423 هزار میلیارد تومان 
چک های وصولی در کل کش��ور، بالغ بر 232 هزار و 700 میلیارد تومان 
ب��رای چک های عادی و ح��دود 190 هزار و 300 میلی��ارد تومان خاص 
چک های رمزدار بوده اس��ت. بر این اساس، در کل کشور 55 درصد از کل 

مبلغ چک های وصول��ی را چک های عادی و 45 درصد دیگر را چک های 
رمزدار به خود اختصاص داده اند. همچنین در آذر در کل کش���ور حدود 
458 ه�زار فق�ره چ�ک رم�زدار ب�ه ارزش حدود 190 هزار و 300 میلیارد 
تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 1.9 درصد و از نظر 

مبلغ 4.3 درصد کاهش داشته است.
در مجموع، در آذرماه امسال بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به 
کل چک های مبادله ای به ترتیب به استان های گیالن با رقم 93.8 درصد، 
البرز با 92.5 درصد و یزد با 92.2 درصد اختصاص یافته است و استان های 
کهگیلویه و بویراحمد با 85.4 درصد، لرس��تان با 87.4 درصد و خراسان 
ش��مالی با 87.8 درصد پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل 
چک های مبادله ش��ده در اس��تان را به خود اختصاص داده اند. همچنین 
بیشترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای 
به ترتیب به اس��تان های گیالن ب��ا 92.2 درصد، البرز ب��ا 91.3 درصد و 
هرم��زگان با 91 درصد اختصاص یافته اس��ت و اس��تان های کهگیلویه و 
بویراحمد با 82.7 درصد، خراس��ان جنوبی با 83.9 درصد و سیس��تان و 
بلوچس��تان با 84.5 درصد کمترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل 

ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
از سوی دیگر، بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های 
مبادله ای به ترتیب به اس��تان های کهگیلوی��ه و بویراحمد با 14.6 درصد، 
لرس��تان با 12.6 درصد و خراسان شمالی با 12.2 درصد اختصاص یافته 
اس��ت و اس��تان های گیالن با 6.2 درصد، البرز با 7.5 درصد و یزد با 7.8 
درصد پایین ترین نس��بت تعداد چک های برگشتی به کل تعداد چک های 
مبادله ش��ده در اس��تان را به خود اختصاص داده اند. همچنین بیشترین 
نس��بت ارزش چک های برگش��تی به کل چک های مبادله شده به ترتیب 
به اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد با 17.3 درصد، خراس��ان جنوبی با 
16.1 درصد و سیستان و بلوچستان با 15.5 درصد اختصاص یافته است و 
استان های گیالن با 7.8 درصد، البرز با 8.7 درصد و هرمزگان با 9 درصد 
کمترین نسبت ارزش چک های برگش��تی به کل ارزش چک های مبادله 

شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

تعداد و مبلغ چک های برگشتی در پایان پاییز کم شد

جغرافیای استانی چک های برگشتی

رئیس هیأت عامل صندوق توس��عه ملی از تزری��ق مرحله ای 12 هزار 
میلیارد به بورس خبر داد و گفت که حدود 12 هزار میلیارد تومان از منابع 
صندوق به بورس تزریق خواهد ش��د که تاکنون 2.7 هزار میلیارد تومان 

پرداخت شده است.
مهدی غضنفری روز گذش��ته در نشس��تی خبری به بیان گزارش��ی از 
عملکرد 10 ساله صندوق توسعه ملی پرداخت و با بیان اینکه در مجموع 
پیش بینی ش��ده 510 میلیون دالر از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در 
اختی��ار صندوق تثبیت بازار قرار گیرد ک��ه حدود 12 هزار میلیارد تومان 
خواهد بود، گفت: تاکنون حدود 2.7 هزار میلیارد تومان در س��ه قسط به 
صندوق تثبیت بازار پرداخت ش��ده است که در قسط اول 1000 میلیارد 
تومان، در قسط دوم 50 میلیون دالر به ریال تبدیل شد که حدود 1000 
میلیارد تومان بود و در قس��ط س��وم که در روزهای گذشته دستور آن را 
ب��ه بانک مرکزی داده ایم، 650 میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد ش��د. 
به گفته وی، از ریالی که در نتیجه بازپرداخت تس��هیالت صندوق توسعه 
ملی در بانک ها برمی گردد، به صورت اقس��اط 650 میلیارد تومانی هر بار 
در اختیار بورس قرار خواهد گرفت تا سقف حدود 12هزار میلیارد تومان 

پر شود.
غضنفری این را هم گفت که صندوق توسعه ملی 5000 میلیارد تومان 
از وزارت اقتصاد طلب دارد که طی توافقی با وزیر اقتصاد قرار شد این مبلغ 
از سمت صندوق به صندوق تثبیت بازار تزریق شود که جزئی از 12 هزار 

میلیارد تومان پیش بینی شده است.
او با اشاره به نحوه س��رمایه گذاری این منابع صندوق در بورس توضیح 
داد: در جلسه اخیر هیأت امنای صندوق توسعه ملی، اجازه سرمایه گذاری 
و خرید س��هام به این صندوق داده شده است، بنابراین با صندوق تثبیت 
ب��ازار توافق کردیم که تمام��ی این 12 هزار میلیارد توم��ان یا به صورت 
س��رمایه گذاری یا سهام باش��د و یا با نرخ 11 درصد سپرده گذاری صورت 

گیرد. در عین حال که خرید سهام به صورت مشاع با صندوق تثبیت بازار 
هم سهام بخریم اما هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به اهمیت تامین منابع صندوق توسعه ملی یادآور شد که در 
حال حاضر منابع صندوق از درآمد ارزی نفت تامین می شود، در حالی که 
معتقدیم می توان حتی کاال را به عنوان بخشی از منابع برای صندوق ثبت 

کرد تا دیگر نیازی به تبدیل ارز به ریال نباشد.
رئیس هیأت عامل صندوق توس��عه ملی س��پس ب��ه دریافت کنندگان 
وام ه��ای ارزی هش��دار داد و گفت: در صندوق توس��عه ملی ایران، نقش 
تسهیالت پررنگ تر از سرمایه گذاری بوده و عمال سرمایه گذاری انجام نشده 
اس��ت. همین جا باید به دریافت کنندگان تسهیالت ارزی این پیام را بدهم 
که تصور نکنند هیأت عامل کوتاه آمده و می توانند تس��هیالت را به ریال 
بازپرداخت کرده و یا براس��اس ارز 4200 تومانی پس بدهند، محال است 
این اجازه را بدهیم. غضنفری همچنین اشاره ای به استمهال وام های ارزی 
داشت و یادآور شد که در این سال ها به دلیل شرایط تحریمی و مشکالتی 
که در تامین ارز و تجهیزات وجود داشته است، برخی تسهیالت گیرندگان 
امکان ورود به موقع تجهیزات و تولید را نداش��ته اند که در همین جریان 
درخواست استمهال وام داشته اند و صندوق نیز با بررسی شرایط موافقت 
کرده  اس��ت. به گفته وی، برای 200 طرح ارزی حدود 400 بار استمهال 

انجام شده است.
به گزارش ایس��نا، این مقام مس��ئول در صندوق توسعه ملی سپس به 
توزیع منابع صندوق اش��اره کرد و گفت: از منابع ارزی صندوق حدود 40 

درصد در اختیار بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی قرار داشته است.
او نقدی هم به جریان برداش��ت های دولت ها از منابع صندوق توس��عه 
ملی داش��ت و با اشاره به اینکه طبق اساسنامه صندق، هیأت عامل نباید 
منابعی در اختیار دولت قرار دهد یادآور ش��د: ولی طی س��ال های اخیر با 
توجه به شرایطی که وجود داشته، با مجوز یا تصمیم هیأت امنای صندوق 

توسعه ملی و یا مراجع باالدستی منابع در اختیار دولت بوده است. به گفته 
غضنفری، در بودجه سال آینده پیش بینی ها به صورتی است که 20 درصد 
منابع نفتی سهم صندوق توس��عه ملی باید در اختیار دولت قرار بگیرد و 
فقط 20 درصد دیگر به صندوق می رسد. این در حالی است که عمال 50 
درصد سهم صندوق توسعه ملی در اختیار دولت خواهد بود و در این رابطه 
نمی توان موضوع را کتمان کرد. رئیس هیأت عامل صندوق توس��عه ملی 
در ادامه با اشاره به اینکه در این سال ها منابع به صورت های مختلف مانند 
پرداخت برای خسارت هواپیمای اوکراینی، هزینه های کرونا، زلزله و حتی 
عیدانه مورد استفاده قرار گرفته است، ادامه داد: اینها هزینه های بودجه ای 
است که از دولت برداشته شده و هرچند که با مجوز بوده اما به هر ترتیب 
مطابقتی با اساسنامه صندوق توسعه ملی ندارد. در حالی که تسویه ای در 
مورد منابع برداشت شده صورت نگرفته و ظاهرا صندوق آخرین محل برای 
پرداخت طلب های دولت هاست به طوری که از مجموع مبالغ پرداختی از 

صندوق طی این سال ها فقط 2 میلیارد دالر برگشت داده شده است.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی حتی به مراجع باال اعالم کرده که آنچه 
که از صندوق دولت برداش��ت کرده به عنوان تسهیالت در نظر می گیرد و 

باید به طور کامل تسویه شود.
غضنفری در پایان به اهمیت افزایش منابع صندوق توس��عه ملی اشاره 
کرد و گفت: هر ساله باید منابع صندوق توسعه ملی افزایش یابد و خارج 
از آن انحراف از ماموریت هاست. اگر بودجه برای 85 میلیون نفر است، باید 
توجه داشت که منابع صندوق توسعه ملی برای نسل های آینده پیش بینی 
شده و من نمی دانم چطور این اجازه را گرفته ایم که آن را خرج بخش های 
مختلف مثل کرونا می کنیم. در حالی که مقام معظم رهبری نیز بسیار بر 
اهمیت حفظ منابع صندوق و افزایش آن تاکید داشته اند و ما به پشتوانه 
نظر ایشان تاکید داریم که نباید از منابع صندوق کسر شده و به سرنوشت 

حساب ذخیره ارزی دچار شود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی خبر داد

تزریق مرحله ای 12 هزار میلیارد به بورس

بانکنامه

دالر در صرافی ها 2۵ هزار و 800 تومان شد
کاهش 70 هزار تومانی سکه

قیمت سکه در دومین روز بهمن ماه در بازار تهران، با 70 هزار تومان کاهش 
قیمت نس��بت به پایان هفته گذشته به 12 میلیون و 150 هزار تومان رسید. 
بدین ترتیب ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 70 هزار تومان 
کاهش به 12 میلیون و 150 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به 
قیمت 11 میلیون و 950 هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی 
6 میلیون و 700 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 800 هزار تومان و سکه یک 
گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی 18 عیار به یک میلیون و 212 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال 
نیز 5میلیون و 252 هزار تومان شد. قیمت اُنس جهانی طال هم با نرخ یک هزار 
و 836 دالر و 16 س��نت معامله شد. همچنین نرخ دالر در صرافی های بانکی 
با 239 تومان افزایش در روز ش��نبه با نرخ 25 هزار و 801 تومان معامله شد. 
قیمت فروش یورو نیز با کاهش 75 تومانی نسبت به انتهای هفته گذشته به 
29 هزار و 377 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 25 هزار و 546 تومان و نرخ 

خرید هر یورو نیز 28 هزار و 785 هزار تومان اعالم شد.

اتریوم بر رقبا غلبه خواهد کرد؟
اتریوم )ETH( برای توس��عه دهندگانی که اپلیکیشن و ارزهای رمزنگاری 
شده را می ساختند آخرین ابزار بالک چین بود، اما رقبای دیگری نیز بودند که 

تا یک سال و نیم گذشته سرمایه گذاران به آنها توجه نمی کردند.
به گزارش فوربس، اتریوم اولین متولد اس��ت اما زمانی که پلتفرم های دیگر 
ثاب��ت کنند که به همان اندازه خوب یا حتی کمی بهتر هس��تند، این مزیت 
اولی بودن به س��رعت از بین می رود. ودران ووکم��ن، بنیان گذار و مدیرعامل 
شرکت ریوتو می گوید: ما طرفدار بزرگ کاردانو )Cardano ارائه دهنده رمزارز 
آدا، ADA( هس��تیم، کاردانو یک پلتفرم بالک چین قرارداد هوش��مند اثبات 
سهام است. ووکمن به دلیل برتری این بالک چین عمدتا در کارمزدهای بسیار 
ارزان تر، مقیاس پذیری بهتر و س��رعت تراکنش و سرعت باالتر نسبت به آنچه 
که در حال حاضر توسط بالک چین 1.0 اتریوم ارائه می شود به آن اعتقاد دارد. 
مالک ADA می گوید: عصر قراردادهای هوشمند به تازگی آغاز شده و بهترین 

روزها برای آدا و کاردانو هنوز در راه است.
همه بالک چین ها به اصطالح با »س��ه گانگی« مواجه هستند که در آن باید 
از بین س��ه موضوع، دو مورد را برای اولویت بندی انتخاب کنند؛ تمرکززدایی، 
امنی��ت و مقیاس پذیری )که منجر به هزینه می ش��ود(. اتریوم تمرکززدایی و 
امنیت را انتخاب کرده اس��ت که به قیمت مقیاس پذیری تمام ش��ده و آن را 
گران تر و کندتر می کند. این موضوع در س��ال 2021 برای توس��عه دهندگان 
زمانی آش��کار ش��د که گس ف��ی برای اس��تفاده از اتریوم افزای��ش یافت زیرا 
افراد بیش��تری از بالک چین آن اس��تفاده کردند. این امر توس��عه دهندگان و 
س��رمایه گذاران را به سمت بالک چین های رقیب )به اصطالح راه حل های الیه 
یک( سوق داد. مشخص شده است که آینده بالک چین چند زنجیره ای خواهد 

بود که در واقع خبر خوبی است.
طبق وبالگ صنعتی، الکتریک کپیتال، گزارش توس��عه دهندگان نشان داد 
که پولکادات )DOT(، س��والنا )SOL(، اولنچ )AVAX( و بقیه س��ریع تر از 
اتریوم در مقاطع مشابهی از تاریخ خود، جوامع توسعه دهندگان خود را افزایش 
می دهند. پولکادات پلتفرمی چند زنجیره ای که در حال س��اخت چیزی است 
که برخ��ی از آن به عنوان یک اینترنت بالک چین ی��اد می کنند، به رتبه دوم 
محبوبیت تبدیل ش��ده اس��ت. یوبو روآن، بنیان گ��ذار پارالل فایننس معتقد 
اس��ت که با توجه به اینکه پولکادات اولین دور پروژه های خود ازجمله پارالل 
فایننس را در 17 دس��امبر سال گذش��ته اجرا کرد، پتانسیل آن برای پیشی 
گرفتن از اتریوم در تعداد کل توس��عه دهندگان ممکن است. البته به این معنا 
نیس��ت که توسعه دهندگان از اتریوم دست کشیده اند، اما قابل قبول است که 
بالک چین های جدید را نیز امتحان کنند. از دیگر رقبا سوالنا )Solana( است 
که به دلیل کارمزد تراکنش های پایین تر، برای معامله گران ارزهای دیجیتال با 
فرکانس باال نیز به خوبی کار می کند. روآن با استناد به شرکای خود ردیت و 
ان اف تی می گوید: پالیگان )MATIC( پتانسیل ایجاد رقابت برای اتریوم را 
دارد. می تواند مشارکت های بیشتری با سازمان هایی داشته باشد که پایگاه های 
کاربری بزرگی دارند به خصوص آنهایی که بتوانند این کار را سریع تر از  زمانی 

که اتریوم به نسخه 2.0 منتقل شود، انجام دهند.
توس��عه دهنده کنی لی، یکی از بنیان گذاران شبکه مانتا می گوید: برخی از 
توسعه دهندگانی که شروع به ساخت براساس اتریوم کرده اند به دلیل گس فی، 
به دنبال گسترش به شبکه های دیگر هستند. مانتا در پولکادات و کوساما که 
ارتباط نزدیکی با هم دارند، ساخته شده است. گاوین وود، بنیان گذار پولکادات، 
کوس��اما را در سال 2019 ایجاد کرد. به گفته مدیرعامل کولونی لب و یکی از 
بنیان گذاران اگزو-آلفا، یک صندوق تامینی ارزهای دیجیتال مستقر در پاریس، 
اولنچ جایگزین دیگر اتریوم برای کولونی است. اولنچ یک بالک چین اثبات سهام 
است که به دلیل سرعتش معروف شده است. اینها معروف ترین نام ها هستند. 
سایر توسعه دهندگان برای ساختن بالک چین های سریع تر و مقرون به صرفه تر 
اقدام می کنند. بالک چین و دارایی های دیجیتال بس��یاری از حوزه های سنتی 

مالی و سرمایه گذاری را متحول می کنند.

سقوط بیت کوین دالر را پایین می آورد؟
در حالی که سرمایه گذاران منتظر نشست هفته پیش روی فدرال رزرو برای 
ش��فافیت بیشتر در مورد چشم انداز افزایش نرخ هس��تند، دالر در روز جمعه 

همراه با بازدهی خزانه داری ایاالت  متحده کاهش یافت.
ب��ه گزارش رویترز، دالر با بازده خزان��ه داری ایاالت  متحده کاهش می یابد، 
اما همچنان به مدت یک هفته افزایش��ی اس��ت و بیت کوین سقوط می کند. 
پیش بینی ه��ای اخی��ر مبن��ی بر اینکه ف��درال  رزرو با س��رعتی س��ریع تر از 
پیش بینی های گذشته سیاست های پولی را تشدید کند، باعث افزایش بازدهی 
دالر در اوایل این هفته شد. در این هفته شاخص دالر آمریکا بیشترین درصد 

افزایش هفتگی از اواسط دسامبر را داشت.
بازده��ی خزان��ه داری ایاالت  متح��ده کاهش یاف��ت زیرا افت بازار س��هام 
نشان دهنده ریسک پذیری ضعیف بود. بازارها در سال جاری چهار افزایش نرخ 
را تجربه می کنند که از ماه مارس شروع می شود و انتظار می رود که فدرال رزرو 
در چند ماه آینده ترازنامه 8 تریلیون دالری خود را کاهش دهد و نشست هفته 

آینده فدرال رزرو می تواند قانونی شدن آن را روشن کند.
بیت کوین در ارزهای دیجیتال نیز به پایین ترین س��طح خود از ماه آگوست 
رس��یده اس��ت؛ آخرین ب��ار 6 درصد کاه��ش در حالی که اتری��وم بیش از 8 
درص��د کاهش داش��ت. دالر آخرین بار در برابر ی��ن 0.4 درصد کاهش یافت 
و  یورو آخرین بار با 0.3 درصد افزایش در برابر دالر به 1.1341 دالر رس��ید. 
خرده فروشی در بریتانیا به داده های اقتصادی ضعیف تر اخیر افزوده است و پوند 

در برابر دالر با 0.3 درصد کاهش به 1.3553 دالر رسید.
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کارگروه سهام عدالت تا پایان سال تشکیل می شود
قصه تلخ غیرمستقیم های سهام عدالت

مدت هاس��ت که برای مش��موالن س��هام عدالت فرقی نمی کند که روش 
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده باشند یا غیرمستقیم، در هر 
صورت هردو گروه امکان فروش سهام خود را ندارند. مستقیم ها به دلیل شرایط 
بازار و غیرمستقیم ها به دلیل تعلیق شدن نماد شرکت ها؛ موضوعی که به گفته 
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت انتظار می رود تا 
پایان سال جاری تعیین تکلیف شود. به گزارش ایسنا، اردیبهشت سال گذشته 
که فرآیند آزادس��ازی سهام عدالت آغاز ش��د، از میان حدود 49 میلیون نفر 
مشمول سهام عدالت، 19 میلیون نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کردند و 39 میلیون نفر نیز روش غیرمستقیم را برگزیدند تا سهامدار 

شرکت های سرمایه گذاری استانی شوند.
گرچه در دولت قبل اقداماتی برای برگزاری مجامع این ش��رکت ها صورت 
گرف��ت ک��ه همگی با شکس��ت مواجه و پرونده این ماجرا بس��ته ش��د، اما 
غیرمستقیم های سهام عدالت هم مانند مستقیم سرنوشت خوشی نداشتند و 
نماد شرکت ها یا در صف فروش قفل بود و یا تعلیق! در واقع مدت زمان زیادی 
است که امکان معامله این نمادها برای سهامداران وجود ندارد و مشخص نیست 

این نمادها چه زمانی بازگشایی شوند.
در این راستا، علی اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری 
اس��تانی سهام عدالت، یکی از دالیل عمده بسته شدن نمادهای شرکت های 
سرمایه گذاری سهام عدالت را نبود بازارگردان می داند و می گوید: عدم تعیین 
بازارگردانی و عدم برگزاری مجامع و افش��ای صورت های مالی ش��رکت های 
سرمایه گذاری سهام عدالت از دالیل عمده تعلیق نماد شرکت ها است. بر این 
اس��اس در یکی از جلسات اخیر شورای عالی بورس مصوبه ای تصویب و قرار 
شد برمبنای آن کارگروه مشترکی برای تعیین تکلیف مسائل با اهمیت سهام 
عدالت تشکیل شود. به گفته وی، طبق مصوبه مذکور تا پایان سال کل مباحث 
مربوط به سهام عدالت از جمله نحوه فعالیت شرکت های سرمایه گذاری استانی، 
برگزاری مجامع بررسی و تعیین تکلیف ش��ود و امیدواریم تشکیل کارگروه 
مربوطه سریع تر صورت بگیرد تا با تشکیل این کارگروه ویژه تمام موارد مغایر 
قانون اصل 44، قانون تجارت و فرمان هشت گانه مقام معظم رهبری احصا و 

برای ابطال موارد مغایر قانون و اصالح آیین نامه گزارش داده شود.

با رد پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس
شرایط بازنشستگی تغییر نمی کند

پس از اینکه درخواس��ت دولت برای افزایش س��ن بازنشستگی از 60 سال 
به 62 س��ال )در الیحه بودجه 1401( از س��وی کمیسیون اجتماعی مجلس 
رد ش��د، حاال رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 می گوید 
که این کمیس��یون هم این موضوع را رد کرده و بدین ترتیب، افزایش س��ن 
بازنشس��تگی منتفی است و س��ال آینده طبق قانون فعلی عمل خواهد شد. 
س��خنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه همچنین از حذف بند »د« تبصره 20 
الیح��ه بودجه مربوط ب��ه افزایش مدت خدمت به 32 س��ال و بند مربوط به 
محاس��به حقوق بازنشستگی از متوس��ط حقوق دو سال به سه سال خبر داد. 
بنابراین باتوجه به مصوبات کمیسیون تلفیق عمال در سال آینده هیچ تغییری 
در ش��رایط بازنشستگی نسبت به س��ال جاری رخ نخواهد داد. افزایش سن و 
سابقه بازنشستگی که توسط دولت در الیحه بودجه 1401 گنجانده شده بود، 
در هفته های گذشته مورد اعتراض بسیاری از تشکل های کارگری و جمعیت 
زیادی از کارگران به خصوص کارگران در آس��تانه بازنشستگی قرار گرفته بود. 
ولی اس��ماعیلی، رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس در این باره گفته: دلیل 
اصلی حذف افزایش دو ساله سن بازنشستگی این بوده که با ذی نفعان این بحث 
مشورتی نشده. برای اینکه درآمد صندوق ها را پایدار کنیم راه  حل آن افزودن 
دو سال به سن بازنشستگی در بودجه سنواتی نیست، چراکه این موضوع اوال 
مغایر با برنامه شش��م توسعه بوده و ثانیا احکام دائمی را نمی توانیم در بودجه 
س��نواتی بیاوریم. به گفته وی، افزایش سن بازنشستگی احکام قانونی است، از 
منظ��ر قانونی، اح��کام دائمی را نمی توان در بودجه س��نواتی آورد. افرادی که 
برای بازنشستگی خود برنامه ریزی کرده بودند ناگهان با چنین تصمیمی مواجه 
شدند. به طور مثال، مشاغل سخت و زیان آور مثل رانندگان کامیون پس از 20 
س��ال اشتغال، خسته می شوند. چگونه سن بازنشستگی این گروه شغلی را دو 
سال افزایش دهیم. پیش از این نیز علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان 
کارگری تهران در مخالفت با پیش��نهاد دول��ت در بودجه گفته بود: مدیریت 
س��ازمان تماما دولتی اس��ت و دولت تصور می کند می تواند برای پارامترهای 
بیم��ه ای به تنهایی تصمیم بگیرد؛ این درحالی اس��ت که اگر پول خودمان یا 
همان مطالبات سازمان را بپردازند، نیازی به افزایش سن و سابقه بازنشستگی 
نیس��ت؛ صندوق خود به خود به سمت پایداری می رود. کارشناسان معتقدند 
همه  معادالت روابط کار و تامین اجتماعی باید به صورت سه جانبه و با مشارکت 
موثر جامعه  ذی فعان یعنی کارگران و کارفرمایان و دولت به ثمر برسد؛ هر نوع 
اصالحات یکجانبه مردود است. درطرف مقابل برخی از کارشناسان هم معتقدند 
اگر دولت به دلیل بحران های سازمان های بیمه گر با چالش جدی روبه روست به 
جای گنجاندن تغییرات بازنشستگی در الیحه بودجه باید در ساختار الیحه ای 

مجزا یا در قالب برنامه هفتم توسعه این تغییرات را پیشنهاد دهد.

 کدام کاالی ایرانی بیشترین مشتری را
در هند دارد؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررس��ی وضعیت تجاری 
ایران و هند در 9 ماهه ابتدای س��ال 1400 پرداخته اس��ت. براساس آمارهای 
اتاق تهران، مجموع تجارت ایران و هند تا پایان آذرماه امس��ال به 2.4 میلیارد 
دالر رسیده که از این عدد 1.34 میلیارد دالر مربوط به صادرات ایران و 1.05 
میلیارد دالر مربوط به واردات ایران از هند می شود. امسال میزان صادرات ایران 
به هند حدودا 74 درصد افزایش یافته و در مقابل ارزش واردات از این کش��ور 
حدودا 37 درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. به این ترتیب تراز تجاری ایران در 

معامله با هند مثبت شده و به عدد 296 میلیون دالر رسیده است.
از نظر وزنی، ایران حدودا 953 هزار تن کاال از هند وارد کرده است که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل حدودا 47 درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین 
در طول این مدت حدودا 5 میلیون تن کاالی ایران به هند رفته که افزایشی 
5درصدی را نش��ان می دهد. متوسط قیمت واردات از هند 1099 دالر در هر 
تن و متوسط صادرات ایران 273 دالر در هر تن بوده است. در میان کاالهایی 
که ایران از هند وارد کرده، برنج با 220 میلیون دالر صدرنشین است و پس از 
آن چای سیاه، اکسید آلومینیوم، موز، زغال سنگ و شکر تصفیه شده قرار دارد. 
در میان کاالهای صادراتی ایران به هند اما متانول با سهم 116 میلیون دالری 
صدرنش��ین است و پس از آن آمونیاک بدون آب، محصوالت آهنی اسفنجی، 

پسته، اوره، ورق فوالدی، خرما و پلی اتیلن قرار دارد.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: اولین روز کاری بهمن ماه برای بازار س��هام، خوش یمن 
بود و شاخص بورس تهران در پایان معامالت روز شنبه با رشد بیش از 2 
هزار واحدی همراه شد تا تاالر شیشه ای به رنگ سبز درآید و ترمز بورس 

باالخره کشیده شود.
معامالت اولین ماه زمستان با عقبگرد 7 درصدی شاخص بورس تهران 
به پایان رس��ید و بورس بازان در آخرین هفته دی ماه ش��اهد جابه      جایی 
س��هامی به ارزش 1435 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. 
هرچند این روند نزولی در هفته های گذش��ته باعث خروج هرچه بیش��تر 
س��هامداران از بازار س��هام شد، اما روند دادوس��تدهای بورسی در آخرین 
روز معامالتی دی ماه، برخی از معادالت بازار را به هم زد و جریان خروج 
پول در این روز با افت مواجه ش��د. سبزترین گروه بازار در هفته گذشته، 
نمادهای پاالیشی بودند که تحت تأثیر رشد قیمت جهانی نفت، قیمت  آنها 
نیز رش��د کرد. بسیاری از کارشناسان بازار س��هام، روند نزولی بورس را از 
یکسو مبتنی بر انتظارات سهامداران و معامله  گران می دانند و از سوی دیگر 
به س��ایه ابهاماتی نظیر مذاکرات وین، بازخوردهای الیحه بودجه و نوسان 
نرخ ارز اش��اره می کنند که بازار س��هام را با کاهش ارزش مواجه کرده اند. 
گرچ��ه در ابتدای هفته گذش��ته قیمت ارز در بازار تهران روند افزایش��ی 
داش��ت، اما در انتهای هفته روند کاهشی به خود گرفت. بنابراین می توان 
گفت که هنوز روندهای نزولی بازار قدرتمندتر هستند و عواملی همچون 
نرخ ارز، مذاکرات هسته ای و قیمت جهانی کامودیتی ها بر بورس تأثیرگذار 
بوده و ریسک هایی را برای معامله گران ایجاد کرده است. اغلب کارشناسان 
معتقدند بورس محلی برای س��رمایه گذاری بلندمدت بوده و نباید انتظار 

داشت وضعیت بورس در کوتاه مدت تغییر چندانی داشته باشد.
سبزپوشی تاالر شیشه ای با پاالیشی ها

در معام��الت اولی��ن روز کاری بهمن ماه، ش��اخص کل بورس تهران با 
افزایش 2 هزار و 410 واحدی به رقم یک میلیون و 281 هزار و 804 واحد 
رسید. بازار باز هم به دو نیمه افزایش و کاهش شاخص تقسیم شد تا میزان 
رشد کاهش پیدا کند. بازدهی شاخص کل بورس مثبت 0.19 درصد بوده 

اس��ت. همچنین شاخص کل هم وزن با افت هزار و 444 واحدی در سطح 
334 هزار و 195 واحدی ایستاد. بازدهی شاخص کل هم وزن بورس منفی 

0.43 درصد بوده است.
در این روز همانند چهارش��نبه هفته گذش��ته اغلب نمادهای پاالیشی 
رشد قیمت داشتند و گروه »فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای« 
سبزترین گروه بازار بود. نمادهای »فوالد«، »شپنا« و »شتران« بیشترین 
تأثیر مثبت را بر ش��اخص کل داش��تند و س��هم های »نوری«، »رمپنا« و 
»شپدیس« نیز با بیشترین تأثیر منفی بر شاخص همراه شدند. همچنین 
ش��اخص کل فرابورس 84 واحد پایین آمد و در س��طح 17 هزار و 556 
واح��د قرار گرفت. در فرابورس نیز نمادهای »زاگرس«، »کگهر« و »ارفع« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر ش��اخص کل فرابورس داشتند و »خدیزل«، 

»اتکای« و »توسن« با بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص همراه شدند.
روز گذشته برای بیست و یکمین روز متوالی ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 275.6 میلیارد تومان پول حقیقی از 
بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه گذشته رشد 13 درصدی را 
نشان می دهد. در معامالت شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای 
فملی )شرکت ملی صنایع مس ایران(، سمگا )شرکت سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی( و نوری )ش��رکت پتروشیمی نوری( تعلق گرفت. بیشترین ورود 
پول حقیقی نیز به نمادهای جم پیلن )پلی پروپیلن جم(، شبندر )پاالیش 
نفت بندرعباس( و تجلی )تجلی توسعه معادن و فلزات( اختصاص داشت.

ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 6 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش 
یافت و رشد 5 درصدی را به ثبت رساند. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار 
ثانویه 654 میلیارد تومان بود که 10 درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه 
را تشکیل می دهد. ارزش معامالت خرد سهام نیز با رشد 11 درصدی نسبت به 
روز کاری قبل روبه رو شد و به رقم 2 هزار و 484 میلیارد تومان رسید که 37 

درصد کل معامالت بازار ثانویه را تشکیل می دهد.
رشد 107 درصدی صف های خرید بورس

در پایان معامالت  روز ش��نبه، 146 نماد رش��د قیمت داشتند که 101 

نماد بورس��ی و 45 نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، 30 درصد بازار 
رشد قیمت داشتند. تعداد نمادهایی که در پایان بازار همچنان صف خرید 
داشتند، 21 سهم بود. ارزش صف های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری 
قبل 107 درصد رش��د ک��رد و در رقم 145 میلیارد تومان ایس��تاد. نماد 
شتران )شرکت پاالیش نفت تهران(، هجرت )شرکت پخش هجرت( و فاذر 
)شرکت صنایع آذرآب( بیشترین صف خرید را داشتند. میانگین خرید هر 

کد حقیقی 13.1 میلیون تومان بوده است.
بررسی معامالت روز گذشته همچنین نشان می دهد 317 نماد کاهش 
قیمت داشتند که 227 نماد بورسی و 90 نماد فرابورسی بودند. به عبارت 
دیگ��ر، 65 درصد بازار افت قیمت داش��تند. تعداد 99 نم��اد نیز در پایان 
معامالت در صف فروش قرار داشتند. بدین ترتیب، ارزش صف های فروش 
پایانی بازار نس��بت به روز چهارشنبه گذش��ته 40 درصد افزایش یافت و 
164 میلیارد تومان ش��د. بیش��ترین صف فروش نیز به ش��یراز )شرکت 
پتروشیمی شیراز(، نوری )شرکت پتروشیمی نوری( و ذوب )شرکت ذوب 
آهن اصفهان( اختصاص داشته است. میانگین فروش هر کد حقیقی 14.7 

میلیون تومان بوده است.
در مجموع، معامالت اولین ماه زمس��تان با عقبگرد 7 درصدی شاخص 
بورس تهران به پایان رس��ید و بورس بازان در آخرین هفته دی ماه شاهد 
جابه      جایی س��هامی ب��ه ارزش 1435 میلیارد تومان در مس��یر حقیقی به 
حقوقی بودند تا برای بیس��ت و یکمین هفته متوالی، مالکیت بخش��ی از 
س��هام معامله      گران خرد به س��هامداران بزرگ سپرده ش��ود. تداوم نزول 
قیمت ها در تاالر شیشه      ای با وجود پتانسیل      های مثبت بنیادی و خستگی 
س��هامداران از وضعیت فعلی، مهمترین دلیلی اس��ت که باعث شده است 
تا خروج س��رمایه      های حقیقی از گردونه معامالت سهام ادامه پیدا کند. با 
این حال کارشناسان بر این اعتقادند که گزارش      های مناسب فصلی که در 
روزهای پایانی دی      ماه روی خروجی سامانه کدال نشست، می تواند به عنوان 
محرکی برای افزایش تعداد خریداران و ورود س��رمایه      های جدید به تاالر 

شیشه      ای عمل کرده تا شاهد بازگشت قیمت سهام باشیم.

رشد 107 درصدی ارزش صف های خرید در بورس تهران

ترمز بورس کشیده شد

اگر آتش س��وزی بود یا س��یل و زلزله، با هر میزان خرابی پس از مدت 
مشخصی تمام می ش��د و مالباخته می توانست برای از نو ساختن سرمایه 
خود اقدام کند. اما ریزش بورس بدتر از هر بالی طبیعی دیگر برای مدت 
نامش��خصی ادامه دارد و حتی سهامدار نمی تواند تصور کند آخر این همه 
خس��ارت کجاس��ت!؟ اگر آن همه صعود بازار سرمایه غیرطبیعی بود، این 
همه س��قوط هم غیرطبیعی است؛ سقوطی که عمر آن به 19 ماه رسیده 
اس��ت در حالی که برخی مدعی بودند می توان مش��کالت آن را سه روزه 

حل کرد.
البته هر فرد کارشناس و غیرکارشناسی با یک نگاه سرسری به وضعیت 
بازار سرمایه می تواند متوجه این موضوع شود که هنوز وعده های دولت در 
مورد بازار سرمایه که قرار بود اولویت اول باشد محقق نشده است. تیر آخر 
دولت نیز قیمت گاز و س��وخت گاز در الیحه بودجه بود. تعدد تصمیم در 
م��ورد این موضوع و در نهایت تغیی��ر آن در دقیقه 90، آخرین قطره های 
اعتماد مردم به بورس را هم خشکاند، به طوری که شاخص کل بورس در 
روز سه شنبه هفته گذشته پس از شش ماه کف خود را شکست و به کانال 

یک میلیون و 200 هزار واحد سقوط کرد.
در این راستا، حسن کاظم زاده، تحلیلگر بازار سرمایه به ایسنا، می گوید: 
وعده های��ی که قب��ل از روی کار آمدن دولت س��یزدهم از س��وی برخی 
مسئوالن فعلی ارائه شد بسیار کلی بود. زمانی که این وعده ها داده می شد 
انتظار می رفت بعد از روی کار آمدن دولت جدید، وعده های کلی که داده 
ش��ده بود به وعده های عملیاتی تبدیل شوند، اما برنامه عملیاتی با تاخیر 
زیادی رخ داد. از مردادماه که دولت سیزدهم مستقر شد تا حدود یک ماه 
قبل که بس��ته حمایتی 10 بندی از سوی دولت پیشنهاد شد شاهد هیچ 

اقدامی نبودیم.
به اعتقاد کاظم زاده، امید می رفت که بسته 10 بندی دولت بتواند شرایط 

بازار را بهتر و باثبات تر کند و از طرف دیگر اعتماد را به بازار برگرداند. زیرا 
مش��کل بازار بحث اعتماد اس��ت، اما همین بسته 10 بندی هم تبدیل به 
مبنای��ی برای عدم اطمینان و عدم اعتماد ش��د. در ابتدا در مورد نرخ گاز 
و سوخت ش��ایعاتی مطرح شد. بعد الیحه بودجه سال آینده ارائه شد که 
نرخ گاز و س��وخت در آن بس��یار گران دیده ش��ده بود که مزیت رقابتی 

شرکت های پتروشیمی ایران را زیر سوال می برد.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به برنامه حمایتی 10 بندی که از سوی 
دولت ارائه شد، ادامه می دهد: قرار بود مشکل الیحه حل شود، اما در نهایت 
مشخص نشد نتیجه آن چه بود. االن هم مشخص نیست سقفی برای گاز 
و خوراک در نظر گرفته شده است یا خیر! در حالی که قرار بود این برنامه 
عدم اطمینان را برطرف کند، اما به آواری روی سر بازار تبدیل شده است. 
اصال هم مشخص نیست این مشکل ناشی از سازمان بورس است یا وزارت 

اقتصاد و یا دولت! هیچ کس زیر بار این موضوع نمی رود.
همچنین ولید هالالت، دیگر تحلیلگر بازار سرمایه ضمن بررسی وضعیت 
این بازار و ابهاماتی که بورس با آنها مواجه است، بر این باور است که رفتار 
دولت با بازار س��رمایه باعث بی اعتمادی س��هامداران به این بازار می شود. 
هالالت با تاکید بر اینکه همچنان رفتار دولت باعث س��لب اعتماد از بازار 
سرمایه می شود، به ایسنا می گوید: یکی از رفتارهایی که به بی ثباتی بازار 
دامن زد این بود که س��قف نرخ گاز در 10 مصوبه ای که یکش��نبه توسط 
هیأت دولت تصویب ش��د نبود و فقط اعالم کردند که فرمول حال حاضر 
برای تعیین قیمت گاز ادامه پیدا می کند. قیمت گاز در حال حاضر حدود 
30 سنت یعنی حدود 7 هزار تومان در هر مترمکعب است درحالی که قرار 

بود سقف 5 هزار تومان باشد.
به گفته وی، این س��قف 5 هزار تومانی برای قیمت گاز به صورت علنی 
اعالم شده بود و اینکه در مصوبه نیست باعث بدبینی بازار می شود. به طور 

کلی هر زمانی بورس در فضای انتظار باش��د دچار رکود می شود و فضای 
رکود هم قطعا باعث نمی ش��ود سهم ها متعادل باشند، بلکه باعث می شود 

فروشنده های اندک بتوانند قیمت سهم را پایین ببرند.
او سپس با اشاره به ابهاماتی که پیش روی بازار سرمایه قرار دارد، توضیح 
می دهد: یکی از ابهامات پیش روی بازار همان س��قف قیمت گاز است که 
برخ��الف چیزی که انتظار می رفت در مصوبه دولت آورده نش��ده اس��ت. 
همچنین بازار در انتظار گزارش های 9 ماهه شرکت ها است. از طرف دیگر 
مذاکرات هس��ته ای هم در جریان اس��ت و مشخص نیست تکلیف قیمت 
دالر و رویکرد در مذاکرات به چه صورت باشد. این ابهامات در کنار برخی 
اتفاق های جهانی قرار گرفته اس��ت. از جمله اینکه پتروش��یمی ها نه تنها 
تحت تاثیر قیم��ت گاز در الیحه بودجه هس��تند بلکه برخی قیمت های 
جهانی هم وارد فاز اصالحی شد و در مجموع روی این صنعت تاثیر منفی 
گذاش��تند. هالالت در پایان در مورد ش��رط بهبود وضعیت بازار س��رمایه 
می افزاید: این فضا به ش��رطی بهتر می شود که یک منبع نقدی شروع به 
خرید س��هم های ارزنده در بازار کند. منظورم نقش حمایتی نیست، بلکه 
تفاوتی بین سهم های ارزنده با سهم های دیگر قائل شود و نمادهایی که به 
نظر ارزنده هستند را به شکل ملموسی بخرد تا هیجان خرید در بازار ایجاد 
شود. البته برای بهبود وضعیت بازار باید ابهامات نیز برطرف شود. بهترین 
اتفاق مثب��ت روند رو به کاهش نرخ بهره بین بانکی و به نظر من بدترین 

اتفاق کاری است که دولت در قبال بازار انجام می دهد.
با توجه به این صحبت ها به نظر می رس��د قاعدتا هیچ کس انتظار ندارد 
وضعیت بورس مش��ابه ماه های نخست س��ال 1399 شود، حداکثر انتظار 
س��هامداران این است که حداقل بتوانند اصل سرمایه خود را از بازاری که 
مانند چاه ویل پول های آنان را می بلعد، پس بگیرند؛ موضوعی که ابهامات 

پیش روی بازار آن را غیرممکن ساخته است.

شاهنامه بورس آخرش خوش است؟

19 ماهگی ریزش بورس تهران
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 معاینه فنی، کارآمدترین و ارزان ترین
ابزار کنترل آلودگی هوا

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو های شهر تهران معاینه 
فنی کارآمدترین و ارزان ترین ابزاری  است که می توان با استفاده از آن، 

انتشار آالیندگی از منبع را کنترل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، حس��ین مقدم ضمن اشاره به 
هفته ملی هوای پاک، بیان کرد: طبق آخرین مطالعه س��یاهه انتشار 
ش��هر تهران، خودرو ها در تولید ذرات معلق سهم 60 درصدی و سهم 

80 درصد در انتشار آالینده های گازی دارند.
مدیرعامل س��تاد مرک��زی معاینه فنی خودرو های ش��هر تهران با 
بیان اینکه معاینه فنی در س��ایر کشور ها به عنوان یکی از راهکار های 
جلوگیری کننده از انتشار آلودگی شناخته می شود، افزود: معاینه فنی 
کارآمدترین و ارزان ترین ابزاری  اس��ت که می توان با اس��تفاده از آن، 

انتشار آالیندگی از منبع را کنترل کرد.
به گفته مقدم؛ زمانی  که آلودگی توس��ط منابع متحرک و س��اکن 
تولید و منتش��ر می ش��ود دیگر راهی برای کاهش یا حذف آن در هوا 

نیست. بلکه باید منتظر باد شدید یا بارش برف و باران بود.
بیشترین تولید آالینده خودرو از طریق اگزوز است

مقدم با بیان اینکه تنها عاملی که می تواند آلودگی تولیدش��ده را از 
بین ببرد رقیق سازی آلودگی است، افزود: رقیق سازی آلودگی هم فقط 

از طریق وزش باد صورت می گیرد.
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو های شهر تهران با اعالم 
اینکه برای جلوگیری از انتش��ار س��هم 60 درص��دی ذرات معلق در 
آلودگی هوا، باید منبع انتش��ار آلودگی کنترل ش��ود، عنوان کرد: این 

اقدام از طریق معاینه فنی انجام می شود.
مقدم در ادامه اضافه کرد: طبق س��یاهه انتشار بیشترین آلودگی از 
طریق اگزوز وسایل نقلیه اتفاق می افتد، البته لنت و سایش الستیک 

هم در تولید ذرات معلق نقش دارند.
ب��ه گفته او؛ معاینه فنی مس��تمر، صحیح و دقی��ق می تواند نقش 

بسزایی در کاهش آلودگی هوای شهر های آلوده داشته باشد.
مراجعه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در 10 ماه گذشته

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو های شهر تهران با بیان 
اینکه از ابتدای سال تا پایان دی ماه، یک میلیون و 340 هزار دستگاه 
خودرو به مراکز معاینه فنی ش��هر تهران مراجعه کرده اس��ت، افزود: 
این آمار در مقایس��ه با سال گذش��ته میزان مراجعات، تغییر چندانی 

نداشته است.
به گفته مقدم؛ از آمار اعالمی، یک میلیون دس��تگاه خودرو مربوط 
به مراجعات اول بوده که در این 10 ماه گذشته تعداد نقص مربوط به 
آالیندگی 150 هزار، همراستایی 88 هزار، کمک فنر 41 هزار، تست 
ترمز 113 هزار و وضعیت ظاهری 148 هزار در خودرو ها شناسایی و 

جهت اخذ معاینه فنی توسط راکبین آن رفع ایراد شده است.
او در ادام��ه عنوان کرد: در مجم��وع 32 درصد از خودرو ها به علت 

نقص فنی، موفق به اخذ معاینه فنی در مراجعه اول نشده اند.
مدیرعامل س��تاد مرکزی معاینه فنی خودرو های شهر تهران ضمن 
اشاره به صدور 957 هزار گواهی معاینه فنی در 10 ماه گذشته گفت: 
از ای��ن تعداد، 183 هزار گواهی مربوط به معاینه فنی برتر اس��ت. در 
مجموع حدود 19 درصد از خودرو های مراجعه کننده به مراکز معاینه 

فنی شهر تهران دارای معاینه فنی برتر هستند.

نماگربازارسهام

عضو هیأت مدی��ره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور اظهار داش��ت معض��ل تامین مواد اولیه ب��ه کل صنعت 
خودرو و قطعه آس��یب وارد کرده اما پروژه های س��اخت داخل را بیشتر 
تحت الش��عاع قرار داده اس��ت، چراکه تحقق اهداف میزهای خودکفایی 

مستلزم تزریق سرمایه در گردش جدید به شبکه تامین است.
احمدرض��ا رعنای��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، عنوان کرد: 
عوامل��ی نظیر افزای��ش قیمت مواد اولیه، معوق ش��دن مطالبات و عدم 
پرداخ��ت به موقع مطالبات جاری موجب کمب��ود نقدینگی در صنعت 
قطعه س��ازی و همچنین عدم تحق��ق اهداف میزهای تعمیق س��اخت 
داخل و طرح های توس��عه ای شده که می تواند خودکفایی در میز پنجم 

داخلی سازی را دست نیافتنی کند.
وی در ادامه با اش��اره به مش��کالت افزایش قیمت و تامین مواد اولیه 
و تاثی��ر آن بر رون��د میزهای خودکفایی بیان ک��رد: چالش تامین مواد 
اولی��ه ب��ه کل صنعت خودرو و قطعه آس��یب وارد ک��رده اما پروژه های 
ساخت داخل را بیشتر تحت الشعاع قرار داده است چراکه تحقق اهداف 
میزهای خودکفایی مس��تلزم تزریق سرمایه در گردش جدید به شبکه 

تامین است.
عضو هیأت مدی��ره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور درباره میزان داخلی سازی خودروهای تولید داخل گفت: 
میزان داخلی سازی بسته به هر خودرو متفاوت است اما به طور میانگین 
75 تا 80 درصد خودروها داخلی س��ازی ش��دند و در تالش هستیم که 

100درصد نیاز داخل را از طریق ساخت داخل تامین کنیم.
رعنایی درخصوص امکان تحقق برنامه تولید در س��ال جاری با توجه 
به مش��کالت موجود در صنعت قطعه سازی اظهار داشت: وزیر صمت در 
ابت��دای روی کارآمدن خود به تولید 200 ،300 هزار دس��تگاه خودرو 
بیش از ظرفیت اعالم شده در سال جاری اشاره کردند و من همان زمان 
طی مصاحبه ای گفتم الزمه انجام هر کاری پیش نیازی اس��ت و افزایش 

تولید خودرو نیز بیش از هر چیز به تامین نقدینگی نیاز دارد.
وی تصریح کرد: صنعت قطعه سازی نقدینگی اضافه نمی خواهد و تنها 
انتظاری که داریم پرداخت 45 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است 
که اگر تاکنون پرداخت ش��ده بود امکان افزایش تولید وجود داشت اما 
روند فعلی نقدینگی کل صنعت قطعه و خودرو تحت الشعاع قرار داده و 
تحقق برنامه فعلی را نیز زیر سوال برده است. کما اینکه در حال حاضر 
حدود 100 هزار دستگاه خودرو به دلیل کسری قطعه کف پارکینگ ها 

دپو شده است.
عضو هیأت مدی��ره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کشور اذعان داش��ت: عدم پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان، 
ع��دم توان پرداخت حقوق و مزایای پرس��نل، عدم تامین به موقع مواد 
اولیه و عدم آمادگی قطعه س��ازان برای شروع س��ال جدید و همچنین 
افزای��ش چند برابری قیمت ها عواملی هس��تند که دس��تیابی به برنامه 
تولید امسال را امکان ناپذیر می کند. عالوه بر این افزایش هزینه های برق 
و گاز از سوی دولت نیز مزید بر علت شده اما در هر حال قطعه سازان با 

نهایت توان خود در تالش هستند که به ظرفیت قابل قبول تولید دست 
پیدا کنند. رعنایی در ادام��ه با انتقاد از افزایش نجومی هزینه های برق 
و گاز صنایع کش��ور عنوان کرد: قیمت گاز از سال گذشته تاکنون برای 
صنایع فلزی حدود 14 برابر و برای س��ایر صنایع هفت برابر ش��ده و با 
افزای��ش قیمت نفت در بازار جهانی هزینه گاز نیز افزایش پیدا می کند. 
هزینه برق نیز نس��بت به س��ال گذش��ته حدود 11 برابر شده و چنین 
عوامل��ی توازن س��رمایه در گردش در صنعت قطعه س��ازی را برهم زده 
است. عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کش��ور در پایان خاطرنش��ان کرد: متاسفانه چالش های بسیاری 
گریبانگیر صنعت قطعه سازی شده اما نه تنها حمایتی از تولید نمی شود 
بلک��ه اخیرا با قان��ون افزایش قیمت حامل های ان��رژی برای صنایع تیر 

خالص را به صنعت خودرو و قطعه زده اند.

 خودکفایی در میز پنجم داخلی سازی
با وجود کمبود نقدینگی شبکه تامین دست  نیافتنی است
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3 وظیفه اصلی رهبران تجاری در دنیای 
کسب و کار امروز

به قلم: موکش گوپتا
مشاور حوزه مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

ام��روزه انتظارات از مدیران و به ویژه رهبران تجاری به طور قابل 
مالحظه ای افزایش پیدا کرده اس��ت. همین امر فش��ار کاری باالیی 
بر روی رهبران تجاری، به ویژه در ابتدای فرآیند کس��ب و کارشان، 
ایجاد می کند. متاس��فانه برخی از رهبران تجاری آمادگی الزم برای 
کنار آمدن با چنین ش��رایطی را ندارند. درس��ت به همین خاطر به 
محض مواجهه با مش��کالت کاری امید و توانایی شان برای مدیریت 
اوضاع را از دس��ت می دهند. هدف اصل��ی در این مقاله مرور برخی 
از مهمترین وظایف رهبران تجاری در دنیای کس��ب و کار امروزی 
است. این امر به شما و دیگر افراد عالقه مند امکان آشنایی با وظایف 
حوزه کسب و کار و مدیریت تجاری را می دهد. در ادامه به سه مورد 
از مهمتری��ن وظایف رهبران تجاری در دنیای کس��ب و کار کنونی 

توجه خواهیم کرد. 
تقویت اعتماد به نفس به جای ترس

ای��ن اصل و وظیف��ه راهبردی ب��رای رهبران تجاری به مس��ئله 
ش��ناخت آنها از خودشان اشاره دارد. بی تردید هر رهبر تجاری باید 
ش��ناخت درس��تی از خود و کس��ب و کارش داشته باش��د. در این 
می��ان برخی از نکات و موقعیت ها موجب ترس و وحش��ت ش��دید 
رهب��ران تجاری می ش��ود. اگرچه این امر طبیعی به نظر می رس��د، 
اما در صورت ادامه پیدا کردن ش��ما را با موقعیت دشواری رو به رو 
خواهد س��اخت. درست به همین خاطر ش��ما باید همیشه آمادگی 
الزم برای مواجهه با ترس های تان در دنیای کس��ب و کار را داش��ته 
باش��ید، در غیر این صورت هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان پیدا نمی کنید. 
شما به عنوان یک رهبر تجاری نه تنها باید در خودتان اعتماد به 
نفس را تقویت کنید، بلکه این مس��ئولیت در زمینه مدیریت کسب 
و کارتان نیز قابل مالحظه خواهد بود. به این ترتیب تقویت فرهنگ 
اعتماد به نفس و تالش برای عبور از ش��رایط ترسناک با استفاده از 
کار گروهی و بهره گیری از توصیه های کارشناس��ی باید در دس��تور 
کار کس��ب و کار ش��ما قرار داشته باش��د، در غیر این صورت شاید 
فرصت کافی برای بهبود وضعیت برندتان در بازار و تبدیل شدن به 

یک رهبر تجاری قدرتمند را پیدا نکنید. 
جایگزین کردن شفافیت به جای سردرگمی

بسیاری از اشتباهات شرکت ها نه به دلیل مهارت یا توانایی پایین 
نیروی کار، بلکه س��ردرگمی های گاه و بی گاهی است که مشکالت 
فراوانی پیش روی اعضای برند قرار می دهد. این امر در صورت عدم 
توجه رهبران تجاری به مش��کلی دائمی تبدیل خواهد شد. درست 
به همین خاطر ش��ما باید همیشه نسبت به استفاده از تکنیک های 
کارب��ردی برای تاثیرگذاری بر روی روند ش��فافیت در ش��رکت تان 

توجه نشان دهید. 
برندهای بزرگ دنیا مهارت ویژه ای در ساده س��ازی مش��کالت و 
بازتاب دقیق آن برای کارمندان ش��ان دارند. وقتی مس��ئله پیش رو 
به وض��وح مورد ارزیابی قرار گیرد، پیدا کردن راهکاری مناس��ب و 
منطقی برای آن چندان دور از ذهن نیس��ت. بنابراین شما به عنوان 
یک رهبر تجاری باید همیش��ه ای��ن نکته مهم را مدنظر قرار دهید، 
در غی��ر این صورت هرگز فرصتی برای تبدیل ش��دن به یک رهبر 
تجاری و تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مشتریان تان نخواهید داشت. 
اغلب اوقات اس��تفاده از نظرات دیگران و همچنین سرمایه گذاری 
ب��ر روی همفکری با کارمندان بخش های مختلف بهترین ایده برای 
تبدیل انواع سردرگمی ها به شفافیت و دقت نظر است. چنین امری 
در بلندمدت وضعیت برند ش��ما را به طور قابل مالحظه ای در بازار 

بهبود می بخشد. 
جست و جو برای آینده ای بهتر

وضعی��ت همراه با ثبات یک برند همیش��ه قوت قلب مهمی برای 
رهبران تجاری محسوب می شود. با این حال شما باید به یاد داشته 
باش��ید که ثبات برندتان همیشگی نیست. چه بسا در یک چشم به 
هم زدن موقعیت کس��ب و کار شما نیز دش��وار گردد. بنابراین باید 
همیش��ه آمادگ��ی الزم برای برنامه ریزی به س��وی آینده ای بهتر را 
داش��ته باشید. این امر به ش��ما برای حفظ ثبات و رقابت مناسب با 
دیگ��ر برندها کمک خواهد کرد. به این ترتیب دیگر مش��کلی پیش 

روی شما و کسب و کارتان نخواهد بود. 
متاسفانه بسیاری از رهبران تجاری آنقدر درگیر کارهای مختلف 
هس��تند که عمال وقتی ب��رای برنامه ریزی و ترس��یم اهداف آینده 
برندشان اختصاص نمی دهند. اگر شما مایل به تبدیل شدن به یک 
رهبر تجاری حرفه ای و موفق هستید، باید همیشه برنامه ریزی برای 
آینده را در صدر فهرست کارهای تان قرار دهید، در غیر این صورت 

موفقیت های تان در بازار ماهیت مقطعی پیدا خواهد کرد. 
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طراحی یک وبالگ حرفه ای وقتی برند ش��ما دارای سایت رسمی است، 
ایده عجیبی به نظر می رس��د. بسیاری از برندها نسبت به اجرای این ایده 
تردیده��ای جدی دارند و از طرف دیگر برخ��ی از کارآفرینان نیز به طور 
کامل آن را رد می کنند. اگرچه این واکنش کارآفرینان به نس��بت طبیعی 
به نظر می رسد، اما همیشه بهترین گزینه ممکن نیست. گاهی اوقات شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان باید راهکارهایی که کمتر مورد توجه 

است، طی نمایید. 
ماجرا درباره راه اندازی وبالگ رسمی برای برند در کنار سایت نیز دقیقا 
مانند داس��تان فوق است. شاید این ایده در ابتدا عجیب به نظر برسد، اما 
اگر شما توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را نداشته 

باشید، چنین ایده ای بهترین راهکار برای بهبود شرایط تان خواهد بود. 
امروزه مش��تریان توجه ویژه  ای به محت��وای وبالگی برای تصمیم گیری 
درباره خرید دارند. این امر برای بهبود شرایط شما امری ضروری محسوب 
می ش��ود. با این حساب اگر ش��ما به دنبال جلب نظر مش��تریان در بازار 
هستید، مدیریت یک وبالگ تخصصی در کار سایت رسمی تان ایده بسیار 
خوبی خواهد بود. این امر ش��ما را در میان برندهای مورد عالقه مشتریان 

قرار داده و شانس تان را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. 
ه��دف اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمترین ن��کات برای 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف محس��وب می ش��ود. اگر شما 
هم در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان مشکالت زیادی دارید، 
راه اندازی وبالگ رس��می می تواند ایده بسیار خوبی باشد. در ادامه برخی 
از مهمتری��ن مزایای راه اندازی وبالگ برای برندت��ان را مورد ارزیابی قرار 

می دهیم. 
افزایش ترافیک سایت

طراحی یک وبالگ تاثیرگذار ش��انس شما برای جلب نظر مشتریان را 
به ط��ور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. این ام��ر درباره انتقال ترافیک 
به س��ایت رسمی و بهبود وضعیت سئو نیز مصداق دارد. بنابراین اگر برند 
شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان است، یکی از راهکارهای ساده 
بهبود وضعیت تان در بلندمدت خواهد بود. این امر نقش مهمی برای جلب 

نظر مشتریان دارد. 
وبالگ ها به طور معمول محتوای تخصصی تری در مقایس��ه با سایت ها 
دارند. همی��ن امر می تواند انگیزه کافی برای مش��تریان به منظور بازدید 
باالتر از وبالگ ها باشد. در این صورت شما به سادگی هرچه تمام تر فرصت 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. چنین امری شانس 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای 
افزایش می دهد.  اگر شما هم در کسب و کارتان با مشکل کاهش ترافیک 
س��ایت رس��می تان رو به رو هس��تید، راه اندازی وبالگ ایده بسیار خوبی 
خواهد بود. این امر به شما جایگاه مناسبی در مقایسه با دیگر رقبا خواهد 
داد. بنابراین شما باید همیشه به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

با استفاده از چنین شیوه هایی باشید. 
کسب موفقیت های بلندمدت

راه اندازی وبالگ فقط در کوتاه مدت ش��رایط برند ش��ما را بهینه سازی 
نخواهد کرد. بس��یاری از کس��ب و کارها در صورت توجه به وبالگ امکان 
تبدیل ش��دن به مش��اور مورد اعتماد مش��تریان در بلندمدت را خواهند 
داش��ت. امروزه اغلب خریداران در بازار ب��ه دنبال راهکارهایی برای خرید 
بهتر هس��تند. این امر به معنای ضرورت توجه ش��ما به ارائه مشاوره های 
تخصصی به مش��تریان اس��ت در این میان هیچ پلتفرمی به اندازه وبالگ 
برای انجام این ماموریت کاربردی نیس��ت. با این حس��اب شما به سادگی 
هرچ��ه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان در این رابطه 

را خواهید داشت. 
مدیریت وبالگ در مقایس��ه با س��ایت تفاوت های بس��یار زیادی دارد. 
درس��ت به همین خاطر شما برای ورود موفقیت آمیز به این حوزه نیاز به 
اس��تفاده از توصیه های تخصصی خواهید داشت، در غیر این صورت شاید 
هر لحظه امکان بروز استفاده از سوی شما و کاهش توانایی تان برای جلب 
نظر مش��تریان به وجود آید. این امر تمام برنامه های شما برای جلب نظر 

مشتریان را با مشکالت اساسی رو به رو خواهد کرد. 
هدف گذاری دقیق بر روی مخاطب هدف همیشه یکی از مهمترین نکات 
برای موفقیت بلندمدت برندها محسوب می شود. در این میان بسیاری از 
کسب و کارها به هیچ وجه برنامه ای بلندمدت برای تعامل با مشتریان شان 
ندارند. همین امر مش��کالت آنها را به طور چش��مگیری افزایش می دهد. 
اگر شما به دنبال ایجاد تمایز میان برندتان و رقبا هستید، تمرکز بر روی 
اس��تفاده از وبالگ رس��می برای برند ایده جذابی خواهد بود. البته در این 
میان شما باید به مزایای بلندمدت این ابزار نظیر افزایش اعتبار برندتان نیز 
توجه داشته باشید،. در غیر این صورت شانس تان برای جلب نظر مشتریان 

به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند.

نمایش تخصص در حوزه کاری
بسیاری از برندها علی رغم تولید برخی از محصوالت با کیفیت باال هرگز 
در نگاه مشتریان تبدیل به یک برند حرفه ای با تخصص های باال نمی شوند. 
این امر اغلب اوقات ش��رایط دش��واری برای برندها به هم��راه دارد. با این 
حساب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، باید 
دس��ت به مجموعه اقداماتی برای جلب نظر مش��تریان به بهترین ش��کل 
ممکن بزنید. در این میان راه اندازی وبالگ به ش��ما برای نمایش تخصص 
برندتان کمک خواهد کرد.  امروزه مشتریان برای خرید از یک برند اول از 
همه به میزان تخصص کسب و کار موردنظر در حوزه مورد بررسی توجه 
نش��ان می دهند. با این حساب اگر ش��ما توانایی اثبات مزایای برندتان به 
مشتریان را داشته باشید، شانس تان به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا 
خواهد کرد. این امر به بهبود ش��رایط تان در چشم اندازی بلندمدت کمک 
می کند.  بدون تردید تولید محتوای تخصصی برای هر برندی امر جذابی 
محس��وب می شود. این نکته سطح تاثیرگذاری برندها بر روی مشتریان را 
به طور چشمگیری افزایش داده و شانس شان در بازار برای رقابت با سایر 
کس��ب و کارها را نیز به طور قابل مالحظه ای بیشتر خواهد کرد. بنابراین 
ش��ما در تعامل با دیگر برندها باید به طور قابل مالحظه ای شرایط کسب 
و کارتان را مدنظر قرار دهید. در این راس��تا وبالگ تان به شما برای تولید 
محتوای تخصصی و جلب نظر دامنه وسیعی از کاربران کمک خواهد کرد. 

جلب نظر کاربران در شبکه های اجتماعی
کاربران در شبکه های اجتماعی به غیر از مشاهده محتوای سرگرم کننده 
به دنبال خرید از برخی برندها نیز هس��تند. در این میان اگر شما توانایی 
جلب نظر مشتریان را داشته باشید، به راحتی هرچه تمام تر شرایط تان برای 
تعامل با مشتریان بهبود پیدا می کند. چنین امری شانس شما برای تعامل 
بهینه با مش��تریان و همچنین افزایش تعداد فالوورهای تان در شبکه های 
اجتماع��ی را افزایش می دهد. نکته مهم در این میان راهکار تحقق چنین 
هدف مهمی است. بدون تردید شما به سادگی امکان تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان را ندارید. درس��ت ب��ه همین خاطر باید تولید محتوای 

تخصصی را مدنظر قرار دهید. 
از آنجای��ی که اغلب برندها در ش��بکه های اجتماعی محتوای تخصصی 
بارگذاری نمی کنند، تعامل با مش��تریان بسیار سخت خواهد شد. درست 
به همین خاطر اس��تفاده از یک وبالگ برای بازنش��ر بخش��ی از محتوای 
تخصصی آن در شبکه های اجتماعی ایده مناسبی خواهد بود. شما به این 
ترتیب امکان تاثیرگذاری حرفه ای ب��ر روی مخاطب هدف تان را خواهید 
داش��ت. همچنین با تولید بیش از اندازه محتوای تخصصی در شبکه های 

اجتماعی موجب نارضایتی کاربران نیز نخواهید شد. 
ایجاد رابطه ای عمیق با مشتریان

تعامل با مش��تریان در دنیای کنونی کس��ب و کار همیش��ه امر سختی 
محس��وب می شود. انتظارات مش��تریان در طول سال های اخیر با سرعت 
بس��یار زیادی رشد کرده است. در این میان شمار باالیی از برندها نسبت 
به پاس��خگویی مناسب به خواس��ته ها و انتظارات تازه مشتریان بی توجه 
بوده اند. همین امر س��طح نارضایتی مش��تریان از برخی برندها را به طور 
قابل مالحظه ای افزایش داده است. تنها راهکار مناسب در این میان برای 
برند ش��ما شامل اس��تفاده از ظرفیت وبالگ ها برای ایجاد رابطه ای عمیق 

با مش��تریان اس��ت. اگر ش��ما به این نکته مهم توجه الزم را نشان دهید، 
بسیاری از مش��کالت تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 
طبیعی از بین می رود. همچنین سطح رابطه تان با مشتریان نیز تحول قابل 
مالحظه ای پیدا خواهد کرد. این نکات در بلندمدت برای بهبود شرایط تان 

بسیار کاربردی خواهد بود. 
امروزه تمام بازاریاب ها به دنبال ایجاد رابطه ای مناسب میان برندشان و 
مخاطب هدف هستند. در این صورت شما با هدف گذاری بر روی مخاطب 
ه��دف به ط��ور کاربردی امکان جلب نظر آنها را خواهید داش��ت. این امر 
ش��رایط شما در بازار را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخشیده و حتی در 

زمینه افزایش فروش نیز به کمک تان خواهد آمد. 
امروزه برخی از برندها برای جلب نظر مشتریان به طور مداوم با مشکالت 
زیادی رو به رو هس��تند. در این میان اس��تفاده از وبالگ می تواند ایده ای 
مناس��ب برای کسب و کار شما باشد. این امر شانس برندتان برای توسعه 
و تاثیرگذاری بهینه بر روی مش��تریان را به طور قابل مالحظه ای افزایش 
خواهد داد. با این حس��اب شما باید همیش��ه راه اندازی وبالگ را به مثابه 
امری ضروری برای برندتان در نظر بگیرید، در غیر این صورت شاید فرآیند 

توسعه کسب و کارتان با سرعت بسیار کمتری پیش برود. 
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چرا راه اندازی وبالگ در کنار سایت رسمی برند ضروری است؟
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اخبار

از سوی شرکت نفت و گاز مارون انجام شد:
تامین و اهدای ۸ هزار اصله نهال به شهرهای رامشیر و رامهرمز

اهواز- شبنم قجاوند: مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با بیان  اینکه این شرکت عملکرد خوب و سازنده ای در کاهش 
چشــمگیر آالینده های  زیست محیطی هوا، خاک و آب داشته است، از تامین و اهدای ۸ هزار اصله نهال به شهرهای رامشیر و رامهرمز 
عالوه بر  بخش های غیزانیه و مشراگه خبر داد. مهندس حمید کاویان با اشاره به این موضوع که  این شرکت از سال گذشته تاکنون بیش از 
۲۰هزار اصله نهال را به مناطق همجوار تاسیسات اهدا کرده است، گفت: تامین نهال و درختکاری از مهمترین اقدامات ما در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی است و خوشبختانه موفق شدیم به مناسبت هفته ملی هوای پاک  ۸هزار اصله نهال دیگر را نیز به مردم مناطق 
مذکور تقدیم کنیم. وی افزود: مهمترین و تاثیر گذارترین اقدام اخیر شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون اجرای طرح جمع آوری گازهای 
مشعل بود که تاکنون موجبات جمع آوری بیش از ۹۰ درصد گازهایی که پیش از این می سوخت را فراهم آورده است و تا سه سال اینده، 

هیچ گونه گاز سوزی را در گستره شرکت نخواهیم داشت.
مهندس کاویان در ادامه  اظهار داشت: در سال جاری پایش و اندازه گیری آالینده های محیط زیستی در بخش هوا)اگزاست توربین ها، 
پیش گرمکن ها و غیره( توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست استان خوزستان به انجام رسید که با توجه به اقدامات 
پیشگیرانه شرکت در این حوزه، نتایج آزمایش ها مثبت و رضایت بخش ارزیابی شد. مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون بهسازی 
ناوگان خودرویی در راستای به حداقل رساندن آالینده های هوا را نیز اقدامی خوب دانست و اظهار داشت: با انجام معاینات فنی منظم )هر 
۳۰هزار کیلومتر( خودروها، اســتفاده از خودروهای مدل باال دارای سیستم کاتالیزور و افزودن تعدادی خودروی پیکاپ جدید به ناوگان 

ترابری شرکت، میزان آالینده های خودرویی نیزبه صورت قابل توجهی کاهش یافت.

مدیر آبفای جرقویه خبرداد؛
آب20 روستای جرقویه به صورت پایدار تامین می شود

اصفهان- قاسم اســد: مدیر آبفای جرقویه می گوید: از۲1 روستای این 
شهرستان، آب ۲۰ روستا با جمعیتی معادل 1۸ هزار نفر به صورت پایدار تامین 
می شود. جواد اسماعیلی گفت: در سال جاری با تحت پوشش قرار گرفتن چهار 
روســتای اسفنداران، حارث آباد، احمدآباد و فیض آباد تعداد روستاهایی که در 
شهرستان جرقویه از آب طرح آبرسانی اصفهان بزرگ استفاده می کنند به ۲۰ 
روســتا رسید. وی از نصب 7۰۰ کنتور آب در این چهار روستا خبر داد و گفت: 
تاکنون 1۲هزار و ۲۸۳ فقره انشعاب در روستاهای شهرستان جرقویه نصب شده 
است.   اسماعیلی افزود: هم اکنون  فقط روستای اسدآباد با کمتر از ۲۰ خانوار به 

دلیل فاصله زیاد با تاسیسات، تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار ندارد اما با حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای یک کیلومتر 
خط انتقال به مخزن 5۰ مترمکعبی، تامین آب شرب پایدار این روستا نیز در دستور کار قرار گرفته است. وی اعالم کرد: عالوه بر سامانه 
آبرسانی اصفهان بزرگ، از منابع داخلی مانند سه حلقه چاه با آبدهی حدود ۲۰ لیتر در ثانیه نیز برای تامین آب شرب روستائیان منطقه 
جرقویه استفاده می شود.  اسماعیلی خاطرنشان ساخت: 115 کیلومتر طول خطوط انتقال، ۲45 کیلومتر طول شبکه توزیع و بیش از ۳ 

هزار متر مکعب حجم مخازن آب روستایی در منطقه جرقویه است که بخشی از آن نیازمند اصالح و بازسازی است.

سرپرست شرکت گاز مازندران؛
 برای فرهنگ سازی جهت اصالح الگوی مصرف 

به دنبال تعامل با مساجد هستیم
ساری – دهقان : سرپرست شرکت گاز مازندران با بیان اینکه آموزش قرآن 
و توســعه فعالیت های قرآنی در اولویت برنامه های شرکت گاز مازندران قرار 
دارد،گفت: عمل به قرآن در کنار شرکت کارکنان، همسران و فرزندان کارکنان 
در مسابقات قرآنی برای ما مهم است، در این حوزه محدودیت بودجه ای نداریم .

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، 
»قاسم مایلی رستمی« با بیان اینکه کار ما گازرسانی است، اظهار کرد: در کل 
مازندران ۶1 شــهر داریم، 5۹ شهر گازدار شــدند، ۲ هزار و 4۶7 روستا گازدار 
شدند، ۳۳۲ روستا در دست اقدام داریم، امیدواریم تا سال 14۰۲ کل مازندران 

گازدار شــوند.  سرپرست شرکت گاز مازندران همچنین عنوان کرد: جنس و ماهیت کار ما تامین انرژی گرمایشی است. مایلی رستمی 
اعالم کرد: در ۲4 روســتا در بهشــهر، ۸ روستا در ساری، 17 روستا در تنکابن در حال اجرای پروژه گازرسانی هستیم، در مجموع حدود 
یک میلیون و 55۰ هزار مشــترک در اســتان داریم. وی افزود: در بحث الگوی مصرف انتظار ما از همه مردم این است که دمای منزل را 
بین 1۸ تا ۲1 درجه سانتیگراد نگه دارند تا بتوانیم با مدیریت این بخش و به خصوص ادارات اینکه یک ساعت قبل از پایان کار شعله ها را 
خاموش کنند استمرار گازرسانی را داشته باشیم . سرپرست شرکت گاز مازندران تاکید کرد: برای فرهنگ سازی مصرف بهینه گاز از طریق 
اطالع رسانی در فضای الکترونیک، بهره گیری از صداوسیمای مرکز استان طبق قرارداد، در اجتماعات و شبکه های اجتماعی و همچنین 
استفاده از ظرفیت مساجد اقدام خواهیم کرد. مایلی رستمی در پاسخ به این سوال که آیا از ظرفیت بیش از هزار و 1۹۶ کانون در استان 
برای فرهنگسازی درخصوص اصالح الگوی مصرف گاز استفاده می کنید، اظهار کرد: از این فعاالن می خواهیم برای همکاری با شرکت 
گاز در بحث فرهنگسازی برای اصالح الگوی مصرف به روابط عمومی مراجعه کنند، ما به همه گفتیم، مصرف بهینه گاز وظیفه همه است. 

سفر وزیر نیرو به عنوان نماینده دولت به غرب هرمزگان
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: وزیر نیرو به عنوان نماینده دولت 
در سفر استانی رئیس جمهور به غرب هرمزگان، پس از حضور در گلزار شهدا 
شهرســتان پارســیان ضمن ادای احترام و ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، به 
بررسی مسائل و مشکالت مردم شهرســتان پرداخت.  به گزارش روابط آب و 
فاضالب هرمزگان، دکتر محرابیان در دیدار با مردم این شهرستان، ضمن بررسی 
مشــکالت مردم، میزان خسارات ناشی از ســیل اخیر در این شهرستان را نیز 
بررسی کرد. بنا بر این گزارش؛ دکتر محرابیان همچنین از روند اجرای پروژه آب 
شیرین کن پارسیان و سد بردول نیز بازدید کرد. همچنین نماینده ویژه رئیس 

جمهور پس از پارسیان، به شهرستان بستک سفر خواهد کرد و  دیدار با مردم این شهرستان و بازدید از چند پروژه صنعت آب برق از جمله 
خط انتقال آب از آب شیرین کن بندر چارک به بستک و جناح  از جمله برنامه های وی در این سفر خواهد بود.  شایان ذکر است؛ دکتر 

محرابیان در ادامه سفر خود به استان هرمزگان، راهی بندرعباس خواهد شد.

دبیر دومین رویداد فرهنگی آوای گاز گفت:
 مهلت ارسال آثار به دومین رویداد فرهنگی آوای گاز تمدید شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: دبیرخانه دومین رویداد فرهنگی آوای گاز با توجه به پایان 
مهلت ارسال آثار که پیش تر تا 1 ابهمن ماه اعالم شده بود این مهلت را تا 1۰ بهمن ماه تمدید کرد.

ابراهیم عباسی دبیر دومین رویداد فرهنگی آوای گاز اعالم کرد: با توجه به استقبال عالقمندان و 
درخواست  مکرر اهالی فرهنگ و هنر و نظر به تصمیم شورای سیاست گزاری و هیات داوران این 
رویداد مبنی بر تمدید مهلت ارسال آثار و ایجاد فرصت برای شرکت در این رویداد فرهنگی ، مهلت 

ارسال آثار تا 1۰ بهمن ماه 14۰۰تمدید شد
عباســی گفت:این رویداد فرهنگی در ســه بخش تولیدات صدا،فیلــم و عکس تلفن همراه و با 
موضوعات گازو مصرف ایمن و بهینه،گاز و محیط زیســت،گاز و توسعه پایدار،گاز و رفاه و آسایش 
اجتماعی و گازرسانی روستایی و مهاجرت معکوس برگزار می شود. وی گفت:از مهمترین اهداف این 
رویداد فرهنگی می توان به تعامل هرچه بیشتر با ذینفعان شرکت اشاره کرد  و می توان با استفاده از 
نظرات ایشان در ارتقا کیفی خدمات  ،گام های موثری را برداشت. دبیر دومین رویداد فرهنگی آوای 
گاز گفت:شرکت در این رویداد برای عموم   و اهالی فرهنگ و هتر آزاد می باشد و عالقمندان جهت 

کسب اطالعات بیشتر و ارسال آثار خود به سایت شرکت گاز استان بوشهر مراجعه کنند.

23 میلیارد تومان تا کنون برای بیابان زدایی در گلستان هزینه شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: همه مراتع تحت سرپرستی منابع طبیعی  دارای بهره بردارانی همچون دامداران و مرزنشینان هستند و 
وظیفه ما مدیریت چرای دام و جلوگیری از چرای غیرمجاز و بی رویه است که در این زمینه هر روز تذکرهای الزم به بهره برداران داده می 
شود.به نقل  از مهر عبدالرحیم لطفی اظهارکرد: همه مراتع تحت سرپرستی منابع طبیعی دارای بهره بردارانی همچون دامداران و مرزنشینان 
هستند و وظیفه ما مدیریت چرای دام و جلوگیری از چرای غیرمجاز و بی رویه است که در این زمینه هر روز تذکرهای الزم به بهره برداران 
داده می شود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: مراتع در شهرستان های آق قال، گمیشان، مراوه تپه و گنبدکاووس و کالله 
به دلیل قرار داشتن در منطقه ریزگردها مورد توجه بیشتر قرار دارند.وی ادامه داد: در حال حاضر 1۲۰ هزار هکتار از مراتع در منطقه کولیجه 
و داشلی برون شناسایی شده و با توجه به اعتباراتی که تامین می شود، طرح های بیابان زدایی را برای آنها تهیه کرده و با مشارکت بهره 
برداران، وارد عملیات اجرایی هم شده ایم.لطفی اضافه کرد: در سال های گذشته بر روی 17 هزار هکتار کار از این مراتع برنامه های خوبی از 
جمله انجام ۶ هزار هکتار بوته کاری، چهار هزار هکتار هاللی آبگیر و هفت هزار هکتار بوته کاری و بذر پاشی انجام شده است.مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: تالش می کنیم در آینده با انجام بوته کاری برای حفظ و نگهداری مراتع گام های بیشتری را برداریم.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: جبار کوچکی نژاد نماینده مردم 
شــریف شهرستان رشــت و خمام از پروژه های پســت غرب رشت و 

سلیمانداراب شرکت برق منطقه ای گیالن بازدید نمودند.
کوچکی نژاد در این بازدید ضمن قدردانی از تالش های مدیر عامل 
شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: پروژه های خیلی بزرگ و سنگینی 
در شرکت برق منطقه ای گیالن در حال انجام می باشد که نیاز به منابع 
مــادی زیادی دارد که در این زمینه مســاعدت های الزم انجام خواهد 
شــد تا با پیگیری های مســتمر مدیر عامل برق گیالن که از نیروهای 
خیلی خوب بومی و فنی اســتان اســت،این پروژه ها در اسرع وقت به 
بهره برداری برسند تا مردم عزیز استان و کشورمان بتوانند از منافع آن 

ها بهره مند شوند.
بهمن داراب زاده مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای گیالن در این 
بازدیدگفت: پروژه پســت ۲۳۰.۶۳.۲۰ کیلوولت غرب رشت بزرگترین 
پروژه اجرایی کالن شهر رشت و بزرگترین پروژه شرکت برق منطقه ای 

گیالن از نظر میزان سرمایه گذاری است.
وی افــزود: این پروژه با هدف تعدیل بار پســت های انتقال مجاور و 

تقویت شبکه فوق توزیع مرکز اســتان با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد 
تومان در حال احداث  است که پیش بینی می شود در صورت تامین به 

موقع اعتبار در سال 14۰1 به بهره برداری برسد.
داراب زاده گفت: این پروژه برای شهرستان رشت کامال حیاتی بوده 
و عمده مشــکالت شهرستان رشت با بهره برداری از این پروژه برطرف 

خواهد شد. با بهره برداری از این پست و خط چهارمداره مختلط ۲۳۰ و 
۶۳ کیلوولت غرب رشت – انزلی – پره سر بخشی از مشکل حبس تولید 

نیروگاه پره سر حل خواهد شد.
وی افــزود: در واقع با بهره برداری از ایــن خط حدود ۲۰۰ مگاوات 
از انرژی تولیدی نیروگاه پره ســر آزاد خواهد شد و می تواند به دست 
مشترکان محترم برسد. آزاد سازی این مقدار از ظرفیت نیروگاهی پره 
سر در این برهه زمانی که کشور در مواقع پیک بار با کمبود تولید نیروی 
برق مواجه است بسیار حیاتی و استراتژیک بوده و از اهمیت دو چندانی 

برخوردار است.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: هزینه اجرای پروژه 
ها در استان گیالن بسیار باال می باشد. به علت شرایط جغرافیایی خاص 
اســتان گیالن، هزینه اجرای پروژه ها در استان چهار برابر سایر استان 
ها می باشــد. گران بودن زمین، ضعیف بودن بافت خاک، آبخیز بودن 
زمین ها و دسترســی بسیار سخت به محل احداث فونداسیون و حمل 
مصالح به روش بســیار ابتدایی موجب تحمیل این هزینه ها و چندین 

برابر شدن آن می شود.

آذربایجان شــرقی - فالح: دانشجوی دانشــگاه شهید مدنی 
آذربایجــان مدال طــالی نوزدهمین دوره مســابقات ملی مهارت را 
تصاحب کرد. امیر کبیری، دانشــجوی رشــته مهندســی کامپیوتر 
دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی 
آذربایجان و نخبه مهارتی، با کســب مدال پرافتخار طالی نوزدهمین 
دوره مسابقات ملی مهارت در رشته فناوری های وب به میزبانی استان 
خراســان رضوی، افتخاری ماندگار را برای این دانشگاه رقم زد. رئیس 
دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی 
آذربایجان، با اعالم این خبر اظهار داشــت: امیر کبیری، دانشــجوی 
مقطع کارشناســی رشته مهندســی کامپیوتر ورودی 1۳۹7دانشگاه 
شهید مدنی آذربایجان شــرکت کننده در نوزدهمین دوره مسابقات 

ملی مهارت در رشته فناوری های وب که از ۲۳ لغایت ۲۶ آذر ماه سال 
جاری به میزبانی استان خراسان رضوی و با حضور ۲1 شرکت کننده 
برگزار شد، موفق گردید با کسب ۸۲۰ امتیاز مدال طالی این دوره از 
مســابقات ملی مهارت را کسب کند. دکتر مهدی هاشم زاده در ادامه 
افزود: برگزیدگان نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت پس از حضور 
در اردوی آماده سازی به چهل و ششمین دوره مسابقات جهانی مهارت 
که از تاریخ 1۲ الی 17 اکتبر ســال ۲۰۲۲ ) مهر ماه سال 14۰1 ( در 
شهر شانگهای کشور چین برگزار خواهد شد، اعزام می شوند. الزم به 
ذکر است پیش از این، امیر کبیری در مسابقات مهارتی آسیایی ۲۰۲1 
روسیه نیز در رشته طراحی و توسعه وب، موفق به دریافت مدال برنز 

این دوره از مسابقات شده بود.

اراک- فرناز امیدی: به گــزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری، دکتر علیرضا کریمی صبح روز جمعه مورخ یکم بهمن ماه 
سال جاری، در مراسم افتتاحیه اولین المپیاد ورزشی جام پرچم در اراک، 
ضمن تبریک پیشاپیش والدت حضرت فاطمه زهرا)س(و گرامیداشت 
روز مــادر، گفت: در اولیــن روز از ماه بهمن، ماهی که اتفاقات عظیم و 
بزرگ درکشــور در راس آن پیروزی انقالب اسالمی ایران در ۲۲ بهمن 
1۳57 در مقابل نظام شاهنشــاهی رقم خورده اســت، شاهد افتتاحیه 
اولین دوره المپیاد ورزشــی جام پرچم برای پاسداشت پرچم ارزشمند 
و پر افتخار جمهوری اســالمی ایران، مهد دلیران و سرافرازان نیکونام و 
گرامیداشت دومین سالگرد آسمانی شدن قهرمان دلها شهید واالمقام 
ســردار حاج قاسم سلیمانی در شهر اراک هستیم.این دوره از مسابقات 
با هدف شناساندن معنی، مفهوم و ارزش پرچم جمهوری اسالمی ایران 
برای نونهاالن برگزار می شود. وی در ادامه افزود: رقابت های جام پرچم 
با حضور و شــرکت ۲ هزار ورزشکار کودک و نوجوان رده سنی زیر 1۶ 

ســال اولین گام بزرگ شهرداری و شورای اسالمی ششم شهر اراک، در 
توسعه ورزش شهر است.

شهردار اراک تاکید کرد: ورزش موجب نشاط در جامعه و اندیشه واال 
در زندگی است.اگر می خواهیم شهری را سالم و ایمن بسازیم، باید آن 
شــهر را برای حضور کودکان سالم سازی کنیم که ورزش نیز عرصه ای 
اجتماعی و امن برای حضور کودکان است.شهرداری دارای وظایفی در 
ورزش پایه و نوجوانان و زیرساخت هایی در این حوزه است که باید تأمین 
کند. کریمی افزود: جام پرچم که برای اولین بار و با محوریت ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری و همکاری 1۸ هیات ورزشی، 
در شهر اراک آغاز گردیده، برای تقویت ورزش نوجوانان و جوانان نقش 

فوق العاده ای دارد.
وی درپایان خاطرنشان کرد: وظیفه  شهرداری ایجاد زمینه ورزش و 
فعالیت های ورزشی در کنار دیگر مأموریت های این نهاد شهری همچون 
احداث پروژه های عمرانی، ترافیک و حمل و نقل و تنظیف و فضای سبز 

است.ما تالش می کنیم که زمینه ورزش عمومی و همگانی را برای مردم 
فراهم کنیم و در کنار آن به ایجاد پایگاه های استعدادیابی برای پرورش 
نیروهای جوان و نوجوان که در ورزش استعداد دارند اما امکانات ندارند، 

توجه می کنیم و این را یکی از وظایف قطعی شهرداری می دانیم.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رییس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در سالروز وفات حضرت 
ام البنین )س( و گرامیداشــت مقام شامخ مادران و همسران شهداء با 
خانواده شــهید کریمی دیدار کرد. علیرضا ایمانلو با همراهی معاونان و 
مدیران شــرکت آبفا استان با حضور در منزل شهید چنگیز کریمی، از 
نزدیک با خانواده این شهید واالمقام دیدار و گفت وگو کرد. ایمانلو، در این 
دیدار صمیمانه ضمن مرور خاطرات دوران دفاع مقدس جویای احوال و 
وضعیت خانواده این شهید شد و خاطرنشان کرد؛ دیدار با خانواده معظم 
شــهداء ادامه وظیفه خدمتگزاری برای ادای دین به مقام واالی شهدا 
اســت. رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی، در این دیدار عزت، آبرو و اقتدار امروز میهن اسالمی 
مان ایران را، مدیون ایثار و از خودگذشتگی شهدای گرانقدر عنوان کرد 

و اظهار داشت: شهدا در زمره ی بندگان مخلص خداوند جای دارند.
علیرضا ایمانلو همچنین گفت: امروز ایران اسالمی امنیت، پیشرفت، 

آبادانی را مدیون رشادت های شهدا، جانبازان و ایثارگرانی است که با جان 
و دل حماسه  ی جاویدان دفاع مقدس را رقم زدند. 

این مقام ارشد شرکت آبفا آذربایجان شرقی ادامه داد: مادران شهداء 
با الهام از تعالیم اســالمی با شجاعت و شهامت وصف ناشدنی با تربیت 
مردانی بزرگ که در راه اسالم تقدیم کردند، مایه افتخار اسالم و مسلمین 
شــدند. ایمانلو اضافه کرد: همسران شهیدان دفاع مقدس نه تنها مانع 
از اعزام شــوهران و فرزندان خودشان به مناطق عملیاتی نشده اند بلکه 
بهتریــن یاوران و مربیان برای آنان بودنــد. وی افزود: آنان با این عمل 
ایثارگرانه، هم روحیه رزمندگان اسالم را تقویت کردند و هم برگ های 
زرینی بر تاریخ انسانیت این مرز و بوم افزودند. الزم به ذکر است؛ شهید 
چنگیز کریمی، عضو نیروی دریایی ارتش بود که در اوایل جنگ تحمیلی 

در ۲7 مهر ماه سال 1۳5۹ در خرمشهر به مقام شهادت نائل آمد.

مشهد- صابر ابراهیم بای: سرپرست واحد بهینه سازی مصرف 
گاز شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در حال حاضر چهار درصد 
از مشترکان خانگی استان پرمصرف بوده و حدود ۱2.۵ درصد از 

حجم گاز خانگی خراسان رضوی را مصرف می کنند.
حمیدرضا افشون در خصوص تعداد مشترکان پرمصرف گاز در استان 
اظهارکرد: این چهار درصد معادل ۸۰ هزار مشترک است که شناسایی 
و پیامک اطالع رسانی نیز برای آن ها ارسال شده است.وی در خصوص 
اعمال تعرفه پلکانی گاز در استان افزود: میزان مصرف مشترکان خانگی 
به 1۲ پله تقســیم می شود که مشــترکان پرمصرف بین پله 1۰ تا 1۲ 

قرار دارند. 
براســاس مصوبه هیات وزیران تعرفه گاز این مشترکان افزایش پیدا 
کرده است.سرپرست واحد بهینه سازی مصرف گاز شرکت گاز خراسان 

رضوی تصریح کــرد: کنترل دمای منازل، بســتن دریچه های کولر و 
خاموش کردن وســایل گرمایشــی مکان های بدون استفاده از جمله 
راهکارهای کاهش مصرف گاز است.افشــون ادامه داد: شــرکت گاز در 
کنار توصیه های صرفه جویی به شهروندان اقداماتی همانند بهینه سازی 
موتورخانه های واحدهای مسکونی و تجاری، بازدید از ادارات دولتی در 
فصل زمستان و تغییر محاسبه گازبهای مشترکان پرمصرف را انجام می 
دهد که اعمال این سیاســت ها موجب مدیریت مصرف گازطبیعی در 
سطح کالن می شود.یادآور می شود؛ شرکت گاز خراسان رضوی وظیفه 
تامین گازطبیعی بیش از دو میلیون و 5۰۰ هزار مشــترک در استان را 

بر عهده دارد.

بازدید نماینده مردم شریف شهرستان رشت و خمام از پروژه های برق گیالن

با درخشش دانشجوی دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر؛

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان صاحب مدال طالی مسابقات ملی مهارت شد

دکتر کریمی شهردار اراک:

المپیاد ورزشی جام پرچم، اولین گام بزرگ شهرداری و شورای 
اسالمی ششم شهر اراک، در توسعه ورزش شهر است

مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی در دیدار با خانواده شهید چنگیز کریمی:

شهدا، جانبازان و ایثارگران حماسه  ی جاویدان دفاع مقدس را رقم زدند

سرپرست واحد بهینه سازی شرکت گاز استان:
۴ درصد مشترکان خانگی گاز در خراسان رضوی پرمصرف هستند

قم- خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار قم با اشاره به سیاست های 
کمیته امداد در راســتای محرومیت زدایی و کمک به اقشار آسیب پذیر 
گفت: مدیران دولتی حامی کمیته امداد در مسیر خدمت به محرومان 

هستند.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی کمیته امداد، ســید محمدتقی 
شاهچراغی استاندار قم در دیدار با سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته 
امداد، اظهار کرد: تالش مضاعف با روحیه جهادی از ویژگی های مدیران 

دولت مردمی است.
استاندار قم حضور میدانی مسئوالن دولتی در شهرستان ها، بخش ها و 

روستاها طی ماه های اخیر را مورد توجه قرار داد و افزود: این کار عالوه 
بر ایجاد دلگرمی در بین مردم،  زمینه حل سریع تر مشکالت شهروندان 

را فراهم کرده است.
شاهچراغی در ادامه با اشاره به سیاست های کمیته امداد در راستای 
محرومیت زدایی و کمک به اقشار آسیب پذیر تصریح کرد: مدیران دولتی، 

حامی کمیته امداد در مسیر خدمت به محرومان و نیازمندان هستند.
وی ابراز امیدواری کرد تا با افزایش تعامل و همکاری مســئوالن در 
راستای توانمندســازی مددجویان کمیته امداد، معیشت و اقتصاد این 

قشر از شهروندان بهبود پیدا کند.

استاندار قم:

دولت حامی کمیته امداد در مسیر خدمت به محرومان است

شماره 1946
یکشنبه
3 بهمن 1400
یکشنبه
3 بهمن 1400

شماره 1949



دفتر کار مجازی و صرفه جویی در هزینه های کسب و کار

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا / کارشناس کسب و کار و مدیر سایت
ترجمه: علی آل علی

 دنیای مدرن از بسیاری جهات تغییر کرده است. این امر درباره شیوه های مدیریت کسب و کار و حتی دفترهای کاری نیز 
مصداق دارد. بی تردید دیگر هیچ برندی به سبک یک قرن پیش کسب و کارش را مدیریت نمی کند. با این حساب چرا نباید 
در زمینه استفاده از دفتر کار نیز تغییری با زمان های گذشته ایجاد شود؟ این امر سوال مهمی برای تمام کارآفرینان در سراسر 
دنیا محسوب می شود. با این حساب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید از همین حاال به دنبال 
پاس��خی روشن برای این دس��ت از سواالت باشید، در غیر این صورت وضعیت تان در بازار هرگز همراه با موفقیت نخواهد بود.  
امروزه بسیاری از برندها برای مدیریت کسب و کارشان با مشکالت زیادی رو به رو هستند. این امر شامل مشکالت مربوط به 
تهیه دفتر کاری و پرداخت هزینه های آن می شود. با این حساب اگر برند شما به جای چنین کاری از یک دفتر مجازی سود ببرد، 
شانس بسیار بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی روند فعالیت کارکنان خواهد داشت. این ترند در طول ماه های اوج همه گیری 
کرونا به طور قابل مالحظه ای در روند فعالیت برندها تاثیر گذاش��ت. با این حس��اب اس��تفاده از آن در دنیای کنونی ایده بدی 
نخواهد بود.  هدف اصلی در این مقاله بررسی مفهوم دفتر کار مجازی برای کسب و کارهاست. اگر شما هم به این مفهوم عالقه 
دارید، می توانید در این میان با ما همراه باشید. در ادامه برخی از نکات مهم درباره این مفهوم را با هم مورد ارزیابی قرار می دهیم. 

دفتر کار مجازی چیست؟
کس��انی که هنوز با تحوالت دیجیتالی دنیای کس��ب و کار آشنایی چندانی ندارند، نسبت به چیستی دفتر کار مجازی 
س��واالت زیادی خواهند داش��ت. این امر با توجه به تغییرات مداوم در حوزه کسب و کار و فعالیت های کاری امر بدیهی به 
نظر می رسد. وقتی امروزه از عبارت دفتر کار مجازی استفاده می کنیم، اغلب اوقات منظورمان ترکیبی از شیوه های مربوط 
به دورکاری و همچنین ابزارهای دیجیتال برای پیگیری روند تعامالت در دفترهای کاری بدون حضور فیزیکی افراد در کنار 
هم است. این امر نقش مهمی برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان و میزان بهره وری شان ایفا می کند.  اگر شما هم نسبت 
به راه اندازی یک دفتر کار مجازی تمایل دارید، نکاتی که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد، نقش مهمی در بهبود روند 
کاری تان خواهد داشت. بنابراین در ادامه با ما همراه باشید تا برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار دهیم. 

چرا دفتر کار مجازی مهم است؟ 
اهمیت دفتر کار مجازی شاید در همان ابتدای امر مشخص نباشد، اما برای بسیاری از برندهای بزرگ این امر مثل روز 

روشن است. اگر شما هم به دنبال برخی از مزایای این شیوه مدیریت کسب و کار هستید، در ادامه با ما همراه باشید.
حذف هزینه اجاره دفتر

بسیاری از برندها به طور رسمی دفتری را خریداری نکرده اند. این امر به معنای ضرورت اجاره دفتر و همچنین پرداخت 
ماهانه مبلغی قابل مالحظه برای آن اس��ت. ش��اید این امر برای برندهای بزرگ یا موفقی که دفتر خریده اند، امر عجیبی 
باشد، اما امروزه بسیاری از برندها توانایی پرداخت هزینه دفترشان را ندارند. درست به همین خاطر استفاده از الگوی دفتر 
مجازی امر مهمی برای چنین کسب و کارهایی محسوب می شود. اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
با اس��تفاده از ش��یوه های تازه و کاهش هزینه های برندتان هستید، دفتر مجازی می تواند ایده خوبی باشد. این امر به شما 
ادامه روند کاری تان در بهترین شرایط ممکن کمک می کند.  امروزه شمار باالیی از برندها به جای سرمایه گذاری بر روی 
دفترهای کاری بیش از هر نکته دیگری به دنبال اس��تفاده از بودجه در دسترس ش��ان برای سرمایه گذاری بر روی توسعه 
برندشان هستند. این امر با استفاده از دفترهای کار مجازی به ساده ترین شکل ممکن امکان پذیر خواهد شد. نکته جالب 
اینکه شما در فرآیند استفاده از دفتر مجازی هر وقت که مایل باشید، امکان قطع روند موردنظر و بازگشت به حالت اولیه، 
اجاره دفتر رسمی، را خواهید داشت.  یادتان باشد صرف نظر از هزینه های دفتر واقعی به معنای امکان استفاده کامال رایگان 
از دفترهای کار مجازی نیست. شما در این وضعیت نیز همچنان هزینه ای را پرداخت خواهید کرد. این امر به معنای ضرورت 
اختصاص بودجه ای برای دفترهای کار مجازی است. با این حال هزینه موردنظر به طور قابل مالحظه ای کمتر خواهد بود. 

حل و فصل مسئله محل دفتر
ش��ما برای انتخاب یک دفتر کار باید معیارهای بس��یار متنوعی را مدنظر قرار دهید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر 
روی تمام کارمندان کمک می کند. اگر شما محلی دور از دسترس اغلب کارمندان برای دفتر کار انتخاب کنید، خیلی زود 
دامنه وسیعی از اعضای شرکت به فکر ترک شغل شان یا پیدا کردن کاری دیگر خواهند افتاد. معنای این امر ریزش شدید 
کارمندان برند شما در مدت زمانی اندک خواهد بود. با این حساب شما دیگر شانسی برای بهبود وضعیت برندتان و طی 
کردن مسیر توسعه به بهترین شکل ممکن نخواهید داشت.  دفترهای کار مجازی به شما امکان حل و فصل مشکالت ناشی 
از انتخاب یک دفتر کار در موقعیتی مناسب را می دهد. امروزه با توجه به شرایط ناشی از کرونا بسیاری از مردم به دنبال 
فعالیت دورکاری هستند. با این حساب شما در صورت راه اندازی یک دفتر مجازی امکان جلب نظر بهترین نیروهای بازار 
را خواهید داشت. این امر از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اهمیت بسیار زیادی دارد. به هر حال شما با دفتر 

کار مجازی بهترین نیروی های بازار را استخدام خواهید کرد و این امر جذابیت های فراوانی دارد. 
پاسخگویی سریع به مشتریان

بسیاری از مشتریان تجربه های وحشتناکی در زمینه تعامل با برندها یا پیگیری سواالت شان از بخش خدمات فروش دارند. 
این امر در بسیاری از مواقع موجب کاهش انگیزه مشتریان برای خرید از یک برند می شود. درست به همین خاطر شما باید 
فکری به حال بخش خدمات مشتریان تان کنید، در غیر این صورت خیلی زود توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را به طور کامل از دس��ت می دهید.  بی ش��ک پاسخگویی 24 ساعته به مشتریان هدف بسیار مهمی برای برندها محسوب 
می ش��ود. شما در صورت راه اندازی یک دفتر مجازی امکان همکاری با کارشناس های بخش خدمات مشتریان برای تمام 
وقت کردن این بخش بدون نیاز به حضور آنها در دفتر واقعی برند را خواهید داشت. این امر برای تمام اعضای شرکت شما 
هیجان انگیز و تاثیرگذار خواهد بود. به این ترتیب شما به سادگی هرچه تمام تر امکان ایجاد تحول در دفتر کار شرکت تان 

همراه با بهبود کیفیت خدمات مشتریان را دارید. 
اتاق های ویژه جلسات

وقتی ش��ما برای فعالیت کاری به دنبال دفترهای مجازی هس��تید، معنای این امر صرف نظر از برگزاری جلسات ویژه 
نیس��ت. بس��یاری از کارآفرینان فقط به برگزاری جلسات کاری در قالب حضور تمام افراد گرد یک میز بزرگ عادت دارند. 
با این حس��اب دفترهای کار مجازی گزینه بس��یار نوآورانه ای برای شما محسوب می شود. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان هستید، چنین راهکاری می تواند جذابیت زیادی برای شما و کسب و کارتان به همراه داشته باشد. 
بنابراین باید به بهترین شکل ممکن به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان در دنیای کسب و کار باشید.  یکی از مزایای 
ویژه دفترهای کار مجازی امکان پیگیری امور به طور کامال آنالین است. این امر سرعت برگزاری جلسات کاری را به طور 
قابل مالحظه ای افزایش داده و شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی افراد حاضر در جلسه را به شدت افزایش می دهد. به 
هر حال وقتی خبری از ماندن در ترافیک یا دردسرهای حضور تمام افراد موردنظر در محل برگزاری جلسه نباشد، کار شما 

بسیار ساده تر از هر زمان دیگری انجام خواهد شد. 
انعطاف پذیری باال

امروزه اغلب کارمندان به دنبال فعالیت در شرکت هایی با ساعت های کاری و شرایط انعطاف پذیر هستند. این امر نوعی 
ترند بلندمدت در دنیای کسب و کار محسوب می شود. با این حساب اگر شما برنامه ای برای این بخش نداشته باشید، امکان 
noobpreneur.com :تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را به طور کامل از دست خواهید داد.                           منبع
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بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی امر تازه ای نیست. بسیاری 
از برنده��ا به ط��ور مداوم ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف بر روی پلتفرم های محبوب و مورد عالقه مشتریان ش��ان 
س��رمایه گذاری می کنند. در این می��ان کمتر برندی به اهمیت 
بازاریابی در این فضا آگاهی ندارد، اما اغلب اوقات نتیجه بخشی 
بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی با انتظار بازاریاب ها هماهنگ 
نیس��ت. یک��ی از دالیل اصلی این امر س��طح ب��االی رقابت در 
شبکه های اجتماعی است. این امر شانس برندها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف ش��ان را ب��ه طور قابل مالحظه ای کاهش 
داده اس��ت. با این حساب شما برای جلب نظر مشتریان تان باید 
از پس رقبای متعددی در بازار بربیایید، در غیر این صورت شاید 

حتی توانایی جلب نظر یک مشتری را نیز پیدا نکنید. 
امروزه بسیاری از برندهای بزرگ به جای بازاریابی بدون برنامه 
در شبکه های اجتماعی در تالش برای بهینه سازی عملکردشان 
در این پلتفرم ها هستند. این امر به تغییرات کوچکی در عملکرد 
بازاریابی آنالین برندها اش��اره دارد که به کسب و کارها فرصت 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مش��تریان را می دهد. شاید در نگاه 
نخس��ت اعمال تغییراتی کوچک بر روی عملکرد برندها بسیار 
س��اده به نظر برسد، اما همین تغییرات به ظاهر کوچک توانایی 
بازگش��ت س��رمایه باالیی  برای برندها به همراه دارد. درست به 
همین خاطر شما باید همیشه در راستای بازاریابی و تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف تان از چنین تکنیک هایی سود ببرید. 
هدف اصلی در این مقاله کمک به شما و تیم بازاریابی تان برای 
بهینه سازی شبکه های اجتماعی به طور حرفه ای است. این امر به 
شما برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف کمک خواهد 
کرد. در این صورت شما امکان تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب 
هدف تان را خواهید یافت. اگر شما هم به دنبال ایجاد تغییراتی 
مناس��ب در فعالیت بازاریابی برندتان در ش��بکه های اجتماعی 
هس��تید، نکات مورد بحث در این مقاله کاربرد فراوانی برای تان 
خواهد داش��ت. در ادامه برخی از مهمترین راهکارها و توصیه ها 

در این رابطه را بررسی خواهیم کرد. 
بارگذاری پست در زمان مناسب

کس��ب موفقیت در ش��بکه های اجتماعی بس��تگی به میزان 
تخصص یک برند برای تولید محتوای مناس��ب دارد. بسیاری از 
برندها در این میان محتوای عالی تولید می کنند، اما دست آخر 
باز هم توانایی جلب نظر مخاطب هدف را ندارند. دلیل اصلی این 
امر بارگذاری پس��ت های بازاریابی در زمان های نادرس��ت است. 
چنین امری حتی تاثیرگذاری بهترین محتوای بازاریابی دنیا را 
نیز از بین خواهد برد. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید برای 
جلب نظر مخاطب هدف تان همیش��ه اقدام به شناس��ایی زمان 
مناس��ب برای بارگذاری محتوای تان نمایید، در غیر این صورت 
شاید هرگز در فهرست برندهای مورد عالقه مشتریان جایی برای 
خودتان پیدا نکنید. این امر می تواند شرایط شما را به طور قابل 

مالحظه ای دشوار سازد. 
یادتان باش��د برای باگذاری محتوا زمان های زیاد در دسترس 
قرار دارد. ش��ما به طور کامل امکان استفاده از 24 ساعت شبانه 
روز را داری��د. نکته مه��م در این میان تالش برای اس��تفاده از 
بهترین زمان برای بازگش��ت سرمایه مناسب است. اغلب اوقات 
ساعت های بعدازظهر تا نیمه شب بهترین زمان برای بارگذاری 
محتوای بازاریابی از سوی برندها محسوب می شود. در این میان 
س��اعت های 10 تا 11 صبح نیز به دلیل کار کمتر کارمندان یا 

کارآفرینان در آن زمان ایده مناسبی خواهد بود. 
بدون تردی��د هر برندی با توجه به ش��رایط بارگذاری محتوا 
ب��رای مخاطب هدف باید اقدام��ات خاصی را صورت دهد. یکی 
از مهمتری��ن نکات در این میان شخصی س��ازی فرمول عمومی 
بارگذاری محتوا و زمان آن با توجه به ویژگی های برند است. این 
ام��ر نقش مهمی در جلب نظر مخاطب هدف برای برندها بازی 
می کند. بنابراین ش��ما باید همیشه در ش��یوه بازاریابی برندتان 
تغییراتی هرچند اندک را اعمال نمایید، در غیر این صورت شاید 
هرگز توانایی جلب نظر مخاطب هدف تان را پیدا نکنید. این امر 
می تواند تاثیر بس��یار منفی بر روی نحوه عملکرد برند ش��ما به 

همراه داشته باشد. 
بهینه س��ازی زمان بارگذاری محتوا در ش��بکه های اجتماعی 
اغلب اوقات به طور تجربی و از طریق آزمون و خطا برای برندها 
صورت می گیرد. این امر نکات بسیار مهمی برای برندها به همراه 
خواهد داشت. بنابراین شما به جای اعتماد صرف به ساعت های 
توصیه ش��ده از س��وی دیگران باید اندکی آزم��ون و خطا را نیز 
چاش��نی کار نمایید. در این صورت ش��انس بسیار بهتری برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهید داشت. 
بهینه سازی بیو اکانت ها

بخش بیوگرافی یکی از مهمترین حوزه ها برای معرفی کسب 
و کار به کاربران شبکه های اجتماعی است. امروزه کاربران اول از 
هر اقدامی در رابطه با اکانت های تجاری به بیو آنها نگاه می کنند. 
بنابراین اگر ش��ما بیوگرافی درستی نداش��ته باشید، شانس تان 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای 
کاه��ش پیدا خواهد کرد. این امر نقش مهمی در کاهش میزان 

بازدید از اکانت شما ایفا می کند. 
تکمی��ل بخش بیوگراف��ی برای برندها امر چندان س��خت یا 
دش��واری نیس��ت. ش��ما در این بخش باید اطالعات مربوط به 
برندتان یا ش��عار تبلیغاتی را به طور خالصه درج نمایید. یادتان 
باشد بخش موردنظر هرچه کوتاه تر باشد، تاثیرگذاری باالتری بر 
روی مخاطب هدف به همراه دارد. بنابراین از بیان نکات طوالنی 
بدون دلیل مناس��ب پرهیز نمایید. این امر ش��انس ش��ما برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف را به طور قابل مالحظه ای 

افزیش خواهد داد. 
سواالتی که مش��تریان درباره یک برند همیشه در سر دارند، 
کام��ال واضح اس��ت. اگر ش��ما در بخش بیوگرافی ب��ه برخی از 
پرسش های آنها پاسخ های دقیق بدهید، کارتان به شدت ساده تر 
از هر زمان دیگری خواهد ش��د. برخی از س��واالت مشتریان از 

برندها در همان ابتدای امر به شرح ذیل است:

• کسب و کار شما دقیقا چیست؟
• دفتر مرکزی یا مرکز فروش تان کجاست؟

• حوزه کاری تان شامل چه بخش هایی می شود؟
• ماهیت برندتان چیست؟

• مشتریان چطور امکان تعامل با برند شما را دارند؟
پاس��خگویی به سواالت باال برای ش��ما اهمیت زیادی خواهد 
داشت. این امر به برند شما فرصت خوبی برای تعامل با مشتریان 
و جلب نظرش��ان می دهد. با این حس��اب شما مشکالت زیادی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت. این امر 
شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل 

مالحظه ای افزایش می دهد. 

یادتان باشد شما باید در تمام فعالیت های بازاریابی برندتان در 
ش��بکه های اجتماعی پاسخگویی به سواالت فوق را مدنظر قرار 
دهی��د. با این حال اگر همان ابتدای کار برخی از پرس��ش های 
فوق را به طور تخصصی پاسخ دهید، مشتریان دیگر نگرانی بابت 
تعامل با برندتان نخواهند داشت. این امر نقش مهمی در تعامل 

میان برند شما و مشتریان به طور حرفه ای بازی می کند. 
بدون تردید بس��یاری از مش��تریان برای تعام��ل با مخاطب 
هدف شان همیشه مش��کالتی دارند. این امر دردسرهای برندها 
را به طور مداوم افزایش می دهد. اگر ش��ما در این میان نخست 
خودت��ان را ب��ه جای مش��تریان قرار داده و س��پس اق��دام به 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نمایید، ش��انس تان به طور 
قابل مالحظه ای برای جلب نظر مشتریان بیشتر خواهد شد. در 
این صورت دست کم شما شناخت درستی از مشتریان به دست 

آورده و ارتباط تان بسیار صمیمانه تر خواهد شد. 
یکی از راهکارهای مناس��ب برای طراحی بخش بیو حرفه ای 
در دنیای کسب و کار توجه به عملکرد دیگر برندهاست. توصیه 
ما در این مورد اس��تفاده از تجربه برندهای بزرگ است. این امر 
به ش��ما فرصت بسیار خوبی برای آش��نایی با عملکرد مناسب 
برندهای بزرگ در حوزه بازاریابی می دهد. بنابراین دیگر مشکلی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داش��ت. به هر 
حال برندهای بزرگ با تجربه و ش��ناخت باالتر نسبت به شما از 
مش��تریان در بازار حضور دارند. بنابراین استفاده از رویکردهای 

آنها همیشه ایده خوبی خواهد بود. 
اطمینان از سایز مناسب تصاویر

بارگذاری تصاویر در شبکه های اجتماعی با بارگذاری عکس و 
فیلم در س��ایت ها تفاوت معناداری دارد. شما امکان انتخاب هر 
نوع اندازه یا سایزی برای تصاویر مورد نظرتان را ندارید. درست 
به همین خاطر باید همیش��ه نیم نگاهی به کاهش اندازه تصاویر 
در محدوده مجاز شبکه های اجتماعی داشته باشید، در غیر این 
صورت شبکه های اجتماعی به طور خودکار کیفیت عکس شما 

را کاهش داده و موجب نارضایتی کاربران می شوند. 
امروزه بس��یاری از برندها در عمل تصاویر بس��یار حرفه ای و 
دارای ان��دازه بزرگ را ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
انتخاب می کنند. این امر نقش مهمی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف داشته و شانس برندها را به طور قابل مالحظه ای 
کاهش می دهد. بدون تردید شما در این بخش نیز امکان استفاده 
از تجربه دیگر برندها را دارید، با این حال توصیه ما تالش برای 
مطالعه قوانین و توصیه های مربوط به شبکه های اجتماعی است. 
اغلب پلتفرم های اجتماعی توصیه های کاربردی برای کاربران 
ش��بکه های اجتماعی دارن��د. این امر موج��ب بهره گیری بهتر 
کارب��ران از امکانات چنین پلتفرم هایی می ش��ود. در این میان 
بازاریاب ها نیز امکان اس��تفاده از توصیه ه��ای حرفه ای را دارند. 
اغلب اوقات ش��بکه های اجتماعی به دلی��ل همکاری نزدیک با 
بازاریاب ها توصیه های تخصصی برای آنها نیز دارند. چنین امری 
شامل حجم تصاویر یا ویدئوها و همنین سایزشان می شود. اگر 
شما به این نکات توجه الزم را نشان دهید، دیگر مشکلی از نظر 
سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نخواهید کرد. 

بارگذاری تعداد مناسب محتوا
برندهایی که ماهی یک بار پس��تی در ش��بکه های اجتماعی 
بارگذاری می کنند، هرگز شانس��ی برای موفقیت یا تاثیرگذاری 
وی��ژه بر روی مخاطب ش��ان نخواهند داش��ت. این ام��ر باید به 
طور قابل مالحظه ای مدنظر برندها قرار داش��ته باش��د، در غیر 
این صورت ش��اید کسب و کارتان هرگز تبدیل به برند محبوب 

مشتریان نشود. 
بدون ش��ک بارگذاری بی��ش از اندازه محتوا در ش��بکه های 
اجتماعی نیز تا حد زیادی آزاردهنده خواهد بود. با این حس��اب 
ش��ما باید تع��ادل را در زمینه بارگذاری محتوا در ش��بکه های 
اجتماع��ی رعایت نمایید، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود 
با اعتراض های مش��تریان و حتی بی توجهی دامنه دارشان رو به 

رو شوید. 
یادتان باشد پیدا کردن ترکیب یا تعداد مناسب برای بارگذاری 

محتوا در شبکه های اجتماعی امر بسیار مهمی محسوب می شود. 
این امر به شما امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف 
را می دهد. با این حساب شما برای جلب نظر مشتریان تان باید 
همیشه ترکیب مناسب برای بارگذاری محتوا را پیدا کنید. این 
امر برای برخی از برندها شامل بارگذاری دو تا سه پست در هفته 
و برای برخی دیگر بارگذاری روزانه محتواس��ت. اگر شما در این 
میان همیشه نظر مشتریان تان را مد نظر داشته باشید، کمتر با 
اعتراض ها و مشکالت اساسی در این راستا رو به رو خواهید شد. 
بنابراین باید همیش��ه چنین امری را در اولویت فعالیت برندتان 

در شبکه های اجتماعی قرار دهید. 
ارزیابی انتقادی استراتژی برند در شبکه های اجتماعی

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی امر بسیار مهمی محسوب 
می ش��ود. اغلب برندها برای چنین کاری یک استراتژی درست 
و دقی��ق دارن��د. نکته مه��م در این میان ض��رورت بازنگری در 
اس��تراتژی های بازاریابی اس��ت. روش کار ش��ما هر قدر هم که 
محبوب و دقیق باش��د، باز هم در طول زمان با مشکالتی رو به 
رو خواهد شد. درست به همین خاطر شما باید برای تاثیرگذاری 
بهتر بر روی مخاطب هدف تان همیشه نکات حرفه ای را مدنظر 
قرار دهید، در غیر این صورت شانس تان به طور قابل مالحظه ای 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
ارزیاب��ی انتقادی اس��تراتژی برند در ش��بکه های اجتماعی از 
نقطه نظر بازاریابی امکان به روز رس��انی روش های کار ش��ما را 
فراهم می سازد. معنای این امر بهره مندی مداوم شما از بهترین 
اس��تراتژی های بازاریابی در س��طح جهان اس��ت. توصیه ما در 
میان��ه این امر اس��تفاده از تجربه برندهای ب��زرگ و در صورت 
امکان همکاری با کارش��ناس های حرفه ای اس��ت. چنین امری 
امکان جلب نظر مش��تریان به بهترین شکل ممکن را به همراه 
خواهد داش��ت. با این حس��اب دیگر جای شک و تردید نسبت 
به تاثیرگذاری حرفه ای محتوای بازاریابی ش��ما بر روی مخاطب 

هدف نخواهد ماند. 
یادتان باشد شما در ارزیابی انتقادی وضعیت بازاریابی برندتان 
باید همیشه بر روی نقاط ضعف دست بگذارید. این امر از طریق 
بررس��ی ش��رایط از جایگاه مش��تریان به بهترین شکل ممکن 
امکان پذیر خواهد بود. بنابراین ش��ما باید همیشه خودتان را در 
جایگاه مش��تریان قرار دهید و بر این اس��اس اقدام به بازسازی 
استراتژی بازاریابی تان نمایید، در غیر این صورت شانس تان برای 
جلب نظر مخاطب هدف ب��ه طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا 

می کند. 
یکی دیگر از راهکارهای مناس��ب برای ارزیابی و بازنگری در 
استراتژی های بازاریابی برند شامل درخواست از برخی مشتریان 
یا حتی همکاران شرکت به منظور پیدا کردن نقاط ضعف کارتان 
است. این افراد به دلیل اینکه مانند شما به طور حرفه ای اقدام به 
بازاریابی نمی کنند، همیشه نظرات متفاوت و راهگشایی برای تان 
خواهند داشت. درست به همین خاطر شما باید همیشه نسبت 
به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این رابطه توجه نش��ان 
دهی��د، در غیر این صورت ش��اید ش��انس تان ب��رای جلب نظر 

مشتریان به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا کند. 
همیشه مشتریان را در ذهن داشته باشید

مش��تریان باید همیش��ه در کانون توجه برند شما قرار داشته 
باشند. این امر امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف 
را به همراه دارد. متاس��فانه برخی از برندها در حوزه بازاریابی به 
طور مداوم عملکرد س��ایر کسب و کارها را مدنظر دارند. این امر 
در کنار فقدان ارتباط کافی با مش��تریان موجب بروز مشکالت 
زیادی می ش��ود. درست به همین خاطر ش��ما باید همیشه در 

تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باشید. 
یکی از اشتباهاتی که برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف انجام می دهند، بی توجهی به تفاوت سلیقه و ویژگی های 
مشتریان در بازارهای مختلف است. به عنوان مثال، اگر برند شما 
در تالش برای بازاریابی در ایاالت متحده اس��ت، نباید از همان 
اس��تراتژی برای بازاریابی در آسیا استفاده کند. این امر به دلیل 
تفاوت میان مشتریان آسیایی و آمریکایی دردسرهای زیادی به 
همراه خواهد داش��ت. درست به همین خاطر شما باید همیشه 
ش��ناخت خودتان از مش��تریان را در کانون توج��ه قرار دهید، 
در غیر این صورت ش��اید هیچ شانس��ی برای تعامل مناسب با 
مشتریان تان پیدا نکنید. این امر وضعیت شما در بازار را به طور 

قابل مالحظه ای دشوار و غیرقابل پیش بینی خواهد کرد. 
بازاریاب��ی در ش��بکه های اجتماع��ی از بس��یاری جهات باید 
براساس ویژگی مشتریان همان بازار صورت گیرد. این امر اندکی 
مطالعه درباره بازار را ضروری می سازد. بنابراین شما باید همیشه 
آمادگی الزم برای مطالعه بازار به طور حرفه ای را داشته باشید، 
در غیر این صورت ش��انس تان برای جلب نظر مشتریان به طور 
عم��ده کاهش پیدا خواهد کرد. این امر امر بس��یار مهمی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف محس��وب می ش��ود. با این 
حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیشه 

شرایط بازار را نیز مدنظر قرار دهید. 
بهینه سازی برند برای جست و جو

مدیریت س��ئو فقط امری مخصوص موتورهای جس��ت 
و جو نیس��ت. امروزه کاربران در ش��بکه های اجتماعی نیز 
مانن��د موتورهای جس��ت و جو اقدام به گش��ت و گذار در 
میان محتوای مختلف و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
می کنند. این امر نقش بس��یار مهم��ی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف دارد. اگر برند ش��ما نیز برای جلب نظر 
مش��تریان اقدام به بهینه س��ازی اکانت و اجزای آن نماید، 
نتیجه بخشی بسیار بهتری در شبکه های اجتماعی خواهید 

داشت. 
یادتان باش��د شما در شبکه های اجتماعی با شمار باالیی 
از رقب��ا مواجه هس��تید و اگر کاربران به هنگام جس��ت و 
ج��وی کلیدواژه های مرتبط با ح��وزه کاری تان اول از همه 
با برند ش��ما رو به رو شوند، میزان تاثیرگذاری تان بر روی 
مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد 
کرد. بنابراین باید همیش��ه برندتان را برای چنین کاربرانی 
به طور قابل مالحظه ای بهینه سازی نمایید. این امر شامل 
اس��تفاده از ان��واع کلیدواژه ه��ای مرتبط با ح��وزه کاری و 
همچنین تکمیل تمام بخش های پروفایل برندتان می شود. 
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