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بار تسهیالت تکلیفی 
بر دوش بانک ها

فرصت امروز: تغییر الیحه بودجه س��ال آینده در کمیس��یون تلفیق مجلس و پاس��خ رهبری به نامه رئیس کل 
بانک مرکزی درباره افزایش بی س��ابقه تس��هیالت تکلیفی بانک ها، بار دیگر تس��هیالت تکلیفی را به موضوع روز 
اقتصاد ایران تبدیل کرد. تسهیالت تکلیفی در ادبیات بانکی به آن دسته از تسهیالتی گفته می شود که بانک ها بنا 
به تکلیف مراجع قانونی نظیر مجلس و بعضا بانک مرکزی پرداخت می کنند و از آنجا که در ارائه این تسهیالت...
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از فناوری های  وقتی صحبت 
تاثیرگ��ذار بر زندگی انس��ان ها 
می ش��ود، صنع��ت بازی ه��ای 
ویدئوی��ی ب��ا ارزش ب��ازار 90 
میلی��ارد دالری اغل��ب از اولین 
چیزهایی است که بیشتر مردم 
آن را در زندگ��ی خ��ود لمس 
می کنند. البته این موضوع تنها 
درب��اره بازی ها مص��داق ندارد، 
بلکه در م��ورد هوش مصنوعی 
 )AI(، واقعیت مجازی و افزوده  
و  بالک چین ه��ا   ،)VR/ AR(
به ویژه داغ تری��ن کلمه امروزی 
یعن��ی مت��اورس نی��ز ص��ادق 
است. به نوش��ته مجله فوربس، 
در گذش��ته بازی های ویدئویی 
با اس��تفاده از اش��کال ابتدایی 
و طراحی ه��ای س��اده، رن��گ 
خوش��ی را به خاط��رات دوران 
کودکی مان می زدند و همچنان 
با گذشت سال ها یادآور لحظات 
ش��یرین هس��تند، ام��ا امروزه 
بازی ها از ش��کل س��اده و قدیم 
خ��ود فاصل��ه گرفته و بس��یار 
تکام��ل یافته ان��د و همچنی��ن 
به لط��ف زیرس��اخت هایی که 
برای  بازی ها  توس��عه دهندگان 
فع��ال ک��ردن ای��ن کار ایجاد 
پیچی��ده ای  کرده ان��د، ش��کل 
به خ��ود گرفته ان��د. گیمرهای 

حرفه ای براساس برخی 
۲از پیشرفته ترین...
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فرص��ت امروز: مت��اورس پرتکرارتری��ن واژه در دنی��ای امروز 
تکنول��وژی اس��ت و وقتی خال��ق فیس بوک نام ش��رکتش را به 
مت��ا )Meta Platforms( تغیی��ر داد، توجهات به آن بیش��تر 
ش��د. حتی اگر چندان اهل تکنولوژی های نو نباشید بهتر است 
با متاوِرس آش��نا ش��وید، چون گروه زیادی از تکنولوژیست ها و 
تحلیلگران مالی بر این باورند که روند حرکت سرمایه در سال های 
آینده به سمت متاورس است؛ روندی که همین حاال هم می توان 

آن را در محبوبیت رمزارزها دید.
کلمه متاورس اولین بار در کتاب »س��قوط برفی« نوشته نیل 
استیونسن در سال 199۲ به کار برده شد و به فارسی »فرادنیا« 
ترجمه ش��ده اس��ت. فرادنیا همان طور که از اسمش برمی آید به 
جهان مجازی اش��اره دارد و در مورد نسل بعدی تجربه اینترنتی 
بشر اس��ت. متاورس پیوند جهان فیزیکی با زندگی دیجیتال به 
کمک واقعیت افزوده، اینترنت اش��یا، رمزارزها و هوش مصنوعی 
اس��ت. فرض کنید که روز تعطیل اس��ت، جلوی یک رس��توران 
ایس��تاده اید و می خواهید بدانید که نظر مش��تریان قبلی درباره 
غذای اینجا چیس��ت. یک راهش این اس��ت که در موبایل خود 
نام رس��توران را جس��ت وجو کنید، اما راه طبیعی ترش این است 
که نس��خه بعدی عینک شرکت گوگل را به چشم تان بزنید. این 
عینک از تکنولوژی »واقعیت افزوده« )AR( اس��تفاده می کند و 
از طریق آن می توانید کنار تابلوی رستوران، تعداد ستاره هایی را 
که مش��تری ها به آن داده اند ببینید. با این عینک شما می توانید 
بدون چک کردن موبایل تان، رستوران بهتری در همان حوالی پیدا 
کنید و روی زمین خطی قرمز را ببینید که ش��ما را به رستوران 

بعدی راهنمایی می کند.
همهبهجهانمتاورسخوشآمدید

ح��اال فرض کنید که غذا را خورده اید، به خانه برگش��ته اید و 
می خواهید در روز تعطیل کمی بازی کنید. حاال دومین عینک را 
می زنید: این یکی از تکنولوژی واقعیت مجازی استفاده می کند. 
موقع��ی که عینک را می زنید ارتباط ت��ان با دنیای فیزیکی قطع 
می ش��ود و وارد جهان بازی می ش��وید. از دید دیگران شما روی 
مبل نشسته اید و فقط سر یا بدن تان را تکان می دهید، اما خودتان 
در جهان بازی غرق شده اید: دارید در آن جهان از فروشگاه خرید 

می کنی��د، با آدم  بدها می جنگید یا س��فر بین  س��یاره ای انجام 
می دهید. همه اش بازی و ش��وخی نیست. شما آنجا شغل واقعی 

دارید، هویت واقعی دارید و پول واقعی خرج می کنید.
حاال می خواهیم به جای »جهان مجازی« اس��م تازه ای به این 
جهان بدهیم: متاورس. متاورس دیگر مجازِی مجازی به حساب 
نمی آی��د. متاورس نوع��ی »واقعیت دیجیتال جایگزین« اس��ت 
ک��ه افراد در آن کار، بازی، تحصیل، خرید و معاش��رت می کنند. 
تکنولوژی به جایی می رسد که شما برای وصل شدن به این دنیا 
نیاز به وصل ش��دن به اینترنت ندارید، شما در این دنیا همیشه 

آنالین هستید.
وقتی می گوییم این دنیای تازه دیگر »دنیای مجازی« نیست 
و »واقعیت دیجیتال« اس��ت، ممکن است فکر کنید بزرگنمایی 
می کنی��م. پس این خبر را بخوانید: یکی از محبوب ترین بازی ها 
در مت��اورس، Decentraland ن��ام دارد. ش��ما در جه��ان 
Decentraland ک��ه واح��د پول��ی )رمزارز( خ��ودش را دارد، 
می توانی��د زمین بخری��د، حق رأی داری��د و در کل زندگی دوم 
خودتان را می کنید. چندی پیش خبر رسید که Sotheby’s به 
عنوان قدیمی ترین خانه حراج دنیا )یکی از بزرگترین حراجی های 
آث��ار هنری و جواهرات( در فالن خیابان دنیای مجازی این بازی 
زمین خریده و آنجا شعبه جدیدی زده است. یا یک شرکت دیگر 
700 هزار دالر در همین جهان زمین خریده تا در آن مال مجازی 
راه بیندازد. نکته جالب اینجاس��ت که س��اخت این مال مجازی 
برعهده یک پیمانکار ساخت و ساز مجازی است. این اخبار باعث 
ش��ده ارزش واحد پولی درونی ای��ن دنیا که MANA نام دارد، 
یک ش��به ۲0 درصد افزایش پیدا کند. حتی افرادی که عالقه ای 
به بازی های کامپیوتری ندارند، متوجه آینده درخش��ان این ایده 

شده اند و از صرافی ها MANA خرید ه اند.
اینکه گفتیم متاورس بر زندگی مالی شما تاثیر خواهد گذاشت، 
به همین خاطر بود. گروهی از رمزارزها واحدهای پولی پروژه های 
حاض��ر در متاورس هس��تند و تعداد کثیری از افراد در سراس��ر 
دنیا با ش��ناخت پروژه های آینده دار، رمزارز مرتبط را می خرند و 
روی آینده آن پروژه ش��رط می بندند. ورود به دنیای رمزارزها در 
اصل ورود به متاورس اس��ت. البته دنیای بالک چین و رمزارزها 

گسترده تر از متاورس است. پروژه های رمزارز با سرعت باالیی در 
حال حذف واسطه ها از جهان تجارت و سیاست هستند و قدرت 
را از بانک های مرکزی، دولت ها، ش��رکت های بیمه و رسانه های 

بزرگ می گیرند.
کاردرمحیطمتاورسچگونهاست؟

مارک زاکربرگ، موس��س فیس بوک توضیح ساده ای در مورد 
مت��اورس داده اس��ت. او آن را »محیطی مجازی« توصیف کرده 
که می توانید داخلش ش��وید )به ج��ای آنکه روی صفحه موبایل 
ی��ا کامپیوتر به آن خیره ش��وید(. فیس بوک مطمئنا جهان های 
متاورس��ی متفاوتی را امتحان خواهد ک��رد و طبیعتا هر کدام از 
این جهان ها نیاز به واحد پولی دارند. به همین خاطر تحلیلگران 
انتظار دارند که به زودی شاهد معرفی رمزارزهای متناسب با این 
جهان ها باشیم. اگر خاطرتان باشد فیس بوک سال ۲019 از پروژه 
تمرکزگرای رمزارز لیب��را رونمایی کرد که حمایت چندین غول 
مالی دنیا )مثل pay pal( را پش��ت خود داشت و قرار بود واحد 
پولی جدید با دالر و طال پش��تیبانی ش��ود، اما پروژه با مخالفت 
شدید دولت ها و بانک های بزرگ روبه  رو شد و شرکا حمایت خود 
را پ��س گرفتند. فیس ب��وک از آن واقع��ه درس گرفت و متوجه 
ش��د روشش اشتباه بوده اس��ت. در هر دنیایی باید با قوانین آن 
دنیا رفتار کرد: در جهان غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، ش��ما به 
حمایت و تایید غول های مالی رقیب نیاز ندارید. حاال فیس بوک 
از در دیگری وارد ش��ده اس��ت. حاال جهان متاورسی و بازی های 
آنالی��ن خود را در آن می س��ازد و در این جهان ها ش��ما ضرورتا 
ب��ه واحد پولی متناس��ب نیاز دارید. ارزش واح��د پولی جدید را 
میزان اس��تقبال و امید کاربران به پروژه مش��خص خواهد کرد 
)مثل باقی رمزارزها(. در جهان س��ال ۲019 می ش��د به حرکت 
ناپخته فیس بوک در معرفی لیبرا ایراد گرفت، اما در جهان ۲0۲1 
فیس بوک یکی از هزاران ش��رکتی  است که رمزارز منتشر کرده 
اس��ت. فیس بوک ب��رای محو کردن خاطره بد لیبرا در دس��امبر 

۲0۲0، نام رمزارز خود را به Diem تغییر داد.
ویکتوریا پت��راک، تحلیلگر تکنولوژی ه��ای نوظهور می گوید: 
»فیس بوک می خواهد بخش های مختلف زندگی دیجیتال شما 
را زیر یک چتر جمع کند. شما در فرادنیای فیس بوک زندگی ای 

خواهید داش��ت، همان طور که در دنیای فیزیکی هم زندگی ای 
دارید. هر دو تجربه واقعی هستند و البته برای تان خرج خواهند 
تراشید: شما به همراه خانواده یا دوستان هدست واقعیت افزوده را 
سرتان می کنید و بلیت می خرید و به کنسرت مجازی می روید. به 
سفر آنالین می روید یا لباس و کفش دیجیتال خود را می خرید.« 
همین حاال کفش های دیجیتال شرکت نایکی، جزو گران ترین ها 
به حس��اب می آیند. متاورس مطمئنا بازی را در حوزه کار از راه 
دور تغیی��ر خواهد داد. پاندمی کرونا روند دورکار ش��دن افراد را 
سرعت بخش��ید و حاال متاورس ماموریت ناتمام کرونا را به جلو 
خواه��د برد. به زودی به جای آنکه با همکاران خود در کامپیوتر 
جلسه مجازی تصویری تشکیل دهید، می توانید با زدن هدست 
مجازی، وارد دفتر مجازی شوید، سر میز خود کنار بقیه همکاران 
مجازی بنشینید و کارتان را کنید. در این حالت شما نه خانه اید 
نه در دفتر کار. این حتی دورکاری هم نیس��ت. شما در متاورس 
دارید کار می کنید. فیس بوک چندی پیش نرم افزاری را طراحی 
کرد ب��ا نام Horizon Workrooms ک��ه در آن کاربران به 
کمک ِهدِس��ت های واقعیت مجازی Oculus می توانند جلسه 
مجازی ترتیب دهن��د، اما نقدهای اولیه خیل��ی مثبت نبود، به 
خصوص که هدس��ت ها 300 دالر آب می خورند و خیلی ها  توان 
تهیه اش را ندارند. آنها که می توانند هدست ها را بخرند می توانند 
از طریق ش��خصیت مجازی خود دنیای مج��ازی متفاوتی را که 

شرکت های مختلف طراحی کرده اند تجربه کنند.
ورودغولهایتکنولوژیبهمتاورس

ب��ه گفته زاکربرگ، »ب��ه زودی متاورس های گوناگونی متولد 
می شوند و کاربران به کمک آنها می توانند از یک تجربه به تجربه 
دیگر پَرش کنند.« این ما را به یکی از چالش های مهم می رساند. 
شرکت های تکنولوژیک هنوز راهی را پیدا نکرده اند که شما بدون 
قطع ارتباط بتوانید از یک جهان متاورسی به جهان دیگر متصل 
شوید. این یعنی ش��رکت های رقیب باید بتوانند روی استاندارد 
مش��ترکی کار کنن��د که جهان ها به هم به نوعی اتصال داش��ته 
باش��ند. به عقیده پتراک، »در غیر این صورت، مثال اگر ش��ما در 
حال حاضر در متاورس فیس بوک در س��فر باش��ید و دوست تان 
در متاورس مایکروس��افت در حال کار در اداره باشد، نمی توانید 

با هم تماس بگیرید و این شکاف متاورسی کل تجربه را ضعیف 
می کند.« زاکربرگ و تیمش تنها تکنولوژیست هایی نیستند که 
چشم به متاورس دوخته اند. خود زاکربرگ در کنفرانس تغییر نام 
فیس بوک به متا گفت که »هیچ ش��رکتی به تنهایی قرار نیست 
متاورس را بسازد.« از جمله ش��رکت هایی بزرگی که پروژه های 
متاورسی دارد، مایکروسافت است و دیگری شرکت تولیدکننده 
چیپ های کامپیوتری Nvidia.  ریچارد کریس، قائم مقام پلتفرم 
Omniverse اِنویدیا که تمرکزش روی جهان های س��ه بعدی 
مجازی است، می گوید: »شرکت های زیادی هستند که اخیرا به 
س��اخت جهان های مجازی روی آورده اند، همان طور که دو دهه 
پیش ش��رکت ها در حال توس��عه دنیای وب بودند. برای ما مهم 
است که این تجربه باز و قابل گسترش باشد. یعنی همان طور که 
از ی��ک صفحه وب به آن یکی می پرید، باید بتوانید از یک دنیای 
مجازی به دنیای مجازی بعدی حرکت کنید.« اِنویدیا حدود 80 
درصد پردازنده ها و کارت های گرافیکی کامپیوترهای دنیا را تولید 
می کند و ورودش به بازار متاورس می تواند به توسعه هماهنگ تر 

متاورس های مختلف کمک کند.
از دیگر بازیگران این عرصه، شرکت های تولیدکننده بازی های 
 )Epic Games( ویدئویی هستند. به عنوان نمونه، اپیک گیمز
اخیرا توانس��ته یک میلیارد دالر س��رمایه جدی��د جذب کند تا 
آن را در برنامه ه��ای بلندمدتش در س��اخت جهان های متاورس 
س��رمایه گذاری نماید. شرکت روبالکس )Roblox( نیز که یک 
پلتفرم مهم دیگر بازی های آنالین ویدئویی است از حرکت خود 
به سمت متاورس خبر داده؛ »به جایی که در آن افراد می توانند 
با هم در میلیون ها تجربه سه بعدی شرکت کنند، چیز یاد بگیرند، 
کار کنن��د، ب��ازی کنند، خلق کنن��د و به معاش��رت بپردازند.« 
روبالکس آنچنان محبوب اس��ت که ۲0 بازی اصلی اش هر کدام 
بیش از یک میلیارد بار بازی ش��ده اند. برندهای غیرتکنولوژیک 
ه��م تالش دارند که از متاورس عقب نیفتند. مثال برند ایتالیایی 
گوچی با همکاری روبالکس فروش اکسس��وریز کامال دیجیتال 
 Clinique خود را آغاز کرد. کوکاکوال و غول آرایشی بهداشتی
هم اخیرا با معرفی اجناس کامال دیجیتال خود، حرکت به سمت 

متاورس را آغاز کرده اند.

در حالی که ایران و آمریکا سرگرم مذاکرات غیرمستقیم 
ب��رای احیای برج��ام در هتل کوبورگ وین هس��تند که 
واش��نگتن در دوران ریاس��ت جمه��وری دونالد ترامپ به 
صورت یکطرفه از آن خارج ش��ده بود، دس��تاوردهای این 
توافق برای نفت و تجارت مورد بررس��ی »بلومبرگ« قرار 
گرفته اس��ت، چراکه به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای 
میان تهران و قدرت های غربی به بازگشت میلیون ها بشکه 
نف��ت ایران به بازارهای جهانی ظرف مدت چند ماه منجر 
خواهد شد. در این راستا، »بلومبرگ« در گزارش تازه خود 
به بررس��ی تاثیر توافق هس��ته ای ایران بر نفت و تجارت 

جهان پرداخته است.

براس��اس گزارش »بلومبرگ«، به دنبال احیای توافق 
هسته ای س��ال ۲015، آمریکا معافیت از تحریم ها برای 
خرید نفت ایران را صادر خواهد کرد. همان معافیت هایی 
که دونالد ترامپ در س��ال ۲019 آنها را لغو کرد و همه 
کش��ورهایی را که تالش کردن��د نفت ایران را وارد کنند 
تهدی��د به تحریم کرد. البته همانن��د توافق اولیه، توافق 
احیاشده ممنوعیت تاریخی واردات نفت ایران به آمریکا 
را لغو نخواهد کرد، اما به معنای آن اس��ت که کشورهای 
دیگر قادر خواهند بود بدون نگرانی از تحریم های ثانویه، 
نفت ایران را خریداری کنند. هرچند ممکن اس��ت پس 
از احی��ای توافق، دو ماه زم��ان ببرد تا ایران فروش نفت 

ب��ه بازارهای بین المللی را آغ��از کند. پیش از ممنوعیت 
ترام��پ، مش��تریان اصلی نفت ایران، کش��ورهای چین، 
هند، ک��ره جنوبی، ژاپن، ترکیه، تای��وان، ایتالیا و یونان 
بودند. این کش��ورهای آس��یایی ممکن اس��ت در میان 
نخستین خریداران نفت ایران باشند. ایران ده ها میلیون 
بش��که نفت در نفتکش ها ذخیره کرده است که می تواند 
به س��رعت به مش��تریانش برس��اند. اگرچه در این بین، 
تولی��د میادین نفتی خود را ه��م افزایش خواهد داد. به 
گفت��ه معامله گران و تحلیلگران ح��وزه انرژی، ایران که 
سابق بر این دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است، 
می تواند در مدت چند ماه پس از احیای توافق، تولیدش 

را ب��ه میزان حدود یک میلیون بش��که در روز برس��اند. 
همچنین تولید نفت ایران تا سال میالدی آینده می تواند 

به ظرفیت حدود 3.7 میلیون بشکه در روز برسد.
از س��وی دیگر، تحریم های دولت ترامپ علیه سیس��تم 
بانکی ایران، فراتر از تدابیری بود که پیش از توافق س��ال 
۲015 وجود داش��تند. اکثر بانک های دولتی و خصوصی 
ایران ه��دف تحریم های بیش��تری قرار گرفتن��د. آمریکا 
همچنین تحریم هایی را علیه بان��ک مرکزی ایران اعمال 
کرد. ای��ن محدودیت ها، خرید کاالهای بشردوس��تانه که 
معموال معاف از تحریم ها هس��تند را بس��یار دشوار کرد و 
انتق��ال میلیارده��ا دالر پول فروش نفت به داخل کش��ور 

دش��وار شد. حال تحت توافق احیاشده، انتظار می رود این 
منابع مالی به سرعت آزاد شوند. بانک های ایران به سیستم 
بانکی بین المللی سوئیفت دسترسی پیدا خواهند کرد که 
ازسرگیری تجارت غیربشردوستانه را امکان پذیر می کند، 
ام��ا تحریم های مربوط به حقوق بش��ر و برنامه موش��ک 
بالس��تیک ایران که بس��یاری از نهادها را هدف گرفته اند، 
همچنان به قوت خود باقی می مانند و تحت پوشش توافق 
هس��ته ای قرار نمی گیرن��د. دیپلمات ه��ا می گویند توافق 
هسته ای احیاشده، احتمال تشدید تنش های منطقه ای را 
کاهش داده و به کاهش اختالف میان کشورهای همسایه 
در منازعات منطقه ای مانند جنگ در یمن کمک می کند.

»بلومبرگ«بررسیکرد
دستاوردهاینفتیوبانکیاحیایبرجام

متاورسچگونهبرزندگیمالیشماتاثیرخواهدگذاشت؟

زندگیدردنیایمتاورس

چطوریککسبوکارراازنقطهصفرراهاندازیکنیم؟
راه اندازی یک کسب و کار برای هر کارآفرینی چالش برانگیز محسوب می شود. بدون تردید تجربه همکاری 
با افراد گوناگون و تاثیرگذاری بر روی مشتریان در مقیاسی گسترده برای هر کارآفرینانی جذاب است، اما در 
عین حال این امر می تواند دردس��رهای زیادی نیز برای شما به همراه داشته باشد. امروزه بسیاری از برندهای 
تازه تاس��یس و اس��تارت آپ ها در همان ابتدای کار با شکست های بسیار س��نگین رو به رو می شوند. این امر 
ش��انس فعالیت آنها در بازار را به حداقل رس��انده و آینده کاری شان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.  بسیاری از 
کارش��ناس های حوزه کس��ب و کار برای راه اندازی یک برند تازه اقدام به ارائه توصیه های بی نهایت پیچیده و 
طوالنی می کنند. این امر می تواند ماه ها یا حتی س��ال ها تجربه کارآفرینی افراد را به تاخیر بیندازد. درست به 
همین دلیل اغلب کارآفرینان تازه کار به دنبال راهکارهای سریع و ساده برای موفقیت در بازار هستند. این امر...



فرصت ام��روز: قیمت جهانی نف��ت در واکنش ب��ه احتمال ممنوعیت 
صادرات انرژی روس��یه از سوی کش��ورهای غربی، به باالترین رقم در 14 
سال گذشته رسید و 130 دالر قیمت خورد. رکوردشکنی های بازار جهانی 
نفت در حالی ادامه دارد که حمله ارتش روس��یه ب��ه خاک اوکراین، بازار 
انرژی را کماکان تحت تأثیر قرار داده و تا اینجای کار باعث ش��ده قیمت 
هر بش��که نفت برنت )به عنوان مهمترین ش��اخص نفتی( 39 درصد رشد 
کند و از حوالی 93 دالر به بیش از 130 دالر برای هر بشکه برسد. پیشتر 
در 7 ژوئن س��ال ۲008، قیمت هر بشکه نفت برنت تا 145 دالر افزایش 
یافت��ه بود اما این قیمت فقط ی��ک روز روی تابلو باقی ماند و بعد از آن با 
سقوطی سنگین تا دسامبر سال ۲008 قیمت هر بشکه نفت برنت به 38 

دالر رسید.
طبق اعالم خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در نخستین ساعات بازگشایی 
بازارهای جهانی در روز دوش��نبه، مرز 130 دالری را پش��ت سر گذاشت 
و هر بش��که نفت برنت دریای ش��مال در ساعات نخستین بازگشایی بازار 
الکترونیکی بیش از 1۲ دالر افزایش یافته و به مرز 130 دالر رس��ید. این 
باالترین قیمت نفت برنت در 14 س��ال گذشته است. بر این اساس، بهای 
هر بشکه نفت برنت در معامالت روز گذشته به باالترین سطح خود از ژوئیه 

۲008 افزایش یافت و به بشکه ای 130 دالر و 13 سنت رسید.
پایگاه اینترنتی اویل پرایس هم اعالم کرد در بامداد دوشنبه قیمت هر 
بشکه نفت برنت دریای شمال با 9 دالر و ۶۶ سنت افزایش نسبت به  روز 
قبل، به 1۲7 دالر و 77 سنت رسید. همچنین قیمت هر بشکه نفت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا )WTI( نیز با هش��ت دالر و 10 سنت افزایش 
نسبت به روز قبل به رقم 1۲3 دالر و ۶5 سنت رسید. خبرگزاری رویترز، 

طوالنی شدن مذاکرات رفع تحریم های ایران را هم در افزایش قیمت نفت 
مؤثر دانس��ت. البته برخی منابع خبری گزارش دادند آمریکا برای جبران 
کمبود عرضه نفت با ونزوئال که پیش��تر تحریم شده بود، در حال مذاکره 
اس��ت. اتان هریس، اقتصاددان ارش��د بانک آمری��کا در این باره به رویترز 
می گوی��د: اگر غرب عمده صادرات انرژی روس��یه را کاهش دهد، ش��وک 
بزرگی برای بازارهای جهانی خواهد بود. از دس��ت رفتن 5میلیون بش��که 
نفت روسیه، باعث دو برابر شدن قیمت های نفت به ۲00 دالر در هر بشکه 

و رشد کمتر اقتصاد جهانی می شود.
اما عامل دیگری که از افزایش قیمت های نفت پشتیبانی کرد، تعطیلی 
میادین نفتی الفیل و شراره در لیبی بود که به از دست رفتن تولید 330 
هزار بشکه در روز منتهی شد. لیبی که یکی از اعضای اوپک است، حدود 
1.۲ میلیون بشکه در روز نفت در سال ۲0۲1 تولید کرد. در این بین طبق 
اعالم انجمن خ��ودروی آمریکا، در آمریکا میانگین قیمت هر گالن بنزین 
روز یکشنبه به 4.009 دالر رسید که باالترین قیمت از ژوئیه سال ۲008 
بود. مصرف کنندگان آمریکایی 40 سنت بیشتر نسبت به یک هفته پیش 

و 57 سنت بیشتر نسبت به یک ماه پیش برای بنزین پرداخت می کنند.
طبق گزارش بانک آمریکا، البته نفت تنها کاالیی نیس��ت که قیمت آن 
رو به افزایش اس��ت و قیمت های کاال قوی ترین ش��روع س��ال را از س��ال 
1915 به این طرف داشته اند. این وضعیت تورم جهانی را تشدید می کند. 
س��رمایه گذاران اکنون منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا 
هس��تند. براساس گزارش اینوستینگ، شرایط فعلی، بانک مرکزی اروپا را 
که قرار اس��ت تصمیم سیاس��ت پولی خود را اواخر هفت��ه اعالم کند، به 
دردسر می اندازد. تاپاس استریکلند، اقتصاددان موسسه NAB می گوید: 

ب��ا توجه به اینکه احتم��ال رکود تورمی واقعی اس��ت، بانک مرکزی اروپا 
احتماال حداکثر انعطاف پذیری را در خصوص برنامه خرید دارایی به میزان 
۲0 میلیارد یورو تا س��ه ماهه دوم سال میالدی جاری و پس از آن حفظ 
می کن��د و به این ترتی��ب زمان افزایش نرخ های به��ره را عقب می اندازد. 
با این حال، پیش بینی های ش��اخص قیمت مصرف کننده باالتر به معنای 
آن اس��ت که افزایش نرخ ه��ای بهره در آینده ض��روری خواهند بود. این 
در حالی اس��ت که افت ارزش یورو همچنان ادامه دارد و همزمان قیمت 
کاالها با ادامه حمله نظامی روس��یه به اوکراین، افزایش پیدا کرده اس��ت. 
بازارهای سهام آسیا-اقیانوسیه نیز روز دوشنبه قرمزپوش شدند. همچنین 
قیم��ت طال در معامالت روز دوش��نبه بازار جهانی برای نخس��تین بار در 
یک س��ال و نیم گذش��ته تحت تاثیر تقاضا برای خرید دارایی امن در پی 
تشدید بحران روسیه و اوکراین، به بیش از ۲ هزار دالر در هر اونس صعود 
کرد. به عقیده ایلیا اس��پیواک، استراتژیس��ت ارزی شرکت دیلی فارکس، 
ریسک گریزی سرمایه گذاران تحت تاثیر مسائل ژئوپلیتیکی بوده و بنابراین 
منعکس کننده تقاضا برای دارایی های غیرکاغذی است. وانگ تائو، تحلیلگر 
فن��ی رویترز نیز پیش بینی کرده اونس طال ممکن اس��ت به صعود تا مرز 
۲0۶5 دالر ادامه دهد. در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند نیز بهای هر اونس 
پاالدی��م برای تحویل ف��وری 4.3 درصد صعود کرد و به 3130 دالر و 1۶ 
سنت رسید. روس��یه در 40 درصد از تولید جهانی پاالدیم که در ساخت 
مبدل های کاتالیتیکی خودرو استفاده می شود، سهم دارد. بهای هر اونس 
نقره برای تحویل فوری نیز با 0.4 درصد افزایش به ۲5 دالر و 7۶ س��نت 
رسید. بهای هر اونس پالتین برای تحویل فوری هم با ۲ درصد افزایش در 

1143 دالر و 47 سنت ایستاد.

عبوراونسطالازمرز۲هزاردالر

نفت ۱۳۰ دالری شد

رکوردشکنی قیمت طالی سیاه تحت تاثیر بحران شرق اروپا ادامه دارد 
و قیمت نفت به مرز 130 دالر در هر بشکه رسیده است. در همین حال، 
مذاکرات احیای برجام به مراحل پایانی رسیده و در صورت توافق احتمالی 
ایران می تواند از مواهب این افزایش قیمت نفت بهره مند شود. حال سوال 
این اس��ت که با احیای احتمالی برجام، آیا ایران می تواند بازار نفت و گاز 

روسیه را در اختیار بگیرد؟
در پاسخ به این س��وال، حمیدرضا صالحی عضو هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران به ایس��نا، می گوید: آنچه که در ف��ردای پس از تحریم ها 
اهمیت دارد، برنامه ریزی دقیق ایران برای استفاده از ظرفیت ها در بازسازی 
اقتصاد اس��ت. اقتصاد ما ظرفیت های بس��یار بزرگی دارد، اما در سال های 
گذش��ته به دلیل دور افتادن از اقتصاد جهانی و نبود ارتباطات گس��ترده 
با مش��کالت جدی مواجه شده است. از این رو اگر بنا باشد تحریم ها کنار 
بروند ما باید مقدمات الزم برای بازگشت اقتصاد ایران به تحرکات جهانی 
و اس��تفاده از ظرفیت های الزم برای بهبود زیرس��اخت ها را در دستور کار 

قرار دهیم.
او ب��ا بیان اینکه افزایش دوباره فروش نفت، کمترین فرصتی اس��ت که 
پیش روی اقتصاد ایران قرار می گیرد، ادامه می دهد: ما باید این س��وال را 
بپرسیم که آیا هدف ما از تمام مذاکرات و لغو تحریم ها صرفا افزایش ۲0 تا 
30 میلیارد دالری درآمدهای نفتی است؟ آیا ما امکان حضور و رقابت در 
سایر بازارها را نداریم؟ این یک موضوع نگران کننده است که اگر بنا باشد 
تحریم ه��ا کنار بروند، ما تمام تمرکز خ��ود را بر فروش نفت بگذاریم و به 

دیگر حوزه ها بی توجهی کنیم.
به عقی��ده نایب رئیس کمیس��یون انرژی اتاق ای��ران، در این تردیدی 
وجود ندارد که با افزایش جهانی قیمت نفت و کاهش دسترس��ی کشوری 
مانند روسیه به بازار، امکان حضور ما در این حوزه فراهم خواهد شد و ما 
می توانیم بازاری که در س��ال های گذشته از دست داده ایم را پس بگیریم، 
اما اگر بنا باشد مانند گذشته با ذهنیتی محدود صرفا به فروش نفت خام 
دلخوش کنیم، قطعا در رسیدن به اهداف کالن اقتصادی ناکام خواهیم بود.

صالحی با اش��اره به مش��کالتی که در حوزه سرمایه گذاری اقتصادی در 

ایران وجود دارد، می افزاید: ما نه تنها شرایط را برای حضور سرمایه گذاران 
خارجی فراهم نکرده ایم که حتی ش��انس حضور ش��رکت های داخلی در 
پروژه های کالن را نیز کاهش داده ایم. در کش��وری مانند ترکیه بس��یاری 
از برندهای بزرگ جهان تولید مش��ترک و خط تولید رس��می دارند و این 
کااله��ا به نقاط مختلف دنیا صادر می ش��ود. چرا م��ا در ایران نتوانیم این 
س��رمایه گذاری های مشترک را فعال کنیم؟ این سرمایه گذاری ها می تواند 
ب��رای ما آورده اقتص��ادی قابل توجه و امنیت در برابر تحریم های آینده را 

به ارمغان بیاورد.
وی درباره امکان جایگزینی گاز ایران با گاز روسیه پس از تحوالت اخیر 
نیز می گوید: باید برای حضور در چنین بازارهایی برنامه ریزی کنیم. ورود 
به کنسرس��یوم های بین المللی با حضور چند کش��ور منطقه و ارائه مسیر 
انتقال گاز ایران به اروپا قطعا گره گشا خواهد بود و اگر تفکر درستی غالب 
ش��ود، در این تردیدی نیس��ت که گاز ایران می تواند به مقاصد دورتر نیز 

صادر شود.
همچنین س��یدحمید حسینی، کارشناس حوزه انرژی بر این باور است 
که ریسک معامالت نفتی روسیه در بازارهای جهانی افزایش یافته و همین 
مسئله سبب شده اس��ت که فرصتی تازه پیش روی ایران قرار گیرد. او با 
اش��اره به اینکه بسیاری از کشورها بدون آنکه تحریمی اعالم کنند خرید 
نف��ت از روس��یه را به خاطر تبع��ات احتمالی بعدی متوق��ف کرده اند، به 
خبرآنالین می گوید: این وضعیت هم فرصتی برای ایران تلقی می ش��ود و 
هم تهدید. نکته اینجاست که ما فرصت ورود به بازارهای جهانی را داریم، 
اما اگر از این فرصت بهره نبریم مطمئن باش��ید ب��ا تهدید بزرگی روبه رو 

خواهیم شد.
به گفته حس��ینی، شرایط کنونی س��بب می شود روسیه به رقیب ما در 
بازار چین تبدیل ش��ود و به خاطر ش��رایط ویژه ای که ایجاد ش��ده است، 
فروش نفت خود را به چین افزایش دهد. بازار چین در سخت ترین روزهای 
تحریمی بازار مهمی برای ایران بود و اگر ما از این فرصت برای بازگشت به 
بازارهای جهانی استفاده نکنیم با رقیب قدرتمندی که تخفیف های بسیار 

باالتری از ما می دهد، در بازار چین مواجه می شویم.

او با بیان اینکه همین حاال روسیه تخفیف ۲0 درصدی روی محموله های 
نفت خود اعالم کرده است، توضیح می دهد: این تخفیف در همین شرایط 
دو برابر تخفیف هایی است که ایران به مشتریان خود می دهد و در نتیجه 

موضع ما در تنها بازار مهمی که داریم نیز تضعیف خواهد شد.
این فعال حوزه انرژی درباره اینکه در شرایط جدید چقدر احیای برجام 
محتمل است، پاسخ می دهد: اول باید ببینیم در چه شرایطی قرار داریم. به 
نظر می رسد اگر به توافقی در وین نرسیم، به خاطر وضعیت جدید همین 
فروش نفتی که داریم را نیز از دس��ت می دهیم و وضعیت بدتر می ش��ود 
چراکه روسیه  جای ما را می گیرد، اما از سوی دیگر، سیگنال ها حاکی از آن 
است که با وجود کارشکنی روسیه و چین، مسئله برجام حل می شود و ما 

می توانیم به توافق دست پیدا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مشکل ما با غرب نباید منجر به باج دهی به روسیه 
و چین شود، ادامه می دهد: مطمئن هستم که چنین باجی نخواهیم داد و 
برای بحث های اجرایی نیز راه حل مطمئنی پیدا شده و مشکل سیاسی این 
مذاکرات حل شده است. ما بازاری ۶00 هزار بشکه ای در اروپا داریم که به 
محض توافق قابل بازیابی و احیاس��ت. در ضمن ترکیه، هند و کره جنوبی 

نیز با لغو تحریم و توافق در وین از ما نفت خواهند خرید.
حس��ینی همچنین ب��ه ظرفیت ص��ادرات نفت ایران اش��اره می کند و 
می افزاید: با احتساب میعانات، ایران قادر به صادرات نزدیک به ۲ میلیون 
بش��که نفت و میعانات است. از سوی دیگر هفتاد تا هشتاد میلیون بشکه 
نفت روی آب داریم که به س��رعت قابل تبدیل به هفت تا ده میلیارد دالر 
نقدینگی برای کش��ور اس��ت و نباید این فرصت از دس��ت برود. بازار نفت 
امروز دیگر بازار فروشنده است نه بازار خریدار و در این فضا این فروشنده 
اس��ت که تعیین می کند با چه شرایطی نفت را بفروشد. به عبارت دیگر، 
از این فرصت برای کسب درآمد باید بهترین بهره را برد. باید بپذیریم که 
فرصت فعلی، شرایط ویژه ای است که هر روز تکرار نمی شود. به گفته وی، 
تا پیش از نوروز توافق حاصل می شود و پس از چهل ماه تحریم فلج کننده 
که با س��ربلندی مردم ایران و تحمل بس��یار قابل تقدیرشان روبه رو بود، 
وارد دوره ای می شویم که می توان به بهبود وضعیت اقتصادی امید داشت.

تخفیفعجیبروسیهبرایمحمولههاینفت

ایرانبازارنفتوگازروسیهرامیگیرد؟

دریچه

رشدپرشتاببازاربازیهایویدئوییادامهدارد
ترندهایصنعتبازیدرسال۲0۲۲

وقتی صحبت از فناوری های تاثیرگذار بر زندگی انسان ها می شود، 
صنع��ت بازی های ویدئویی با ارزش ب��ازار 90 میلیارد دالری اغلب از 
اولین چیزهایی اس��ت که بیش��تر مردم آن را در زندگی خود لمس 
می کنند. البته این موضوع تنها درباره بازی ها مصداق ندارد، بلکه در 
 ،)VR/ AR(  واقعیت مج��ازی و افزوده ،)AI(  مورد هوش مصنوعی
بالک چین ها و به ویژه داغ ترین کلمه امروزی یعنی متاورس نیز صادق 
است. به نوشته مجله فوربس، در گذشته بازی های ویدئویی با استفاده 
از اش��کال ابتدایی و طراحی های س��اده، رنگ خوشی را به خاطرات 
دوران کودکی مان می زدند و همچنان با گذشت سال ها یادآور لحظات 
شیرین هس��تند، اما امروزه بازی ها از شکل ساده و قدیم خود فاصله 
گرفته و بس��یار تکامل یافته اند و همچنین به لطف زیرس��اخت هایی 
که توس��عه دهندگان بازی ها برای فعال کردن این کار ایجاد کرده اند، 
شکل پیچیده ای به خود گرفته اند. گیمرهای حرفه ای براساس برخی 
از پیشرفته ترین فناوری ها، از رایانه های پرقدرت گرفته تا سرعت فوق 
س��ریع 5G و ش��بکه های ابری، به کاوش در جهان های سه بعدی و 
تعامل با صدها یا هزاران بازیکن دیگر در زمان واقعی عادت کرده اند. 
بنابرای��ن بیایید نگاهی ب��ه هیجان انگیزتری��ن و مهمترین ترندهای 

تاثیرگذار بر دنیای پرشتاب بازی در 1۲ ماه آینده بیندازیم.
)Cloud gaming(بازیدرفضایابری

از زم��ان تولد بازی های ویدئویی خانگ��ی در دهه 1970، بازیکنان 
برای اطمینان از پخش جدیدترین و بهترین نسخه های بازی ها، باید 
هر چند سال یک بار کنسول یا رایانه جدیدی را خریداری می کردند، 
اما هم اکنون توس��عه دهندگان بازی  سعی در تغییر این شرایط دارند. 
شاید به جرأت بتوان گفت که امروزه تمامی بازیکنان بزرگ در تجارت 
بازی های ویدئویی، بازی های خود را از طریق خدمات اشتراک مبتنی 
بر فضای ابری از جمله مایکروسافت، سونی، گوگل، انویدیا، تنسنت و 
آمازون انجام می دهند. در این مدل، گیمرها نیازی به خرید و ارتقای 
مداوم س��خت افزارهای گران قیمت مانند کنس��ول ها یا پردازنده های 
گرافیکی رایانه ش��خصی ندارند، بلکه تمامی چیزی که نیاز است یک 
دستگاه تلویزیون  هوشمند و دستگاه های پخش رسانه های دیجیتال و 
کنترل از راه دور همچون Chromecast یا FireTV اس��ت. شیوه 
کار آن به این صورت اس��ت که پردازش اطالعات در مرکز داده ابری 
انجام شده و س��پس خروجی به شکل پخش ویدئو به خانه ها ارسال 
 5G می شود. عالوه بر آن، گسترش مداوم شبکه های فوق سریع مانند
سبب دسترسی تعداد افراد بیشتری به بازی ها می شود. با این وجود، 
ناپدیدش��دن کنسول ها و سیستم های اختصاصی بازی خانگی دور از 
انتظار به نظر می رسد، اما چیزی که قطعیت دارد افزایش فعالیت های 

تاثیرگذار صنعت مبتنی بر استریمینگ و فضای ابری است.
)Virtual Reality(واقعیتمجازی

واقعیت  مجازی قبل از اینکه پا به دنیای مشاوران امالک، پزشکان 
و ارتش بگذارد، توس��ط گیمرها فتح ش��ده بود. در پنج سال گذشته 
 Grand در بسترهایی چون )VR(رشد تدریجی در جذب بازی های
Theft Auto، Minecraft و  Doom و از طری��ق فناوری ه��ای 
هدس��ت قابل دسترس��ی بود. انتظار می رود در س��ال آینده واقعیت 
اف��زوده )AR( بیش��تر از همراه همیش��گی خ��ود )VR(، بازی های 

هیجان انگیزتری را ارائه دهد.
هدس��ت ها که از ملزوم��ات اصلی )VR/ AR( به ش��مار می آیند، 
توانایی اجرا هم به عنوان دستگاه های مستقل یا وابسته به رایانه های 
ش��خصی را دارند و قادرند با اس��تفاده از سخت افزار اختصاصی خود، 
تجربه های واقعیت  مجازی غنی تر از گرافیک را برای عالقه مندان بازی 
فراهم کنند. خبر خوب اینکه به لطف کاهش قیمت س��خت افزارها، 
هدست های مصرفی مانند Meta Quest ۲ به طور فزاینده ای مقرون 

به صرفه می شوند و در دسترس عالقه مندان بیشتری قرار می گیرد.
)The Metaverse(متاورس

در حالی که فیس بوک و مایکروس��افت به شدت از برنامه های خود 
ب��رای ایجاد دنیای آنالین همه جانبه و پایدار برای کار و اوقات فراغت 
صحبت می کنند، میلیون ها گیمر طبق عادت در جهان های مجازی 
گردهم می آیند تا در هر نوع س��رگرمی، از ش��طرنج گرفته تا منفجر 
کردن همدیگر با موشک ها، یکدیگر را به چالش دعوت  کنند. در سال 
۲0۲۲، این ایده در مورد جهان های درون بازی در حال گسترش است 
 Fortnite تا به اشکال دیگر سرگرمی  مانند کنسرت های موسیقی در
یا تبلیغات پاپ آپ ها در Roblox - پلتفرم محبوب گیمرها - درآید. 
این ایده بی شک تاثیر زیادی بر صنعت و فرهنگ خواهد داشت. امروزه 
به ش��کل گس��ترده ای، بزرگترین بازی ها، خود را به  عنوان »پلتفرم « 
معرفی می کنند تا امکان جذب طیف بسیار انعطاف پذیرتری از کاربران 
را فراه��م  کنند. در حالی که بس��یاری از گیمرها مایلند وارد آخرین 
مرحله از بازی Call of Duty ش��وند تا به دوس��تان خود ش��لیک 
کنند؛ بس��یاری نیز در جس��ت وجوی فضایی برای معاشرت، چت یا 
سایر اش��کال تعامل مشترک با دیگران هستند. س��ازندگان بازی از 
 )subscriber( طریق افزایش وفاداری بازیکنان به عنوان مش��ترک
یا از طریق تبدیل آنها به مخاطبانی همیش��گی، ارزش��ی را در جذب 

بازیکنان به پلتفرم های خود خواهند یافت.
)blockchain(هاوبالکچینNFT

موضوع جدیدی که در بین چندی از بزرگترین س��ازندگان بازی ها 
همچون اسکوئر انیکس و یوبی سافت بحث برانگیز شده است، ساخت 
توکن ه��ای غیرقابل تعویض )NFT( در بازی ها اس��ت تا به بازیکنان 
اجازه برنده شدن، کسب درآمد و تجارت آیتم های منحصربه فرد درون 
بازی را بدهند. در س��ال ۲0۲۲، احتم��ال تحقق یافتن برخی از این 
برنامه ها وجود دارد. از طرفی این ایده در میان همه گیمرها محبوب 
نیس��ت، به خصوص وقتی که بس��یاری بر این باورند که این توکن ها 
استفاده بیهوده از انرژی تلقی می شود؛ زیرا برای اجرای الگوریتم های 
بالک چین، به قدرت پردازش زیادی نیاز اس��ت. اگرچه بالک چین ها 
مخالفانی دارند، اما با اعالم ناشران بازی مبنی بر اینکه آینده ای قوی 
ب��رای NFTها و تمایل بازیکنان به خرج ک��ردن پول وجود دارد، به 

احتمال زیاد استفاده از آن به زودی به واقعیت تبدیل خواهد شد.
روند رو به رش��د دیگ��ری را می توان در انفجار بس��تر »بازی برای 
کسب درآمد« مشاهده کرد که به گیمرها برای شرکت در بازی روزانه 
ب��ا ارزهای دیجیتال پاداش می دهند. Axie Infinity که یک بازی 
ویدئوی��ی آنالین مبتنی بر NFT اس��ت، روزانه بیش از یک میلیون 
کارب��ر فعال دارد که درآمد برخی از آنها به بیش از ۲50 دالر در روز 
می رس��د. این  میزان درآمد در برخی از کشورهای در حال توسعه که 

این بازی به  طور گسترده در آنها انجام می شود، بسیار مناسب است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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فرصت ام��روز: تغییر الیحه بودجه س��ال آینده در کمیس��یون تلفیق 
مجلس و پاس��خ رهبری به نامه رئیس کل بانک مرک��زی درباره افزایش 
بی س��ابقه تس��هیالت تکلیفی بانک ها، بار دیگر تس��هیالت تکلیفی را به 
موضوع روز اقتصاد ایران تبدیل کرد. تس��هیالت تکلیفی در ادبیات بانکی 
به آن دس��ته از تس��هیالتی گفته می شود که بانک ها بنا به تکلیف مراجع 
قانونی نظیر مجلس و بعض��ا بانک مرکزی پرداخت می کنند و از آنجا که 
در ارائه این تس��هیالت فاقد هرگونه اختیار و انتخابی در تخصیص منابع 
هستند، اصطالحا به تس��هیالت تکلیفی یا دستوری شهره شده است. در 
واقع، تسهیالت تکلیفی در ذیل اقتصاد دستوری قرار می گیرد و همچون 

قیمت گذاری دولتی از مصادیق اقتصاد دستوری است.
تس��هیالت تکلیفی در حالی ریش��ه ناترازی بانک ها به شمار می آید که 
کمیسیون تلفیق در بودجه س��ال 1401 در مجموع 1390 هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت تکلیفی برای بانک ها تکلیف کرده اس��ت. در این میان، 
بازوی پژوهش��ی مجلس در یک گزارش کارشناس��ی به بررسی اصالحات 
موردنیاز الیحه بودجه س��ال آینده در زمینه تسهیالت تکلیفی پرداخت و 
نقشه راه اصالح وام تورم ساز را ترسیم کرد. طبق ارزیابی مرکز پژوهش های 
مجلس، تبصره 1۶ الیحه بودجه 1401 که به تس��هیالت تکلیفی شبکه 
بانکی مربوط می ش��ود، نس��بت به بودجه سال های گذشته تغییر اساسی 
کرده و کمیس��یون تلفیق مجلس در بررس��ی و تصویب تبصره 1۶ الیحه 
بودجه سال آینده با تعیین مصادیق بسیار زیاد برای تسهیالت، در مجموع 

1390 هزار میلیارد تومان تسهیالت تکلیفی تعیین کرده است.
سپیدوسیاهتغییراتالیحهبودجه

براس��اس گزارش مرکز پژوهش ها، تبصره 1۶ الیحه بودجه سال آینده 
نس��بت به سنوات گذش��ته تغییرات رویکردی زیادی داش��ته است. این 
تغییر رویکرد به صورت خالصه در راس��تای »تعیین میزان تکلیف قانونی 
تس��هیالت قرض الحس��نه«، »تکلیف دولت به پرداخت تس��هیالت فوق 
به مصارف تعیین ش��ده در قانون« و »واگ��ذاری اختیار تعیین مصادیق و 
موضوعات تعیین نش��ده به دولت« است. همچنین برخی از احکام تبصره 
1۶ قانون بودجه س��ال 1401 از جمله تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج و 
تس��هیالت قرض الحس��نه فرزندآوری و ودیعه مسکن در قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت به قانون دائمی تبدیل شده است.
از س��وی دیگر، ای��ن تغییر رویکرد در راس��تای تصمیم  گی��ری درباره 
تسهیالت نیز مشهود است. توضیح بیشتر آنکه الیحه، منابع تسهیالت را 
از محل 100درصد مانده منابع قرض  الحسنه و 50درصد مانده سپرده های 
جاری ش��بکه بانکی پس از کسر س��پرده های قانونی تعیین کرده و دولت 
مکلف شده اس��ت آن را به مصارف تعیین شده در قوانین تخصیص دهد، 
ام��ا تصمیم  گیری درباره جزییاتی از قبی��ل موضوعات و ذی نفعان، میزان 
تس��هیالت و دوره پرداختی منوط به آیین  نامه اجرایی تهیه ش��ده توسط 

س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور با همکاری بانک مرکزی و معاونت امور 
مناطق محروم و مصوب هیأت وزیران شده است.

البته این رویکرد الیحه مشروط به انجام اصالحاتی می تواند مفید باشد. 
برای مثال، تمرکز مس��ئولیت در دولت برای محرومیت زدایی، اش��تغال و 
حمایت از اقشار آسیب پذیر با توجه به رویکرد دولت در این زمینه می  تواند 
مفید باش��د. از طرف دیگر، ایجاد زمینه برای پاس��خگو ساختن دولت در 
حوزه های حمایتی و اش��تغال زایی نیز مفید اس��ت. همچنین در رویکرد 
جدید مسیر مشارکت سایر نهادهای فعال در حوزه اشتغال زایی و حمایت 
نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد و س��ازمان بهزیستی مسدود نشده است، 
بلکه این نهادها می  توانند با محوریت و تقسیم کار دولت با توجه به حذف 
برخی از مصارف غیربهینه، به منابع بیشتری نسبت به گذشته دسترسی 
داش��ته باشد. در عین حال، در س��نوات گذشته ابزار اعمال نظارت توسط 
مجلس ش��ورای اس��المی درخصوص عملکرد برخی نهادهای غیردولتی 

دریافت کننده اعتبار تسهیالت موضوع این تبصره وجود نداشته است.
ارزیابیمصوبهکمیسیونتلفیقمجلس

کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی و تصویب تبصره 1۶ الیحه بودجه، 
مس��یر کامال معکوس الیحه را ترجی��ح داد و با تعیین مصادیق زیاد برای 
تسهیالت، در مجموع 1390 هزار میلیارد تومان تسهیالت تکلیفی تعیین 
ک��رد. بررس��ی های مرکز پژوهش ها نش��ان می  دهد با ف��رض آنکه بانک 
مرک��زی در س��ال 1401 بتواند با اجرای مصوبه کنترل ترازنامه و س��ایر 
ابزاره��ای خود نرخ رش��د نقدینگی را حدود ۲7درصد نگ��ه دارد، در این 
صورت پیش بینی می  شود در سال آینده مجموع تسهیالت قابل پرداخت 
میان مدت و بلندمدت شبکه بانکی حدود ۲000 هزار میلیارد تومان باشد 
که با در نظر گرفتن سهم حدود40درصدی برای تسهیالت امهالی، حدود 
1۲00 هزار میلیارد تومان آن قابل برنامه ریزی است. همچنین پیش بینی 
می  شود مانده تس��هیالت بانک  ها در سال آینده حدود 958 هزار میلیارد 
تومان افزایش یابد. بنابراین مجموع تسهیالت تکلیفی در مصوبه کمیسیون 
تلفیق بودجه 1401، معادل 11۶درصد تس��هیالت قابل برنامه ریزی کل 
نظام بانکی و 145درصد تغییرات مانده تس��هیالت در سال1401 )تزریق 
خالص پول جدید به اقتصاد( است. حتی با فرض رشد نقدینگی 50درصد 
)که تبعات تورمی ناگواری به همراه خواهد داش��ت( هم میزان تسهیالت 
قابل برنامه ریزی حدود 1800 هزار میلیارد تومان خواهد بود و تسهیالت 
تکلیف��ی مصوب در کمیس��یون تلفی��ق، در مورد حداق��ل 80درصد آن 

تصمیم گیری کرده است.
نکت��ه جالب آنکه در حالی به ش��بکه بانکی 438 ه��زار میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه تکلیف می ش��ود که تا پایان آذرماه امسال، مانده 
کل تسهیالت قرض الحسنه پرداختی ۲75 هزار میلیارد تومان بوده است. 
لذا به نظر می رسد بخش قابل توجهی از این تکالیف )همانند سنوات قبل( 

پرداخت نخواهد شد و صرفا منجر به بروز نارضایتی و خلف وعده از طرف 
دستگاه های حاکمیتی خواهد ش��د. ضمن اینکه مطالعات بازار کار نشان 
می دهد رویکرد صرفا پرداخت تس��هیالت برای حمایت از اشتغال مناسب 
نبوده و برای حل مسئله اشتغال پیش از پرداخت تسهیالت باید به مسائل 
دیگری اعم از فضای اقتصاد کالن مانند مدیریت نااطمینانی  ها، مجوزها و 

توانمندسازی کسب وکار پرداخت.
اصالحاتموردنیازالیحهبودجه

از طرف دیگر، تسهیالت اشتغال در اختیار نهادهای متکثر و بعضا فاقد 
مس��ئولیت و تجربه ایجاد اشتغال قرار می  گیرد و واضح است که واگذاری 
منابع به نهادهایی که وظیفه اصلی آنها ایجاد اش��تغال نیست، مسئولیت 
و پاس��خگویی را در موضوع اش��تغال دچار اختالل خواهد کرد. همچنین 
تکلیف به پرداخت 11۶ هزار میلیارد تومان تس��هیالت قرض  الحس��نه و 
اعطای اختیار به استان ها و حتی شهرستان ها بدون تعیین معیار و ضوابط 
مش��خص، می تواند زمینه بروز فساد و ناکارآمدی را ایجاد کند. این مقوله 
بس��یار مهم اس��ت، چراکه این مبلغ در نظر گرفته شده تقریبا معادل کل 
تس��هیالت قرض  الحسنه ازدواج اس��ت و در صورتی  که سازوکار درست و 

شفافی برای آن در نظر گرفته نشود، منجر به اتالف منابع خواهد شد.
در مجموع این گزارش کارشناسی نشان می دهد تبصره 1۶ الیحه بودجه 
سال آینده نسبت به سنوات گذشته تغییرات رویکردی زیادی داشته است. 
از آنجایی که برخی از احکام مهم و دارای عملکردی که هر س��اله در این 
تبصره ذکر می شده )قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن( در 
قال��ب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای آن حکم دائمی در 
نظر گرفته شده است، مش��روط به انجام اصالحاتی رویکرد الیحه نسبت 
به رویکرد قانون بودجه س��ال های قبل و مصوبه کمیسیون تلفیق ترجیح 
دارد. از مهمترین اصالحات الزم این است که مصارفی در حوزه حمایتی و 
ایجاد یا تثبیت اشتغال برای منابع این تبصره در نظر گرفته شود و ضمن 
ایجاد زمینه تمرکز مس��ئولیت در دولت برای محرومیت زدایی، اشتغال و 
حمایت، دولت به ارزیابی و نظارت بر نهادهای فعال در حوزه اشتغال زایی 
و حمایت مکلف شود. در این صورت دولت در مقام پاسخگویی نسبت به 
حوزه سیاس��ت  های حمایتی و اشتغال زایی اجرا شده در سطح کشور قرار 
می  گیرد. همچنین بس��تر الزم برای تقسیم کار صحیح در این حوزه ها، با 
محوریت دولت فراهم می  ش��ود. در این ش��رایط دولت سعی خواهد کرد 
زمینه مشارکت فعاالنه سایر نهاد  ها را هم جهت با سایر سیاست  های کالن 
حمایت��ی خود فراهم کند و ابزار الزم را نی��ز برای ایجاد این هم  افزایی در 
اختیار خواهد داشت. نهایتا تحقق اهداف موردنظر به بستر سازی الزم برای 
نظارت مجلس بر عملکرد دولت نیازمند اس��ت. یعنی آنکه دولت به ارائه 
گزارش های منظم، با مقاطع زمانی کوتاه و براس��اس معیارهای مشخص، 

بستر اجرایی الزم این نظارت را نیز فراهم   می  کند.

تبصره16الیحهبودجه1401درکمیسیونتلفیقمجلسچهتغییریکرد؟

بار تسهیالت تکلیفی بر دوش بانک ها

تصمی��م اخی��ر مجلس ب��رای دادن مجوز به دولت برای اصالح ش��یوه 
پرداخت یارانه کاالهای اساسی، فرصتی برای جلوگیری از رانت ارز 4۲00 
تومانی است. به گزارش ایِبنا، در نشست علنی یکشنبه 15 اسفندماه طبق 
گفته سخنگوی کمیس��یون تلفیق، »مجلس دولت را مختار به حذف ارز 
4 هزار و ۲00 تومانی کرد و تصمیم نهایی حذف با دولت است.« ماجرای 
ارز 4۲00 از فروردین ماه 1397 ش��روع ش��د. پس از نوسانات شدید نرخ 
ارز در آن ایام، دولت دوازدهم ش��بانه جلس��ه ای با حضور رئیس جمهور و 
مس��ئوالن اقتصادی وقت برگ��زار و اعالم کرد که از ای��ن پس برای همه 
مص��ارف ارزی، دالر ب��ا نرخ 4۲00 تومان عرضه خواه��د کرد. این خبر را 
معاون اول رئیس جمهور جلوی دوربین ها اعالم کرد و به همین خاطر ارز 
4۲00 با عنوان دالر جهانگیری وارد ادبیات اقتصادی کش��ور ش��د. هدف 
از این تصمیم، حمایت از اقش��ار ضعیف تر و رس��یدن کاالهای اساسی با 
نرخ پایین به مردم بود، با این حال پس از گذش��ت مدتی از این سیاست، 
گزارش های کارشناس��ی نشان داد ارز ترجیحی چندان هم به هدف خود 

اصابت نکرده است.
10 م��اه پس از اجرای این سیاس��ت )بهمن ماه 97( مرکز پژوهش های 
مجلس گزارش داد: »رش��د نقطه به نقطه شاخص قیمت کاالهای اساسی 
در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 139۶ نشان می دهد که اقالم موجود 
در ش��اخص قیمت مصرف کننده در مجموع به طور متوس��ط 4۲ درصد 
رش��د داشته اند که باالتر از رشد 39 درصدی شاخص کل قیمت هاست«. 
همچنین آمارها نش��ان می دهد از س��ال 97 تاکن��ون نزدیک به 70 هزار 
میلیارد تومان ارز ترجیحی برای تأمین کاالهای اساس��ی تخصیص یافته 

ول��ی قیمت ای��ن کاالها پابه پای س��ایر کاالها افزایش یافته اس��ت. البته 
سوءاس��تفاده دالالن واردکننده هم به مشکالت دامن زد و از مجموع 31 
میلی��ارد دالر ارز تخصیص یافته برای واردات کاالهای اساس��ی حدود 5 
میلیارد دالر آن بالتکلیف بوده، یعنی معلوم نیس��ت از کجا س��ردرآورده 
اس��ت. همه این آمارها نشان می دهد که ارز ترجیحی نتوانسته به اهداف 

خود دست یابد.
کارشناس��ان و نمایندگان نیز در این س��ال ها نس��بت به سیاست فوق 
انتقاد کرده و خواستار اصالح آن شده اند. سید شمس الدین حسینی، عضو 
کمیس��یون برنامه و بودجه و وزیر اسبق اقتصاد می گوید: »ادامه سیاست 
ارزی فعل��ی یعنی کس��ری بودجه! یعنی کاه��ش بودجه های عمرانی که 
افزایش تورم و فساد را به دنبال خواهد داشت. بیشترین افزایش قیمت و 
تورم ها در مورد کاالهایی اتفاق افتاد که ارز 4۲00 به آن تخصیص یافت.«  
مهدی طغیانی، عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی هم با 
اش��اره به اینکه حفظ ارز 4۲00 کس��ری را تشدید می کند، معتقد است: 
»برآورد نمایندگان در مجلس این اس��ت که حداقل دولت 7 یا 8 میلیارد 
دالر برای تامین این هفت قلم کاال )گندم، جو، سویا، کنجاله سویا، روغن 
خوراکی و داروها( کم دارد و درآمد ارزی هم به این میزان نیست، بنابراین 
باید آن را از بازار تهیه کند، به این معنا با نیما خرید انجام دهد و 4۲00 به 
فروش برساند، این فاصله کسری بودجه را تشدید می کند، یعنی از همان 
چیزی که می ترسیدم تا در صورت عدم حفظ آن اتفاق افتد )تورم زا بودن( 

با حفظ آن محقق می شود.«
این موضوع مورد تأکید مس��ئوالن بانک مرکزی هم قرار گرفته اس��ت. 

اوایل اسفندماه امسال رئیس کل بانک مرکزی با حضور در تلویزیون در این 
رابطه گفت: »س��ال قبل 459 هزار میلیارد تومان پایه پولی بوده که 110 
ه��زار میلیارد تومان از آن مربوط به درآم��د 4 میلیارد دالری برای خرید 
کاالی اساسی بوده که ۶ میلیارد کسری داشته است. این ۶ میلیارد کسری 
از بازار با نرخ نیمایی خریده شده است و به نرخ 4۲00 تومان هزینه شده 

که نتیجه آن خلق نقدینگی بوده است.«
با توجه به ایرادات جدی ارز ترجیحی، جمع قابل توجهی از کارشناسان 
و نماین��دگان مجلس با نظر دولت مبنی ب��ر اصالح رویه فعلی تخصیص 
ارز کاالهای اساس��ی همراه هس��تند، اما این نگرانی وجود دارد که بازارها 
در مواجهه با این اصالحات درگیر هیجانات القایی ش��ود. به همین خاطر 
مجل��س در تصمیم اخیر خود بر راهکاره��ای جبرانی به ویژه برای دارو و 
گندم اصرار داشته است. چنانچه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برای سال آینده فقط روش تخصیص ارز 
برای کاالهای اساس��ی تغییر کرده، گفته است که »در مورد دارو تغییری 
نسبت به سال گذشته صورت نخواهد گرفت.« سخنگوی کمیسیون تلفیق 
ه��م در این زمینه گفته: »تصمیم نهایی در این باره به خود دولت واگذار 
شد و فقط ش��رایطی تعیین کردیم که در صورت حذف ارز باید کاالبرگ 

تخصیص دهد«.
در مجموع به نظر می رس��د علی رغم وجود نظرات کارشناسی مختلف، 
اما همگرایی خوبی بین دولت و مجلس به وجود آمده است. این همگرایی 
می تواند فرصتی برای تغییر ریل گذاری اشتباه گذشته باشد، بنابراین نباید 

اجازه داد که این فرصت به راحتی از دست برود.

زمینهحذفرانتارزیباپاسگلمجلسبهدولتفراهمشد

حذفمشروطارز4۲00

بانکنــــامه

باافزایش190هزارتومانی
سکه1۲میلیونتومانشد

قیم��ت س��که در بازار ته��ران با افزای��ش 190 ه��زار تومانی در 
روز دوش��نبه به بهای 1۲ میلیون و 10 هزار تومان رس��ید. ارزش 
هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح جدید در ش��انزدهمین روز 
اس��فندماه ب��ه قیمت  1۲ میلی��ون و 10 هزار تومان و س��که تمام 
به��ار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت 11 میلیون و 900 هزار تومان 
معامله ش��د. همچنین نیم س��که بهار آزادی ۶ میلیون و 850 هزار 
تومان، ربع س��که 3 میلیون و 850 هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ 
میلی��ون و 400 هزار تومان قیمت خ��ورد. در بازار طال نیز نرخ هر 
گ��رم طالی 18 عی��ار به یک میلیون و ۲10 هزار  تومان رس��ید و 
قیم��ت هر مثقال طال نیز 5  میلیون و ۲45 هزار تومان ش��د. اُنس 

جهانی طال نیز به قیمت ۲ هزار دالر رسید.
قیم��ت دالر در ب��ازار آزاد تهران نیز در حال��ی در کانال ۲5 هزار 
تومان قرار دارد که نرخ آن در صرافی های بانکی دیروز 1۲7 تومان 
افزای��ش یافت و با رقم ۲4 هزار و 4۲7 تومان معامله ش��د. قیمت 
فروش یورو هم با کاهش ۶41 تومانی نسبت به روز قبل به ۲۶ هزار 
و 880 تومان رس��ید. قیمت خری��د هر دالر ۲4 هزار و 184 تومان 

و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۶ هزار و ۶13 هزار تومان اعالم شد.

ثبتنامنهضتملیمسکن
از5.۲میلیوننفرگذشت

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی از عملیات اجرایی 8۶4 هزار واحد 
در قال��ب نهضت ملی و اقدام ملی مس��کن خبر داد و گفت تاکنون 
بی��ش از 5 میلیون و ۲00 هزار نفر ثبت ن��ام کرده اند و متقاضیان 
تا پایان س��ال جاری برای نام نویسی فرصت دارند. به گفته محمود 
محم��ودزاده، تاکنون در مجموع دو ط��رح اقدام ملی و نهضت ملی 
مس��کن که با یکدیگر تلفیق شده اند بیش از 5 میلیون و ۲00 هزار 
نف��ر ثبت نام کرده ان��د. از تعداد مذکور 4۲9 ه��زار نفر افراد مجرد 
باالی ۲3 سال هستند و بیش از 88 هزار واحد در قالب خودمالکی 

ثبت نام صورت گرفته است.
او ب��ا بیان اینکه بیش از 8۶0 هزار واحد به مرحله اجرا رس��یده 
اس��ت، افزود: تع��داد واحدهای در حال اج��را در قالب نهضت ملی 
مس��کن 330 هزار واحد اس��ت. در بخش اقدام ملی نیز 534 هزار 
واحد ش��روع شده است که مجموع این دو طرح به 8۶4 هزار واحد 
در حال اجرا می رس��د. به گفت��ه محمودزاده، پروژه ه��ا در مراحل 
مختلف اجرا هستند. ثبت نام نیز تا پایان سال انجام می شود و بعد 
از آن تحلی��ل و پاالیش اطالعات متقاضیان ثبت نام ش��ده، تکمیل 
و نهایی خواهد ش��د. از اوایل س��ال آینده نیز ب��ه تدریج افتتاحات 

انجام می شود.

اوکراینبهعضویتروسیهدربانکجهانی
خاتمهمیدهد؟

نخست وزیر اوکراین از کش��ورهای ایاالت  متحده آمریکا، کانادا، 
بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن خواست تا عضویت کشورهای 
روس��یه و بالروس در صندوق بین المللی پول و تمامی سازمان های 
بانک جهانی را متوقف کنند. به گزارش بانک جهانی، نخس��ت وزیر 
اوکراین گفت که درخواس��ت رسمی از دولت های خارجی از جمله 
ای��االت  متحده ب��رای پایان  دادن به عضویت روس��یه و بالروس در 

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را ارائه کرده است.
کش��ور اوکراین با توجه به این موضوع که دو کش��ور روس��یه و 
بالروس، تعهدات خود را زیر پا گذاش��ته و سیاس��ت های خود را به 
س��مت جنگ س��وق داده اند  دالیل روش��نی مبنی بر عدم پذیرش 
موارد توافقنامه این س��ازمان ها توسط کشورهای روسیه و بالروس 
را ارائه داد. بنابراین صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو این 
حق را می دهد که پاس��خ مناس��بی به وضعیت ارائه دهند. نخست 
وزیر اوکراین گفته: اوکراین درخواس��ت حمایت از کشورهای گروه 
هفت برای آماده س��ازی و اجرای رویه تعلی��ق فعالیت های صندوق 
بین المللی پول و گروه بانک جهانی با روسیه و بالروس و پایان دادن 

به عضویت آنها در این سازمان ها را دارد.

کاهشنرخارزچهتاثیریبربورسدارد؟
رابطهبورسودالر

درحالی که زمزمه های به نتیجه رس��یدن مذاکرات سیاسی باعث 
کاهش نرخ ارز شده اس��ت، یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور 
است که این موضوع در بلندمدت به نفع شرکت های بورسی و بازار 
س��رمایه اس��ت. مهدی توانگر با بیان اینکه اگر مذاکرات سیاسی به 
نتیجه برس��د نرخ دالر نسبت به ریال کاهشی خواهد شد، به ایسنا 
می گوید: این موضوع ممکن اس��ت باعث ش��ود بورس هم به همان 
نس��بت کاهش داش��ته باش��د، اما از نگاه اقتصادی اگر مذاکرات به 
نتیجه برس��د و توافقات به صورت درست اجرا شده و گشایش های 
سیاسی و اقتصادی صورت بگیرد، باعث می شود ارتباطات اقتصادی 
بین ش��رکت های داخلی و خارج��ی افزایش یاب��د و در تولیدات و 
خدمات شرکت ها تس��هیل صورت بگیرد. به عقیده وی، در صورت 
اجرایی ش��دن توافقات، فرآیند صادرات و بازاریابی به راحتی انجام 
و بستر جذب سرمایه گذار خارجی فراهم می شود. همچنین اگر در 
کنار توافقات سیاس��ی ایران به FATF هم بپیوندد،  نقل و انتقال 

پول به راحتی انجام می شود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر لزوم ن��گاه بلندمدت به 
توافق��ات سیاس��ی توضیح می دهد: در کل اگر ای��ن بحث را با دید 
بلندم��دت و بنیادی نگاه کنیم، برجام یا هر توافق بین المللی باعث 
می شود ش��رکت ها قادر باش��ند ارتباطات بین المللی داشته باشند. 
توجه به این نکته ضروری است که تا زمانی که سرمایه گذار خارجی 
سرمایه گذاری انجام ندهد و اقتصاد به گردش نیفتد، بررسی قیمت 
دالر فایده ای به حال اقتصاد ما ندارد. اگر بخواهیم س��رمایه گذاری 
صورت بگیرد، باید در صورت به نتیجه رسیدن توافقات به فکر یک 
ثبات در اقتصاد ایران باشیم، چراکه باال و پایین شدن نرخ ارز گذرا 
اس��ت و وقتی اقتصاد پویا نباش��د، بعد از دو ماه تأثیر ارز هم از بین 

خواهد رفت.
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وقتیرجحانسیاسیمهمترازتوصیهکارشناسیاست
آسیبهایواگذاریسهامسرخابیها

یک فعال بازار سرمایه با اش��اره به برخی ایرادات واگذاری سهام 
دو باش��گاه بزرگ فوتبال پایتخت می گوید کارشناس��ان، بیم تکرار 
تجربه واگذاری س��هام عدالت را دارن��د، چراکه در این واگذاری نیز 
توصیه های کارشناس��ی تحت تاثیر رجحان های سیاسی قرار گرفت 

و دیده نشد.
علیرضا توکلی کاش��ی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
ات��اق بازرگانی تهران با اش��اره ب��ه مخالفت برخی کارشناس��ان با 
واگذاری س��هام باشگاه های استقالل و پرسپولیس در بازار سرمایه، 
زیاندهی این باش��گاه ها و عدم شفافیت مالی آنها را از جمله دالیل 
این مخالفت برمی ش��مرد و به روابط عموم��ی اتاق تهران می گوید: 
عده زیادی از کارشناس��ان با این واگ��ذاری مخالف بودند که دلیل 
این مخالفت، عدم ش��فافیت مالی این باش��گاه ها در زمینه کس��ب 
درآمدهاي پایدار در س��نوات آتي و عدم سودآوری آنهاست. ضمن 
آنکه به اعتقاد صاحب نظران، س��هامدار کردن هواداران نیز سیاست 

اشتباهی است.
او ب��ا بیان اینکه دغدغه ه��ا و ارزش های هواداران و س��هامداران 
متفاوت اس��ت، ادامه می دهد: زمانی ک��ه دو تیم به مصاف یکدیگر 
 می روند، یکی برنده  می ش��ود و دیگری بازنده که ممکن اس��ت این 
مس��ئله روی ارزش سهام باش��گاه اثر گذاشته و سهامداران را تحت 
تاثیر قرار دهد یا در ش��رایطی که باش��گاه ها اغلب زیانده هس��تند 
ممکن است با پایان هر سال تقاضای افزایش سرمایه کنند. در این 
میان ممکن اس��ت عده ای هم از ظرفیت هواداران برای موج سواری 
استفاده کرده و با هدایت هواداران در مقابل مجلس، دولت یا بانک 

مرکزی خواسته های خود را محقق کنند.
وی با اش��اره به یکی از ایرادات نحوه خصوصی س��ازی دو باشگاه 
فوتبال می افزاید: در جلسات کارشناسی، صاحب نظران بر این نکته 
اصرار داش��تند که دول��ت تنها به صورت های مالی این دو باش��گاه 
اکتف��ا نکرده و نس��بت به ارزش گذاری برند آنه��ا نیز اقدام کند که 
خوش��بختانه این مهم انجام شد و گزارش کارشناسي ارزش گذاري 
این دو باش��گاه نیز منتشر شد، اما این ارزش گذاری توسط نهادهاي 
مالي که داراي مجوز بوده و متخصص ارزش گذاري هس��تند، انجام 

نشده است.
توکلی کاش��ی توضیح می دهد: با وجود دالیل ذکرش��ده از سوی 
کارشناس��ان، س��ازمان خصوصی سازی نس��بت به عرضه سهام این 
باش��گاه ها به بازار س��رمایه پافش��اری کرد. این پافش��اری، تجربه 
واگذاری س��هام عدالت را تداعی می کن��د. در دهه 1380 که بحث 
واگذاری س��هام عدالت مطرح ش��د، کارشناسان مش��کالت قانونی 
واگذاري س��هام به عموم مردم بدون بسترسازي مناسب را گوشزد 
کرده و همچنین پیش��نهاداتی را در م��ورد چارچوب این واگذاری، 
نحوه مدیریت ش��رکت ها، برگ��زاری مجامع و اصالح س��اختار این 
ش��رکت ها مطرح کردند، اما توجهی به این توصیه ها و پیشنهادات 
صورت نگرفت. نتیجه آنکه س��هام عدالت به عنوان پروژه ای که باید 
طی 10 س��ال تعیین تکلیف  می ش��د، با گذش��ت بیش از 15 سال 
هنوز به پایان نرس��یده و ارکان دولت در مسائل ریز و درشت آن از 
جمله نحوه برگزاري انتخابات، نحوه افزایش س��رمایه و نحوه تعیین 
مدیران گرفتار هس��تند. به عقیده وی، پیش بینی بدنه کارشناس��ی 
بازار سرمایه این است که واگذاری سهام استقالل و پرسپولیس نیز 
با این مشکالت مواجه خواهد ش��د، اما ظاهرا رجحان های سیاسی 

این واگذاری، مهمتر از مباحث کارشناسی بوده است.

یککارشناسبازارسرمایهبررسیکرد
اجرای»افزایشنمایشعمقمظنه«

یک کارش��ناس بازار س��رمایه معتقد است از سال آینده به سبب 
اج��رای مصوبه افزایش س��طح نمای��ش عمق مظنه ها، چش��م انداز 

معامالت نیز روند بهتری را تجربه خواهند کرد.
روز ش��نبه 14 اس��فندماه اعضای هیأت مدیره س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار در جدیدترین جلس��ه خود، ضمن تاکی��د بر تقویت 
س��امانه های نظارتی و آموزش همگان��ی مبنی بر اینکه ارزش ذاتی 
هر س��هم نه از میزان عمق مظنه ها )س��فارش های خرید و فروش( 
بلکه از عوامل کالن اقتصادی و عوامل بنیادین مرتبط به هر شرکت 
تعیین می شود، تصمیم گرفت که عمق مظنه در اختیار همگان قرار 
بگی��رد، به نحوی که زین پس تمامی معامله گران آنالین هم بتوانند 
این خدمت را از کارگزاران خ��ود دریافت کنند. همچنین در ادامه 
نیز محس��ن خدابخش معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
بورس، در گفت وگو با اخبار ش��بانگاهی شبکه یک درخصوص زمان 
اجرای این مصوبه اعالم کرد: در راس��تای ارتقای شفافیت معامالت 
روزان��ه و همچنی��ن افزایش ضریب نفوذ معام��الت آنالین، نمایش 
عم��ق مظنه ها به ۲0 مظنه افزایش می یاب��د و از 15 فروردین هم 
اجرا خواهد ش��د. همایون دارابی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا 
عملیاتی ش��دن این تصمیم و نمایش عمق مظنه، تاثیری در کشف 
قیمت و یا تغییر رفتار مردم در خرید و فروش س��هام دارد، به سنا 
می گوی��د: تا چندی پی��ش یکی از انتقادات به س��امانه های آنالین 
و عدم تقارن اطالعاتی میان فعاالن مختلف بازارس��هام به مس��ئله 
»دیدن مظنه س��هام« بازمی گش��ت، زیرا این سیستم ها تنها امکان 
مش��اهده 5 ردیف عرضه و تقاضا را برای سهامدار فراهم می کردند. 
اکنون نیز فقط استیش��ن های معامالتی می توانن��د کل مظنه ها را 
ببینند که همین مسئله نوعی عدم تقارن اطالعاتی را در بازار سهام 

فراهم کرده است.
او با اش��اره به نمایش عمق مظنه در بازار س��هام س��ایر کشورها 
می افزاید: در بازار س��هام س��ایر کشورها مش��اهده عمق مظنه ها با 
دریاف��ت هزینه در اختیار معامله گ��ران و فعاالن بازار قرار می گیرد. 
اج��رای مصوبه مش��اهده عم��ق مظنه ها ب��ه ۲0 مظن��ه می تواند 

چشم انداز بهتری را به سهامداران در هنگام معامالت بدهد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان ضمن اظهار امیدواری نسبت 
به وضعیت بازار سهام در سال آینده، می گوید: مطابق اصول اقتصاد 
مالی هر گامی که در راس��تای شفافیت و ثبات بازار سهام برداشته 
شود به نفع سهامداران خواهد بود؛ از سوی دیگر نیز اکنون وضعیت 
بازار س��هام نسبت به چند سال گذش��ته کامال متفاوت تر شده و به 
همین دلیل ضروری اس��ت مس��ئوالن در اخذ تصمیمات اقتصادی 

توجه بیشتری داشته باشند.

نگــــاه

فرص��ت امروز: مبلغ تراکنش های ش��بکه الکترونیکی پرداخت کارتی 
کش��ور در دومین ماه فصل زمستان به بیش از ۶3۶ هزار میلیارد تومان 
رس��ید که نسبت به دی ماه رش��د 4.1۶ درصدی در تعداد و رشد 1.5 
درصدی در ارزش ریالی را نش��ان می دهد. براساس هشتادمین گزارش 
اقتصادی ش��اپرک، مجموع تعداد تراکنش های انجام ش��ده شاپرک در 
بهمن ماه امسال به 3۲۲3 میلیون عدد رسید که ارزش این تراکنش ها 
در مجموع به بیش از ۶3۶ هزار میلیارد تومان می رسد که نسبت به دی 
م��اه به ترتیب معادل 4.1۶ درصد و 1.5 درصد در تعداد و ارزش ریالی 
رشد داشته است. بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش های شاپرک 
در بهمن ماه نس��بت به دی ماه برابر 1.5 درصد بوده اس��ت. همچنین 
س��هم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش های انجام شده بهمن ماه 
4.99 درص��د و ابزار پذیرش موبایل��ی 3.3۲ درصد بوده و این در حالی 
اس��ت که کارتخوان های فروش��گاهی 91.7 درصد از کل تراکنش های 

انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
همچنی��ن از تعداد تراکنش ه��ای انجام ش��ده 87.79 درصد مربوط به 
خرید کاال و خدمات، 7.51 درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ 
تلفن همراه و 4.7 درصد مربوط به مانده گیری بوده اس��ت. از مجموع کل 
تراکنش های انجام ش��ده در بهمن ماه معادل 9۲.3۶ درصد موفق و 7.۶4 
درصد ناموفق بوده، البته تراکنش هایی که با س��وییچ شاپرک انجام شده، 
99.99 درصد موفق بوده اس��ت. از س��وی دیگر، از مجموع تراکنش های 
ناموفق انجام ش��ده در این م��اه، 1.08 درصد به دلیل خطای پذیرندگی، 
0.1۶ درص��د به دلیل خطای ش��اپرکی، 11.5۶ درص��د به دلیل خطای 
صادرکنندگ��ی، 8۶.38 درصد به دلیل خط��ای کاربری و 0.8۲ درصد به 

علت خطای کسب وکار بوده است.
نسبتارزشتراکنشهابهنقدینگی

نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در بهمن ماه امسال در 
حالی به 15.09 درصد رس��ید که نسبت اسکناس و مسکوک در دست 
اش��خاص به نقدینگی در ای��ن ماه تنها 1.۶7 درصد بوده اس��ت. طبق 
آمارهای رس��می بهمن ماه، ابزار کارتخوان فروشگاهی با 318 تراکنش 

به ازای هر کارتخوان در مکان نخست قرار می گیرد و پذیرش اینترنتی 
ب��ا 19۶ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با 178 تراکنش به 
ازای هر ابزار فع��ال به ترتیب در مکان های بعدی قرار می گیرند. افزون 
بر این، متوس��ط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل 
301 تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته 
افزایش ۶3.3۲ واحدی )۲۶.۶ درصدی( را تجربه کرده است. همچنین 
بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی 
بوده است. ش��اخص مهم دیگر نیز شاخص متوسط مبلغ تراکنش ها به 
ازای هر ابزار پذیرش اس��ت که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر 
تراکن��ش در ابزار پذیرش اینترنتی 100 میلیون و 9۶ هزار تومان بوده 
که ای��ن عدد برای کارتخوان های فروش��گاهی 59 میلیون و 4۶3 هزار 

تومان و برای پذیرش موبایلی ۲ میلیون و 51 هزار تومان بوده است.
براس��اس این گ��زارش، مجموع ابزارهای پذیرش در بهمن ماه با رش��د 
17.77- درصدی به نزدیک 10.717 هزار ابزار رس��یده اس��ت که از این 
تعداد 8۶.7۲ درصد س��هم بازار ابزار کارتخوان فروش��گاهی، 7.۶۶ درصد 
س��هم ابزار پذیرش اینترنتی و 5.۶1 درصد نیز سهم ابزار پذیرش موبایلی 
است. بیشترین س��هم از مجموع تراکنش های بهمن ماه با 91.70 درصد 
متعلق به ابزار کارتخوان فروش��گاهی و به لحاظ س��رویس نیز بیش��ترین 
س��هم در اختیار خدم��ت خرید کاال و خدمات ب��ا 87.79 درصد مجموع 
تراکنش هاس��ت. متوس��ط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی 19۶، 
هر ابزار پذیرش موبایلی 178 و متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان 
فروش��گاهی 318 تراکنش اس��ت و این در حالی است که متوسط مبلغی 
ه��ر تراکنش ابزارهای پذیرش موبایلی و اینترنتی به ترتیب 0.1۲ و 5.1۲ 

میلیون ریال و در ابزار کارتخوان فروشگاهی 1.87 میلیون ریال است.
در بررس��ی نفوذ منطقه ای ابزارهای پذیرش شاخص ها در بعد کشوری 
و اس��تانی نش��ان می دهد که تعداد س��رانه هر یک از ابزارها به ازای افراد 
باالی 18 س��ال که متقاضی خدمات پرداخت الکترونیکی کارت هستند، 
ب��ه ازای هر 10 هزار نفر 1.734 ابزار پذیرش فعال سیس��تمی اس��ت که 
باالترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 1.503 عدد به ازای 

هر 10 هزار نفر تعلق دارد. همچنین در بعد کش��وری حدود 5۲.1۲ عدد 
تراکن��ش به ازای هر فرد باالی 18 س��ال در طول بهمن ماه انجام گرفته 
است و بیشترین سرانه تراکنش ابزارها نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی 
ب��ا 47.8۲ عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی 18 س��ال در کش��ور تعلق 
داشته است. لذا باالترین نفوذ منطقه ای در بعد کشوری به این ابزار پذیرش 
تعلق داشته است. بیشترین سرانه تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی بهمن 
ماه به ترتیب در اختیار استان های یزد، مازندران و بوشهر است. همچنین 
بیشترین سرانه تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 70.04 تراکنش 

به ازای هر فرد باالی 18 سال متعلق به استان هرمزگان است.
سهمبانکهاازتعدادکارتهاوتراکنشها

در بخ��ش دیگری از این گزارش، ب��ازار بانک های پذیرنده تراکنش های 
کارتی و بانک های صادرکننده کارت های بانکی تراکنش دار بررس��ی شده 
اس��ت. نتایج ش��اخص بازار در بخش بانک های پذیرنده نشان می دهد که 
در بهم��ن م��اه همچنان بانک ملت به لحاظ تعدادی و مبلغی بیش��ترین 
س��هم از بازار تراکنش ها را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در 
بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته اس��ت. همچنین در بررس��ی بازار 
تراکنش ها به تفکیک ابزارهای پذیرش برای هر بانک، همچنان این بانک 
در جایگاه نخس��ت قرار دارد. نکته دیگر این است که در بانک های کشور 
همچنان بیش��ترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار کارتخوان فروشگاهی 

انجام گرفته است.
همچنی��ن در بحث صادرکنندگی کارت های بانک��ی دارای تراکنش در 
سوییچ شاپرک تعداد کل کارت های بانکی تراکنش دار در بهمن ماه امسال 
نسبت به دی ماه رشد مثبت ۲.8۲ درصدی داشته است و نرخ رشد در هر 
س��ه دسته کارت مثبت بوده است. در بررسی سهم بانک های صادرکننده 
کارت های بانکی تراکنش دار در بهمن ماه، بانک ملی ایران بیشترین سهم 
از تعداد کارت های بانکی صادرشده تراکنش دار در شبکه شاپرک را داشته 
و از سوی دیگر، بیشترین کارت برداشت و کارت اعتباری متعلق به بانک 
ملی ایران و بیش��ترین کارت هدیه و بن کارت متعلق به بانک ملت بوده 

است.

جغرافیایتراکنشهایالکترونیکیدرمیانهزمستان

مردم چقدر اینترنتی خرید کردند؟

فرصت امروز: چراغ سبز بورس تهران در حالی طی سه روز معامالتی 
ابتدای هفته روش��ن شده و نماگر اصلی تاالر شیشه ای مجددا به کانال 
1.3 میلیون واحدی رسیده است که تحلیلگران بازار سهام از مذاکرات 
مثبت احیای برجام، رش��د قیمت های جهان��ی، تثبیت قیمت دالر در 
کان��ال ۲5 ه��زار تومان و حذف مش��روط ارز 4۲00 تومانی در بودجه 
1401 به عنوان عوامل تغییر مسیر داد و ستدهای بورسی یاد می کنند.
پس از آنکه شاخص بورس تهران در اولین روز این هفته بیش از 17 
هزار واحد افزایش یافت، در روز یکش��نبه و در نیمه اس��فندماه با رشد 
۲3 هزار واحدی برای پنجمین بار در س��ال 1400، کانال 1.3 میلیون 
واحدی را پس گرفت. این روند مثبت در روز دوش��نبه با خیز ۲0 هزار 
واحدی ش��اخص کل بورس ادامه یافت و نماگر اصلی تاالر شیشه ای تا 

رقم یک میلیون و 34۲ هزار واحد صعود کرد.
 این در حالی است که معامالت بازار سهام در هفته های قبل در مدار 
منفی دنبال شده و خروج پول حقیقی به موازات کاهش قیمت دالر، به 
اوج خود رس��یده بود. جالب آنکه در دومین روز این هفته پذیره نویسی 
10 درصد از س��هام دو باش��گاه استقالل و پرس��پولیس نیز آغاز شد و 
سرخابی ها رکورد مشارکت در پذیره نویسی فرابورس را طی دو ساعت 
شکس��تند. رکوردشکنی سهام س��رخابی ها در 1۲0 دقیقه و همچنین 
روند صعودی شاخص ها در این هفته نویدبخش خروج تدریجی از رکود 
و ورود پول به بازار س��هام است. روند امیدبخشی که دیروز در سومین 

روز هفته تداوم یافت و تاالر شیشه ای همچنان سبزپوش ماند.
در جریان معامالت روز دوش��نبه 1۶ اسفندماه، شاخص کل بورس با 

۲0 ه��زار و 3۲7 واحد افزایش تا رقم ی��ک میلیون و 34۲ هزار واحد 
صعود کرد. شاخص کل فرابورس نیز با 30۶ واحد افزایش به کانال 18 

هزار واحد بازگشت و رقم 18 هزار و 98 واحد را ثبت کرد.
در ادامه معامالت بازار سهام )بورس و فرابورس( در روز گذشته بیش 
از 14 میلیارد و ۶48 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
9۶هزار و 948 میلیارد ریال و در بیش از 810هزار و 389 نوبت معامله 
ش��د. در ادامه معامالت بورس تهران بیش از 9 میلیارد و 51۶ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۶ هزار و 4۶۶ میلیارد ریال و 
در 5۶8 هزار و 153 نوبت معامله شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( 
ب��ا ۲ هزار و 844 واحد افزایش به 341 هزار و 515 واحد و ش��اخص 
قیمت )هم وزن( با یک هزار و 779 واحد رشد به ۲13 هزار و ۶۶9 واحد 
رسید. شاخص بازار اول، 18 هزار و 41۲ واحد و شاخص بازار دوم، 30 

هزار و سه واحد افزایش داشتند.
در بی��ن همه نمادها، نماد معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۲ هزار 
و 150 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارس��ان( با یک هزار و 
۲7۶ واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 1۶1 
واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و 15۲ واحد، 
پاالی��ش نفت بندرعباس )ش��بندر( با یک هزار و 14۲ واحد، توس��عه 
مع��ادن و فلزات )ومعادن( ب��ا یک هزار و 134 واح��د و فوالد مبارکه 
اصفه��ان )ف��والد( با 3 هزار و 99 واحد تاثیر مثبت بر ش��اخص بورس 
همراه شدند. در سوی مقابل نیز شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شس��تا( با 409 واحد، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( 

ب��ا ۲91 واح��د، ایران خودرو )خ��ودرو( با ۲18 واح��د و بانک تجارت 
)وتج��ارت( با 195 واحد تاثیر منفی بر ش��اخص بورس داش��تند. نماد 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش نفت بندرعباس 
)ش��بندر(، ایران خودرو )خ��ودرو(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، ملی 
صنایع مس ایران )فملی(، بانک ملت )وبملت( و  فوالد مبارکه اصفهان 
)ف��والد( در نمادهای پُرتراکنش قرار داش��تند. گروه فرآورده های نفتی 
هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در 
ای��ن گروه ی��ک میلیارد و 1۲1 میلیون برگه س��هم به ارزش 7 هزار و 
4۶۶ میلیارد ریال دادوس��تد شد. گروه ش��یمیایی و فلزات اساسی نیز 
ب��ه ترتیب با ارزش های 4.8 و 4.3 هزار میلیارد ریال در رتبه های دوم 

و سوم قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار نیز شاخص کل فرابورس ایران بیش از 30۶ واحد 
افزایش داشت و به 18 هزار و 98 واحد رسید. در این بازار 5 میلیارد و 
13۲ میلیون برگه سهم و اوراق مالی به ارزش 30 هزار و 48۲ میلیارد 
ریال دادو ستد شد، تعداد دفعات معامالت فرابورس بیش از ۲4۲ هزار 
و ۲3۶ نوبت بود. نمادهای پلیمر آریا ساسول )آریا(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگ��رس(، بهمن دی��زل )خدیزل(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، 
پتروش��یمی مارون )م��ارون(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( و س��نگ 
آهن گهرزمین )کگهر( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. 
همچنی��ن صنعتی مینو )غصینو(، صنایع ش��یمیایی کیمیاگران امروز 
)ش��کام(، ویتان )غویتا(، فرابورس ایران )فرابورس( و توس��عه س��امانه 

نرم افزاری نگین )توسن( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

روندصعودیشاخصهایبورسیادامهدارد

خیز۲0هزارواحدیبورستهران
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بهقلم:گرنتاولسن
کارشناس کسب و کار

فعالی��ت در یک ش��رکت بزرگ یا در حال توس��عه می توان��د برای هر 
کارآفرین��ی داس��تان جذاب��ی را رقم بزند. ای��ن امر در میان بس��یاری از 
کارآفرینان تازه کار جذابیت زیادی داش��ته و هزاران نفر در مصاحبه های 
کاری به طور مداوم شرکت می کنند. اگر شما هم در این میان برای بهبود 
وضعیت ت��ان به عنوان کارآفرین در تالش برای ش��رکت در مصاحبه های 
کاری مختلف و شروع فعالیت در یک شرکت مناسب هستید، باید نسبت 

به سایر گزینه های در دسترس تان نیز توجه نشان دهید. 
ام��روزه بس��یاری از کارآفرینان هم��کاری با برندهای ب��زرگ را نهایت 
موفقیت ش��ان قلمداد می کنند. با این حال در این میان گروه دیگری هم 
هس��تند که چنین باوری ندارند. از نظر گروه اخیر همکاری در قالب یک 
ش��رکت برای مدیران باالدستی می تواند بسیار کسل کننده و گاهی اوقات 
پر از فشار و استرس باشد. با این حساب فعالیت مستقل در دنیای کسب و 

کار گزینه ای جذاب تر در مقایسه با دیگر موارد خواهد بود. 
وقتی شما به عنوان یک کارآفرین مستقل در بازار مشغول فعالیت هستید، 
تمام جزییات کار مربوط به خودتان اس��ت. از این نظر ش��ما دیگر دردسری 
برای مشارکت با همکاران یا حتی پیروی از استراتژی هایی که غلط ارزیابی 
می کنید، نخواهید داشت. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کمک کرده و فرصت های بسیار زیادی پیش روی تان قرار خواهد داد. 
کارآفرینی مس��تقل برای بس��یاری از افراد جذابیت های زیادی دارد. با 
این حال شما نباید با عجله بسیار زیاد وارد این حوزه شوید. دلیل این امر 
نیز ضرورت اس��تفاده از توصیه های حرفه ای و توجه به موارد اساس��ی در 
این حوزه است. بی ش��ک تبدیل شدن به یک کارآفرین مستقل می تواند 
جذابیت های بسیار زیادی برای شما داشته باشد. با این حال اگر اطالعات 
دقیقی در رابطه با این حوزه نداش��ته باش��ید، خیلی زود توانایی تان برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین خواهد رفت. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات برای شروع 
فعالیت به عنوان کارآفرین مستقل است. اگر شما هم به این حوزه عالقه 

دارید، نکات مورد بحث در این مقاله کنونی به کارتان خواهد آمد. 
1.شناساییهدفاصلیتان

هر برندی در دنیای کس��ب و کار دس��ت کم یک هدف مشخص برای 
فعالی��ت در بازار دارد. این امر به تم��ام فعالیت های دیگر این برند جهت 
داده و نظم مش��خصی در کارهای آن ایجاد می کند. با این حس��اب شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باید از جهت گیری های درست 
اس��تفاده نمایید. اولین گام هم در این میان، همان که بیان ش��د، انتخاب 
هدف اصلی اس��ت. به عبارت س��اده، ش��ما باید تعیین کنید چرا در بازار 
حضور پیدا کرده اید و هدف تان از فعالیت به طور مس��تقل چیست؟ شاید 
پاسخگویی به این سوال بسیار ساده به نظر برسد، اما امروزه شمار باالیی از 

کارآفرینان و حتی برندها پاسخی برای این سوال مهم ندارند. 
اگر ش��ما به دنبال پاسخی مناسب برای این س��وال و شروع به کارتان 
در دنیای کارآفرینی مستقل هستید، برخی از پاسخ های مناسب به شرح 

ذیل است:
• به چالش کشیدن خودتان

• اس��تفاده از مهارت ها و توانایی هایی که در طول سال های اخیر کسب 
کرده اید به بهترین شکل ممکن

• همکاری با دامنه وسیع تری از مشتریان
• کسب سود بیشتر

• ایجاد شهرت مناسب برای خودتان به عنوان کارآفرین
پاسخ های فوق براساس شرایط شما و دلیل عالقه تان به حوزه کارآفرینی 
مس��تقل کاربرد زیادی دارد. البته گاهی اوقات کارآفرینان هدف نادرستی 
نیز انتخاب می کنند. این امر می تواند شانس کارآفرینان برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده و شرایط شان 
را نیز دش��وار سازد. درس��ت به همین خاطر شما باید همیشه در راستای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف از برخی اهداف نادرس��ت در زمینه 
فعالیت به عنوان کارآفرین مستقل پرهیز نمایید. برخی از اهداف نادرست 

در این میان از این قرار است:
• اجبار بقیه افراد برای پیروی از خودتان

• نشان دادن چهره مدیریتی تان به عنوان فردی خودرأی
• کسب میلیون ها دالر در سال اولین فعالیت تان

• داشتن زمان بیشتر برای تماشای تلویزیون و تفریح 
اهداف باال نه تنها حرفه ای نیستند، بلکه از نظر منطقی حتی امکان اجرا 
نیز ندارند. درست به همین خاطر شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان باید خیلی زود اقدام به انتخاب اهداف درست نمایید، در غیر این 
صورت تجربه فعالیت تان به عنوان کارآفرین مستقل خیلی زود با ناکامی 
همراه خواهد شد. این امر می تواند شرایط شما را به طور قابل مالحظه ای 

تحت تاثیر قرار دهد. 
پس از اینکه شما هدف اصلی تان برای فعالیت در بازار را انتخاب کردید، 
کم کم باید به فکر سایر بخش های کار نیز باشید. پس برای بخش بعدی 

کارتان در دنیای کارآفرینی مستقل آماده شوید. 
۲.شناساییمخاطبهدف

شناسایی مخاطب هدف همیشه امر مهم و تاثیرگذاری در زمینه فعالیت 
برندها محس��وب می ش��ود. بدون تردید اگر یک برن��د توانایی الزم برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش را نداشته باشد، خیلی سخت توانایی 
جلب نظر مش��تریانش را پیدا خواهد کرد. به بیان بهتر، تا زمانی که شما 
مشتریان هدف تان را مشخص نکنید، اصال خبری از فروش و کسب سود 
نخواهد بود.  ساالنه بسیاری از برندها هزینه های زیادی در دنیای بازاریابی 
و تبلیغات صرف می کنند. بدون تردید بخشی از این هزینه ها اجتناب ناپذیر 
است، چراکه در دنیای کنونی جلب نظر مشتریان بدون سرمایه گذاری بر 
روی بازاریابی و تبلیغات غیرممکن اس��ت. ب��ا این حال هزینه های باال در 
این راس��تا هرگز امری ضروری محسوب نمی شود. شما امکان صرف نظر 
از چنین راهکارهایی برای کاهش هزینه ها را دارید. مهمترین مس��ئله در 
این میان شناخت درست مخاطب هدف و تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
آنها با استفاده از تبلیغات شخصی سازی شده است. به این ترتیب شما دیگر 
نیازی به نمایش محتوای تبلیغاتی تان برای دامنه وس��یعی از کاربران در 
بازار ندارید. این امر می تواند در بلندمدت شرایط تان در بازار را به طور قابل 
مالحظه ای بهینه س��ازی نماید.  ش��ما برای پیدا کردن مخاطب هدف تان 
در دنیای کس��ب و کار نیازی به تحمل مشکالت فراوان ندارید. مهمترین 

مس��ئله در این میان تالش برای پاسخگویی به یک سوال مهم است: چه 
کسانی از خرید محصوالت یا بهره مندی از خدمات تان سود خواهند برد؟

شاید سوال باال در نگاه نخست خیلی ساده به نظر برسد، اما پاسخگویی به 
آن شما را به سوی فعالیت بهتر هدایت خواهد کرد. وقتی شما به طور دقیق 
کس��انی که از محصوالت تان سود می برند یا بدان عالقه دارند را شناسایی 
کنی��د، دیگر مانعی پیش روی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نخواهد بود.  یادتان باش��د در دنیای کارآفرینی شما تنها نیستید. این امر 
به معنای ضرورت افزایش سرعت عمل تان در بازار است. اگر شما این نکته 
مهم را در دس��تور کارتان قرار ندهید، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند. همچنین رقبا 
شانسی برای تان به منظور جلب نظر مخاطب هدف نخواهند داد. درست به 
همین خاطر ش��ما برای شناسایی مخاطب هدف و بهینه سازی هزینه های 

تبلیغاتی تان باید سرعت عمل تان را به شدت افزایش دهید. 
3.تعیینسطحقیمتها

کارآفرینان مستقل به طور معمول در زمینه ارائه خدمات فعالیت دارند. 
دلی��ل این امر نیز نیاز به اس��تفاده از یک خط تولی��د مجهز و همچنین 
استخدام کارمندان متعدد برای فعالیت تولیدی است. با این حساب شما 
بای��د تمرکز اصلی تان را بر روی فعالی��ت خدماتی منحصر کنید. این امر 
حوزه های بس��یار زیادی از فعالیت کاری را پی��ش روی تان قرار می دهد. 
با این حس��اب اگر دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ش��یوه ای 
حرفه ای و تاثیرگذار هستید، باید همیشه تعیین سطح قیمت ها در همان 

ابتدای کار را در دستور کار قرار دهید.
وقتی ش��ما سطح قیمت های مناسب را در دستور کارتان قرار دهید، نه 
تنها  از عهده رقابت با بقیه کارآفرینان مستقل برمی آیید، بلکه حتی توانایی 
ایجاد رقابت برای برندهای بزرگ را نیز خواهید داشت. این امر محبوبیت 
شما در بازار را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده و شانس تان در مقایسه 
با رقبا را نیز به حداکثر می رساند. با این حساب شما برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف باید تمام تالش تان را انجام دهید. 
وقتی ش��ما به دنبال تعیین س��طح قیمت برای محصوالت تان هستید، 
باید رقابت گس��ترده در بازار را نیز مدنظر قرار دهید. این امر ش��ما را به 
س��وی انتخاب قیمت های منطقی تر هدایت خواهد کرد. درست به همین 
خاطر اگر قیمت های ش��ما در همان ابتدای کار بس��یار باال باش��د، شاید 
هرگز فرصتی برای جلب نظر مخاطب هدف تان پیدا نکنید. حتی برندهایی 
که امروزه محصوالت بس��یار لوکس��ی را تولید می کنند، در ابتدای کار با 
سطح قیمت های پایین و خدمات بسیار گسترده کارشان را شروع کرده اند. 
درست به همین خاطر شما هم باید چنین عملکردی را در دستور کارتان 
قرار دهید، در غیر این صورت شاید خیلی زود توانایی تان برای جلب نظر 
مشتریان و تاثیرگذاری حرفه ای بر روی آنها از بین برود. این امر می تواند 
شرایط تان در بازار را به شدت دشوار کرده و تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

را نیز بدل به امری غیرممکن سازد. 
استفاده از تجربه برندهای بزرگ در بازار همیشه راهکاری مناسب برای 
برندها محسوب می ش��ود. این امر به شما فرصت کافی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را داده و ش��رایط تان را نیز به طور قابل مالحظه ای 
بهینه سازی می کند. با این حساب اگر شما به دنبال رقابت نزدیک با دیگر 
برندها هستید، باید از همان ابتدای کار به سراغ گزینه های ارزان قیمت و 
کاهش سطح هزینه خدمات تان بروید. این امر در شروع کارتان به عنوان 

یک کارآفرین مستقل کمکی شایانی به شما خواهد کرد. 
4.ایجادفایلسابقهکاریآنالین

امروزه دیگر دوران رزومه یا حتی گزارش های کاری سنتی به مشتریان 
و مدیران برندهای بزرگ تمام ش��ده است. اگر شما در حوزه سختی مثل 
کسب و کارهای B۲B نیز فعالیت داشته باشید، معیار اصلی انتخاب سابقه 
کاری تان اس��ت. درس��ت به همین خاطر اغلب کارآفرینان و حتی برندها 
سابقه کاری شان را به طور آنالین در دسترس مخاطب هدف قرار می دهند. 
شما برای آگاهی از سابقه کاری یک شرکت یا کارآفرین مستقل می توانید 
به س��ادگی هرچه تمام تر سراغ سایت رس��می آنها بروید. این امر به شما 

فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می دهد. با این 
حساب شما به عنوان کارآفرین مستقل با این شیوه مشکل چندانی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید یافت.
گاهی اوقات مشتریان قبل از همکاری با یک کارآفرین مستقل یا حتی 
برند تمایل باالیی به آگاهی از س��ابقه کاری آنها دارند. این امر در دنیای 
دیجیت��ال امروزی بیش از هر زمان دیگری رواج پیدا کرده اس��ت. با این 
حس��اب ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان چاره ای به غیر 
از تمرک��ز بر روی ایجاد س��ابقه کاری در قالب یک فای��ل آنالین ندارید. 
اینطوری توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل 
مالحظه ای بهبود پیدا کرده و ش��انس تان در بازار نیز به طور چشمگیری 

افزایش پیدا می کند. 
بدون تردید طراحی فایل به عنوان سابقه کاری می تواند دشوار یا حتی 
اس��ترس آور باش��د. در این صورت شما باید از قالب های آماده و همچنین 
تجربه دیگر برندها یا کارآفرینان به خوبی س��ود ببرید. بی تردید شما تنها 
فردی در بازار نیستید که قصد طراحی فایل سابقه کاری دارد. بنابراین باید 
ب��ا خیال راحت این بخش از کارتان را دنبال کرده و به دنبال تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف تان باشید. چنین امری شانس تان در بازار 
را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. با این حس��اب دیگر نیازی 

به نگرانی در زمینه نحوه فعالیت تان در دنیای کسب و کار نخواهد بود. 
یادتان باش��د امروزه اغلب فایل های آنالین بدون اینکه نیازی به دانلود 
داش��ته باشند، در دس��ترس کاربران قرار می گیرد. بنابراین شما هم باید 
س��ابقه کاری تان را به همین ترتیب پیش روی مخاطب هدف قرار دهید، 
در غیر این صورت شاید کسی حوصله دانلود فایل های شما را نداشته باشد. 

5.پیداکردنمشتریان
بعد از اینکه ش��ما تمام مراحل مورد بحث در دنیای کس��ب و کار را به 
خوبی پشت سر گذاشتید، نوبت به پیدا کردن مشتریان می رسد. این امر از 
بسیاری جهت سخت و حتی دردسرساز به نظر می رسد. اگر به این موارد 
استرس ناشی از تعامل با اولین مشتری را نیز اضافه کنیم، آن وقت دلیل 
ترس بس��یاری از افراد برای حضور در دنیای کارآفرینی مس��تقل را درک 
خواهید کرد.  ش��ما برای پیدا کردن اولین مشتری تان راهکارهای زیادی 
پیش رو دارید. ساده ترین نکته در این میان استفاده از تجربه یک کارآفرین 
مستقل موفق است. شما با این کار بدون اینکه دردسر زیادی برای خودتان 
درس��ت کنید، امکان جلب نظر مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. با این 
حساب دیگری نیازی به کاهش سطح قیمت خدمات تا حد بسیار زیادی 
یا اس��تفاده از راهکارهای عجیب نخواهد بود.  وقتی ش��ما از راهکارهای 
مورد اس��تفاده کارآفرین بزرگ سود می برید، تا حد زیادی روند کاری تان 
مشخص و بی نیاز از ماجراجویی های عجیب خواهد بود. البته در این میان 
باید اندکی شخصی س��ازی روش های معتبر در دنیا را نیز در دس��تور کار 
قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصت بهینه س��ازی موقعیت 
کاری تان را پیدا نکنید.  راهکار دیگری که شما برای جلب نظر مشتریان 
در دنیای کس��ب و کار پیش رو دارید، استفاده از شبکه های اجتماعی به 
طور حرفه ای اس��ت. این امر در دنیای کس��ب و کار امروز اهمیت بس��یار 
زیادی پیدا کرده و بدل به گزینه ای اجتناب ناپذیر برای کارآفرینان ش��ده 
است. درست به همین خاطر اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان به طور حرفه ای هس��تید، باید هرچه زودتر فعالیت در قالب یک 
برند حرفه ای در ش��بکه های اجتماعی را در دستور کار قرار دهید، در غیر 
این صورت ش��رایط تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شدت 
دشوار و غیر قابل درک خواهد شد. امروزه برندها هزینه های بسیار زیادی 
در دنیای کس��ب و کار دارند. اگر شما در این میان هزینه های اضافی تان 
را مورد بی توجهی قرار داده و به ش��بکه های اجتماعی به عنوان مهمترین 
گزینه بازاریابی و تبلیغات توجه نمایید، شانس تان برای جلب نظر مخاطب 

هدف به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 
6.شروعفعالیترسمیدردنیایکارآفرینیمستقل

پس از اینکه ش��ما تمام مراحل قبلی را پشت سر گذاشتید، دیگر نوبت 
به نمایش عملکرد حرفه ای تان در بازار خواهد بود. این امر به شما فرصت 
شروع به کار رسمی در بازار را داده و شرایط تان را نیز به شدت بهینه سازی 
خواهد کرد. درست به همین خاطر شروع به موقع کار امری حیاتی خواهد 
بود. متاسفانه بسیاری از کارآفرینان برای شروع به کارشان در قالب مستقل 
ب��ه طور مداوم تعلل می کنند. این امر نه تنه��ا نتیجه خوبی برای آنها به 
همراه نخواهد داشت، بلکه فرصت های طالیی شان را نیز به سرعت از آنها 
خواهد گرفت. درست به همین خاطر شما باید همیشه تاثیرگذاری مناسب 
و حرفه ای بر روی مخاطب هدف را در دس��تور کار قرار دهید، در غیر این 

صورت شاید خیلی زود ماجراجویی تان در دنیای کارآفرینی تمام گردد. 
بدون تردید ش��روع به کار در دنیای کسب و کار برای هر فردی دشوار 
خواهد بود. با این حال اگر شما مراحل قبلی کارتان را به خوبی انجام داده 
باشید، اکنون دست کم یک مشتری برای برندتان دارید. بنابراین شروع به 
کار شما دیگر امری سخت یا غیرممکن نخواهد بود. بلکه فقط و فقط نیاز 
به اندکی کار حرفه ای و دقیق دارد. در این میان انگیزه مناسب شما برای 
شروع به کار نیز گزینه مهمی خواهد بود. این امر به ویژه در ابتدای مسیر 

کمک شایانی به شما خواهد کرد. 
foundr.com:منبع
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بهقلم:الیسداپسون
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

 پشت هر کسب و کار موفقی در بازار یک برنامه بازاریابی بی نظیر وجود 
دارد. این امر به آنها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان کمک کرده و نظر 
تمام اهالی کس��ب و کار را جلب می کند. اگر ش��ما هم در میان برندهای 
مختلف به طور ناگهانی با برخی از موارد پرسرعت در زمینه رشد و توسعه 
مواجه ش��ده اید، به احتمال زیاد به خوبی اهمیت برنامه بازاریابی را درک 
خواهید کرد.  بازاریابی در طول س��ال های اخیر بدل به حوزه ای پرهزینه 
شده است. همچنین اگر شما برنامه ریزی درستی برای حضور در این حوزه 
مهم نداشته باشید، خیلی راحت با مشکالت اساسی رو به رو خواهید شد. 
این امر می تواند تمام توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را از بین برده و همچنین بودجه تان را نیز به شدت کاهش دهد. درست به 
همین خاطر شما باید همیشه در حوزه بازاریابی استفاده از برنامه درست و 
دقیق را مدنظر قرار دهید.  یک برنامه مناسب به شما امکان صرفه جویی در 
هزینه های بازاریابی و همچنین بهینه سازی بازگشت سرمایه  تان را می دهد. 
این امر در بلندمدت برندتان را بدل به کس��ب و کاری دوست داشتنی در 
بازار و همچنین موفق در حوزه بازاریابی خواهد کرد. امروزه تمام برندهای 
بزرگ در حوزه بازاریابی نیز حرف هایی برای گفتن دارند. درست به همین 
خاطر ش��ما هم برای تبدیل شدن به برندی بزرگ و در سطح جهانی باید 
از همین امروز سرمایه گذاری تان در حوزه بازاریابی با برنامه ای مشخص را 
شروع کنید، در غیر این صورت شاید خیلی زود فرصت های پیش روی تان 
از دس��ت رفته و ش��ما در نهایت بدون هیچ نتیجه مشخصی در بازار تنها 

بمانید. 
هدف ما در این مقاله کمک به ش��ما برای طراحی یک برنامه بازاریابی 
عالی است. در این راستا برخی از مهمترین مراحل در زمینه طراحی یک 
برنامه بازاریابی برای کسب و کارتان را مرور خواهیم کرد. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان در بازار 
را نیز به ش��دت افزایش می دهد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این 

راستا و نحوه برنامه ریزی در حوزه بازاریابی را با هم مرور خواهیم کرد. 
تهیهخالصهبرنامه

هر برنامه ای در دنیای کس��ب و کار یا زندگی شخصی باید یک خالصه 
کاربردی داشته باش��د. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کمک کرده و فرصت ت��ان را در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
وقتی ش��ما یک خالص��ه دقیق از برنامه بازاریابی تان داش��ته باش��ید، 
پیش بینی میزان هزینه موردنیار امر چندان دشواری نخواهد بود. از سوی 
دیگر شما از همان ابتدای امر اقدام به تامین مالی برای برنامه بازاریابی تان 
خواهی��د ک��رد. به این ترتیب مش��کالت مالی نیز مانع مهمی در مس��یر 

بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف برای شما نخواهد بود. 
اگر شما در این بخش عملکرد خوبی از خودتان نشان دهید، شانس تان 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در بلندمدت به شدت افزایش پیدا 
می کن��د. همچنین دیگر نیازی به تغییر برنامه بازاریابی تان به طور مداوم 
نخواهید داشت. این امر در زمینه کاهش هزینه های اضافی برند امر بسیار 
مهمی محسوب می شود. به همین خاطر شما باید همیشه این نکته مهم 

را در ذهن داشته باشید. 
یادتان باش��د تش��کیل تیم بازاریابی پیش از ش��روع به کارتان در قالب 
یک کس��ب و کار یا حتی اجرای برنامه های بازاریابی امر مهمی محسوب 
می ش��ود. درست به همین خاطر ش��ما باید در زمینه تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف قبل از هر نکته دیگری یک تیم بازاریابی بی عیب و نقص 
را راه اندازی نمایید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای جلب نظر 

مخاطب هدف و راه اندازی کسب و کارتان به طور استاندارد پیدا نکنید. 
پس از اینک��ه گزارش اولیه یا خالصه برنامه بازاریابی ش��ما به بهترین 
شکل ممکن حاضر شد، می توانید با خیال راحت اقدام به شروع کارتان در 
این حوزه مهم نمایید. البته در این میان برخی توصیه های مهم دیگر برای 

برنامه ریزی بازاریاب ها وجود دارد.
تعیینبودجهواهداف

هر فعالیتی در دنیای کسب و کار نیازمند صرف مقدار مشخصی هزینه 
اس��ت. بس��یاری از برندها در حوزه بازاریابی به هزینه های موردنظر توجه 
خاصی نش��ان نمی دهد. دلیل ای��ن امر تالش برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف براساس الگوی ارگانیک است. شاید این الگو جذابیت های 
زیادی برای کس��ب و کار ش��ما داشته باش��د، اما نکته مهم ناتوانی برای 
اعتماد به آن در بلندمدت است. درست به همین خاطر شما باید همیشه 
بودجه مناس��ب در این راستا را نیز مد نظر قرار دهید، در غیر این صورت 
تالش های تان در حوزه بازاریابی ارگانیک کمترین نتیجه ای برای برندتان 

به همراه نخواهد داشت. 
یادتان باش��د حوزه بازاریابی همیشه بی دردسر نیست. درست به همین 
خاط��ر برخی از برندها به طور م��داوم این حوزه را با هزینه های تبلیغاتی 

پوشش می دهند. تبلیغات در کنار بازاریابی ارگانیک به شما برای ماندگاری 
بیشتر در ذهن مشتریان کمک خواهد کرد. نتیجه این امر دسترسی بهتر 
به اهداف بازاریابی و امکان تاثیرگذاری بهتر بر روی مشتریان خواهد بود. 
درس��ت به همین خاطر شما باید همیشه به حوزه تبلیغات در کنار سایر 

بخش های مناسب کسب و کارتان نگاه کنید. 
در گام بعدی این بخش شما باید اهداف بازاریابی تان را نیز به طور دقیق 
مشخص س��ازید. به عبارت بهتر، ش��ما باید به خوبی توانایی پاسخگویی 
به دیگران درباره دلیل حضورتان در حوزه بازاریابی را داش��ته باش��ید، در 
غیر این صورت ش��اید خیل��ی زود در برابر فش��ارهای بازاریابی و توانایی 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف کم بیاورید. این امر نکته مهمی برای 
کسب و کار شما در حوزه بازاریابی محسوب می گردد.  اهداف مناسب در 
حوزه بازاریابی به ش��ما برای جلب نظر مشتریان به طور استاندارد کمک 
می کند. این ایده همچنین نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز 
تغییر می دهد. بدون تردید بسیاری از برندها در دنیای کسب و کار تحت 
عنوان برندهای کلیشه ای از سوی مشتریان مورد شناسایی قرار می گیرند. 
اگر ش��ما به دنبال پرهیز از کسب چنین لقبی برای برندتان هستید، باید 
عملکردتان در این حوزه را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهید. این امر با 
تعیین اهداف درست و کاربردی امکان پذیر خواهد بود. بنابراین شما باید 
همیش��ه برای جلب نظر مخاطب هدف چنین نکاتی را در خاطر داش��ته 
باش��ید. بدون ش��ک اهداف هر برند از فعالیت در حوزه بازاریابی متفاوت 
خواهد بود. نکته مهم کمک اهداف شما به توسعه برند در سطحی گسترده 
و دستیابی بهینه به بازارهای تازه است. این امر شرایط شما در بازار را به 
طور قابل مالحظه ای بهینه س��ازی کرده و امکان حضور مداوم در فهرست 

برندهای دوست داشتنی مشتریان را به همراه خواهد داشت. 
مطالعهبازار

پس از اینکه ش��ما فعالیت در حوزه های مختل��ف را مدنظر قرار دادید، 
نوبت به استفاده از الگوی مطالعه بازار می رسد. بدون شک شما در دنیای 
بازاریابی هرگز تنها نیستید. درست به همین خاطر باید مطالعه ای درباره 
نحوه فعالیت برندتان در بازار داشته باشید. این امر در کنار مطالعه وضعیت 
سایر برندها مسیر مناسبی پیش روی تان قرار می دهد. با این حساب دیگر 
نیازی به نگرانی نس��بت به نحوه فعالیت برندتان در بازار و تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف در این میان نخواهد بود. 
یادتان باش��د ش��ما برای جلب نظر مش��تریان باید همیشه از عملکرد 
برندهای بزرگ اطالع داش��ته باشید. بدون تردید برندهای بزرگ و موفق 
همیشه استراتژی های برتری برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان در حوزه 
بازاریاب��ی دارند. این امر باید برای ش��ما به مثابه نوعی عامل اساس��ی در 
نظر گرفته ش��ود، در غیر این صورت ش��اید خیل��ی زود فرصت و توانایی 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای را از دست بدهید. این 
امر در بلندمدت شرایط تان در بازار را به شدت تحت تاثیر قرار می  دهد. با 
این حس��اب دیگر هیچ فرصت اضافه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف پیش روی تان قرار نمی گیرد. یادتان باش��د این امر برای بسیاری از 
برندها مهمترین بخش کار اس��ت. بنابراین همیشه نیم نگاهی به عملکرد 
سایر رقبا در بازار داشته باشید. از این میان برندهای بزرگ و موفق باید به 
طور ویژه ای مدنظر شما قرار گیرند، در غیر این صورت شاید هرگز شانسی 

برای جلب نظرشان پیدا نکنید. 
اولین قدم در زمینه مطالعه بازار انتخاب بازار هدف اس��ت. بی شک یک 
برند توانایی حضور در تمام بازارهای دنیا را ندارد. بنابراین شما باید دامنه 
فعالیت تان در این حوزه را براساس توانایی برندتان انتخاب نمایید، در غیر 
این صورت خیلی زود بودجه و انگیزه تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تمام می شود. 
اگر ش��ما محصول خاصی را به فروش می رسانید یا خدمات تان ماهیت 
بسیار حرفه ای دارد، پیش از ورود به یک بازار باید تعداد مشتریان هدف تان 
را به شدت مورد ارزیابی قرار دهید. اگر مشتریان مناسبی در این بازار برای 
برند شما وجود دارد، مطالعه و انتخاب آن بازار برای سرمایه گذاری مناسب 
خواهد بود، در غیر این صورت شما به احتمال زیاد بخش قابل مالحظه ای 
از بودج��ه بازاریابی تان را هدر می دهید. این امر می تواند ش��رایط تان را به 
طور قابل مالحظه ای دشوار ساخته و تاثیرگذاری بر روی مشتریان را نیز 
بدل به امری غیرممکن س��ازد. درس��ت به همین خاطر شما باید همیشه 

نکات مورد بحث در این راستا را مدنظر قرار دهید. 
پس از اینکه مرحله مطالعه وضعیت رقبا در بازار و همچنین انتخاب بازار 
هدف از سوی شما به اتمام رسید، نزدیک به نیمی از مسیر طراحی برنامه 
بازاریاب��ی را طی کرده اید. در ادامه برخ��ی از نکات مهم دیگر را نیز مورد 

ارزیابی قرار می دهیم تا برنامه تان کامل شود. 
طراحیاستراتژیبازاریابی

برنامه ریزی ب��رای بازاریابی موفق در یک بازار بدون طراحی یک برنامه 
حرفه ای امکان پذیر نیس��ت. این امر باید برای تم��ام برندها به مثابه یک 
عامل مهم در نظر گرفته شود. اگر شما به این نکته مهم توجه الزم را نشان 
ندهید، هرگز شانس��ی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید 

یافت. 
استراتژی بازاریابی به شما برای تولید محتوا و ارائه آن به مخاطب هدف 

کمک خواهد کرد. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید همیشه استفاده از 
استراتژی های درست و دقیق را در دستور کار قرار دهید. اجزای اصلی یک 

استراتژی بازاریابی به شرح ذیل است:
• فرمت: شما باید انتخاب کنید محتوای بازاریابی تان در قالب چه فرمتی 
پی��ش روی کاربران قرار می گیرد. ای��ن امر به تمام تصمیم های بعدی تان 
جهت خاصی خواه��د داد. • انتخاب کانال بازاریاب��ی: کانال های بازاریابی 
به ش��ما امکان تعامل با کاربران را خواهد داد. ش��ما در این میان با انواع 
شبکه های اجتماعی، س��ایت و حتی پلتفرم های فروش رو به رو هستید. 
تصمیم گیری درباره پلتفرم مناس��ب برای بازاریابی اغلب اوقات امر مهم و 
تاثیرگذاری برای ادامه روند بازاریابی برندتان محسوب می شود. درست به 
همین خاطر ش��ما باید به طور مداوم نکات مربوط به این بخش را مدنظر 
قرار دهید.  • بودجه: ش��ما در بخش ه��ای قبلی بودجه کلی برندتان برای 
حوزه بازاریابی را مورد ارزیابی قرار داده اید. این امر در بلندمدت به ش��ما 
برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک می کند. نکته مهم اینکه 
در زمینه طراحی بودجه در اس��تراتژی بازاریابی باید برای تمام بخش ها و 
فعالیت تان هزینه مشخصی را تعیین کنید. این امر از نظر مالی شما را در 
نقطه امنی قرار خواهد داد. به این ترتیب خبری از مشکالت مالی گسترده 

و ناتوانی برای پرداخت هزینه های بازاریابی نخواهد بود. 
• اس��تفاده از ابزارهای مناسب: امروزه در عرصه بازاریابی امکان استفاده 
از ابزارهای حرفه ای وجود دارد. این امر به ش��ما فرصت بسیار خوبی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف داده و ش��رایط تان در ب��ازار را نیز به 
طور مداوم بهینه س��ازی خواهد کرد. یادتان باش��د تمام برندهای بزرگ و 
موفق در حوزه بازاریابی از ابزارهای درس��ت س��ود می برند. بنابراین شما 
هم برای پیش��برد برنامه بازاریابی تان چ��اره ای به غیر از انتخاب ابزارهای 
بازاریابی مناس��ب ندارید. با جس��ت و جویی ساده در سطح اینترنت شما 
به سادگی امکان آشنایی با برخی از بهترین ابزارهای دنیا در این راستا را 

خواهید داشت. 
• مرور اهداف: ش��ما در این مرحله باید یک بار دیگر اهداف تان در حوزه 
بازاریابی را مرور کنید. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف کمک کرده و ش��انس تان در بازار را نیز به ط��ور قابل مالحظه ای 
افزای��ش می دهد. بنابراین باید به طور مداوم اهداف درس��ت و حرفه ای را 
در دس��تور کار قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان به دست نیاورید. یکی از بهترین راهکارها در 
این میان ارزیابی اهداف با استفاده از نظرات همکاران است. اگر همکاران 
شما روی خوشی به اهداف تان نشان نمی دهند، این امر نشان خوبی برای 

تجدیدنظر در ساختار اهداف تان خواهد بود. 
یادتان باشد اهداف بازاریابی هر برند دارای تمایزهای مشخصی با دیگر 
برندهاست. بنابراین الگوبرداری از سایر برندها به دلیل تفاوت شرایط تان در 
بازار با دیگران امر مناسبی نخواهد بود. این نکته می تواند شرایط شما در 
بازار را به طور قابل مالحظه ای دشوار سازد. بنابراین همیشه برای انتخاب 
اهداف درس��ت بازاریابی فقط بر روی امکانات و شرایط ویژه برند خودتان 

تمرکز نمایید. 
اندازهگیریموفقیتبرنامه

برنامه های بازاریابی همیشه با موفقیت همراه نیستند. گاهی اوقات برخی 
از برنامه ها در عمل شکس��ت های بزرگی ب��رای برندها به همراه می آورند. 
بنابراین اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به شکل 
حرف��ه ای و تاثیرگذار هس��تید، باید از همان ابتدا تم��ام جزییات را مورد 
ارزیابی و اندازه گیری دقیق قرار دهید، در غیر این صورت شاید خیلی زود 

توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین برود. 
اندازه گی��ری برنامه بازاریابی به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به ش��کلی حرفه ای کمک خواهد کرد. این امر در بس��یاری از موارد 
ش��ما را بدل به برندی دوست داشتنی برای مشتریان کرده و مشکالت تان 
در این راستا را نیز به شدت کاهش می دهد. به لطف فناوری های دیجیتال 
ش��ما در اندازه گیری میزان موفقیت برنامه تان تنها نیستید. در این میان 
ابزاره��ای بس��یار زیادی مانند گوگل آنالیتیکس به ش��ما ب��رای دریافت 
اطالعات دقیق درباره وضعیت برندتان کمک می کند. بنابراین ش��ما باید 
همیشه اس��تفاده از چنین ابزارهایی را در دس��تور کارتان قرار دهید، در 
غیر این صورت شاید هرگز موفق به اصالح برنامه تان یا طراحی یک نمونه 
بهینه سازی شده نشوید. این امر در بازارهای رقابتی امروزی شرایط شما را 

به طور قابل مالحظه ای دشوار و سخت خواهد کرد. 
یادتان باش��د شما به عنوان مس��ئول اجرای یک برنامه بازاریابی شاید 

در برخی از موارد توانایی ارزیابی و تحلیل درس��ت برنامه تان را نداش��ته 
باش��ید. این امر مش��کالت تان را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد 
داد. درست به همین خاطر باید از همکاری مسئوالن سایر بخش ها برای 
ارزیابی برنامه تان س��ود ببرید. این دسته از افراد به دلیل حضور در خارج 
از حوزه بازاریابی همیش��ه امکان تحلیل درس��ت و مناسب از برنامه تان را 

خواهند داشت. 
در کنار همکاری با مس��ئوالن دیگر شرکت و بخش های گوناگون شما 
همیشه امکان همکاری نزدیک با مشتریان وفادارتان را نیز خواهید داشت. 
بر این اس��اس برای ارزیابی وضعیت برنام��ه بازاریابی دریافت اطالعات از 
مشتریان وفادار نیز نکته مهمی خواهد بود. این امر به شما برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن کمک خواهد کرد. 
بی تردید ح��وزه بازاریابی برای هر برندی دش��واری خ��اص خودش را 
دارد. این امر بس��یاری از کس��ب و کارها را در شرایط دشوار از نقطه نظر 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف قرار خواهد داد. اگر ش��ما در این میان 
طراح��ی یک برنامه بازاریابی را در دس��تور کار قرار دهید، ش��رایط تان به 
شدت در این میان ساده تر خواهد شد. دست کم دیگر نیازی برای مواجهه 

با مشکالت فزاینده در حوزه بازاریابی از سوی شما نخواهد بود. 
shopify.com:منبع

راهنمای طراحی برنامه بازاریابی برای کسب و کارها
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اخبار

نقش ویژه بندر بوشهر در صنعت حمل و نقل دریایی کشور؛
 طرح های توسعه ای بنادر استان بوشهر از اولویت های جدی سازمان 

بنادر و دریانوردی
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز : علی اکبر صفایی معــاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به همراه هیاتی از بندر بوشهر 
دیدن کرد. به گزارش روابط عمومی،  علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانوردی   در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران گفت: مجموعه بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر یکی از مجموعه های مهم سازمان بنادر و دریانوردی 
کشور میباشــد  که با دارا بودن بنادری فعال حجم عظیمی از ترافیک دریایی 
کشور را در بحث نفتی و غیر نفتی  رقم میزند. وی افزود: خوشبختانه با اقدامات  
بسیار خوبی که طی ســفرهای ریاست محترم جمهور با کشورهای همسایه  

صورت گرفته و گشایش هایی که اخیرا داشتیم  رشد ترافیک خوبی در فعالیت های صادرات و واردات در بندر بوشهر ایجاد شده است که 
این مهم  نسبت به سال گذشته رشدی ۲۲ درصدی را نشان می دهد و نوید  رونق گرفتن فعالیتها در بندر بوشهر است. صفایی اضافه کرد: 
در حوزه فعالیت های نفتی نیز خوشبختانه حجم صادرات از یک و نیم میلیون بشکه فراتر رفته و مجموعه  بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
نیز در مباحث دریایی و بندری حمایت ها و پشتیبانی های الزم را داده اند. وی درخصوص مراودات ایران با کشور قطر و نقش بندر بوشهر 
عنوان کرد: سفر ریاست محترم جمهور به کشور قطر  نقطه عطفی در تاریخ بود و در جریان این سفر ضمن ایجاد ارتباط بسیار خوب و موثر 
با مسئوالن  کشور دوست و همسایه، اسناد زیادی به امضاء رسید که ۳ سند آن در حوزه سازمان بنادر و دریانوردی بود  علی اکبر صفایی 
ادامه داد :با توجه به برگزاری جام جهانی در کشورقطر ، بنادر استان بوشهر از جایگاه و نقش ویژه ای در این خصوص  برخوردار هستند 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بحث طرحهای توسعه ای در بنادر استان بوشهر اظهار داشت: این موضوع یکی از موضوعات جدی 
سازمان بنادر و دریانوردی  میباشد و با توجه به پیگیری های مستمری که مسئولین اداره کل بنادر و دریانوردی استان و دیگر مسئوالن 
استانی  دراین خصوص داشته اند ، ما سرعت  خیلی خوبی بر بحث ساماندهی  بنادر شمالی استان را لحاظ کردیم و امروز  یکی از اهداف 
حضور من در استان بوشهر نیز  همین موضوع بود و در این راستا  با حضور مشاور بخشی از مطالعات انجام شده را بازنگری کردیم تا انشاهلل 

بتوانیم در کوتاه مدت شاهد رشد و شکوفایی این بنادر و رفع مشکالت مردم در این خصوص باشیم.

همزمان با مبعث رسول اکرم )ص( صورت گرفت؛
صعود کوهنوردان آبفای استان اصفهان به قله »کوه نمکی« استان بوشهر

اصفهان- قاســم اســد: همزمان با مبعث حضرت رســول اکرم )ص( 
کوهنوردان آبفای استان اصفهان به قله  1490 متری کوه نمکی استان بوشهر 
صعود کردند. این صعود توسط1۳ نفر از کوهنوردان شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در فاصله 144 کیلومتری مرکز اســتان اصفهان انجام شد. سرپرست 
گروه کوهنوردی آبفای استان درباره این صعود گفت: به منظور حفظ آمادگی 
کوهنوردان این شرکت، برنامه صعود به قله های مرتفع کشور در برنامه سالیانه 
گروه کوهنوردی قرار دارد. فرود نصیری افزود: اعضای گروه کوهنوردی شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان را در این صعود اصغر رستمی، محمدرضا چوپانی، 

رضا احســن فر، سعید حاجیلو، ناصر صالحی، محمد موحد، کیوان شجاعی، هنرمند سلیمی، حسین صبوری، مسعود توکلی،  فضل اهلل 
رضایی و رحمت اهلل آقابابایی تشکیل می دادند. اضافه می شود سابقه تشکیل گروه کوهنوردی در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
به سال 1۳48 باز می گردد و اعضای آن در 5۲ سال گذشته عالوه بر صعودهای هفتگی به ارتفاعات استان، ده ها صعود نیز به ارتفاعات 

مشهور داخل و خارج کشور داشته اند.

41 عملیات بدون حادثه در منطقه 9 عملیات انتقال گاز
ساری - دهقان : سرپرست منطقه 9 عملیات اتقال گاز از ثبت 41 
مورد عملیات ویژه و متعارف، بدون هیچ گونه حادثه ای در 11 ماهه سال 
جاری خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 
9 عملیات انتقال گاز،  محی الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
41 عملیات ویژه و متعارف، 1 هزار و ۲۲4 فعالیت کار گرم و 1 هزار و 
78۳ فعالیت کار سرد بدون حادثه طی 11 ماهه سال جاری در منطقه 9 
انجام شده است. مفخمی انجام این حجم از فعالیت بدون حادثه را نشان 
از اهتمام و توجه جدی به الزامات ایمنی و ارائه آموزش های هدفمند به 

منظور پیشگیری و مقابله با سوانح و کاهش آمار مخاطرات شایع در این منطقه دانست و افزود: پیمایش 5۲7 /4/۲68کیلومتر 
توسط خودروهای شرکتی و استیجاری نیز بدون حادثه موتوری در 11 ماهه سال جاری در این منطقه عملیاتی، ثبت شده 
است. سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز در ادامه به برگزاری دوره های آموزش ایمنی اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به 
شیوع بیماری کووید - 19 زیرساخت های سیستم آموزشی مجازی )وبینار( گسترش یافته و ۲ هزار و 550 نفر ساعت دوره 
آموزش ایمنی در حوزه های تخصصی ایمنی بصورت غیرحضوری برای کارکنان این منطقه و سایر مناطق برگزارشده است.

مفخمی ضمن قدردانی از همکاران منطقه در رعایت نکات ایمنی و اقدام ارزشمند انجام عملیات بدون حادثه، خاطرنشان 
کرد: منطقه 9 عملیات انتقال گاز در اجرا و استمرار سیستم مدیریت HSE و همچنین برگزاری دوره های آموزشی تالش 

مضاعفی داشته و همواره سعی بر گسترش این امر مهم دارد.

با نصب خرپاي 220 متري بر روي رودخانه سفیدرود، پایداري جریان گاز 7 
شهر گیالن افزایش یافت

رشت- خبرنگار فرصت امروز : عملیات ســاخت و نصب خرپا بر روي 
رودخانه سفیدرود طبق برنامه زمانبندي با موفقیت به انجام رسید.

به گزارش روابط عمومي گاز گیالن، عیسي جمال نیکویي سرپرست شرکت 
گاز اســتان گیالن با اعالم این خبر اظهار داشت: براي تحقق این مهم 5 مورد 
شمع، پایه هاي بتني و 4 دهنه خرپا جمعاً به طول ۲۲0 متر نصب شده است. 

وي در ادامه افزود: با نصب این خرپا، لوله گاز 16 اینچ عبوري از عرض رودخانه 
سپیدرود در محل روستاي چهارده آستانه اشرفیه، موجب تکمیل خط تغذیه 

۲50 پوند تازه آباد جانگاه به لولمان شده است. 
جمال نیکویي گفت: با بهره برداري از این پروژه و استفاده از ظرفیت خالي ایستگاه تقلیل فشار گاز روستاي تازه آباد جانکاه، پایداري 
جریان گاز ایستگاه ها و خطوط تغذیه شهرهاي سنگر، کوچصفهان، لولمان، لشت نشاء و خشکبیجار و همچنین ایستگاه CGS و خطوط 

تغذیه شهرستان آستانه اشرفیه و کیاشهر افزایش مي یابد.
سرپرست شرکت گاز استان گیالن در خاتمه با قدرداني از همکاران واحد مهندسي و اجراي طرحها و همچنین پیمانکار 
پروژه به جهت اجراي دقیق و به موقع این طرح، تحویل پایدار و ایمن گاز طبیعي به مردم و ذینفعان سازمان را از مهم ترین 

اهداف شرکت گاز عنوان کرد.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت توانیر گفت: واقعیت این 
اســت که ضریب سختی کار در خوزستان به مراتب باالتر از سایر نقاط 
کشور است و ضریب پیر شدن و فرسوده شدن تاسیسات صنعت برق در 

این استان بیشتر است.
آرش کردی در جلسه آمادگی برای پیک برق 1401 خوزستان که با 
حضور مدیران عامل شرکت های توزیع برق خوزستان و اهواز و نماینده 
سازمان آب و برق اســتان در سالن جلسات مدیریت بحران ساختمان 
جدید امام رضا )ع( این شرکت برگزارشد، بیان کرد: افزود: نصب تجهیزات 
و نگهداری آنها در خوزستان با توجه به شرایط آب و هوایی بسیار متفاوت 
تر از سایر نقاط کشور است. وی با تشکر از پای کار بودن مدیران صنعت 
برق خوزستان در شرایط و سختی های مختلف، تصریح کرد: مدل مصرف 
انرژی در خوزستان نیز نسبت به سایر نقاط شبکه کشور بسیار متفاوت 
است که به تبع آن طراحی شبکه نیز فرق دارد و اساساً توپولوژی پخش 

بار در خوزستان تفاوت های اساسی و حیاتی با کشور دارد.

مدیرعامل شرکت توانیر اظهار کرد: ضریب حساسیت مردم به قطع 
برق در خوزستان نسبت به سایر نقاط کشور ویژه تر است چرا که قطع 
برق در ســایر نقاط کشــور انجام امور جاری را مختــل می کند اما در 
خوزســتان به دلیل شرایط آب و هوایی با حیات مردم سر و کار دارد و 

زندگی آنها به مخاطره  می افتد.
کردی گفت: الزم است که با توجه به اولویت های اثرگذاری و بهره وری 
در کشور با توجه به مصرف برق در خوزستان، اقدامات الزم در شبکه برق 

این استان انجام تا پایداری شبکه تضمین شود.
در این نشست محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان نیر گزارشی از وضعیت بار و مصرف شبکه برق خوزستان در 

تابستان سال جاری و چگونگی گذر موفق از آن ارائه کرد.
همچنین گزارش وضعیت تراز آب مخازن سدها و وضعیت تولید برق 
توسط نیروگاه های برق آبی توسط نماینده سازمان آب و برق خوزستان 
ارائــه و  چالش های پیش رو  در خصوص کم آبی و  لزوم مدیریت مصرف 
مورد بررســی قرار گرفت. وضعیت شبکه در آستانه ورود به فصل گرم 
1401 و اقداماتی که در این زمینه برای آماده ســازی شبکه الزم است 
که انجام شود یکی دیگر از محورهای نشست امروز مدیران صنعت برق 

خوزستان با مدیرعامل شرکت توانیر بوده است.

قم- خبرنگار فرصت امروز : مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اســتان قم در نشست خبری با اصحاب رســانه گفت: به مناسبت روز 
بزرگداشــت شهدا ۲۲ عنوان برنامه مختلف از سوی بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان ارائه و اجرایی می شود.
 به گزارش ایثار واحد استان قم، حجت االسالم حسن هنرمند در این 
نشست که به منظور تبیین برنامه های روز بزرگداشت شهدا برگزار شد، 
افزود: این برنامه ها از روز 16 اســفند مصادف با میالد قمر بنی هاشم 
)ع(و مراســم دیدار با علمداران حماسه جانبازان سرافراز استان و دیدار 
با جانبازان نخبه، اســاتید حوزه و دانشــگاه آغاز و تا روز ۲۲ اسفند روز 

بزرگداشت شهدا به فرمان حضرت امام ادامه دارد.
 وی ادامه داد: در این ایام دیدار با خانواده معظم شــهدا و ایثارگران 
از سوی مدیران بنیاد شهید و مدیران دستگاه های استان، تماس تلفنی 
خادمان شــهدا با خانواده ها، تکریم بازماندگان شهدا و یادگاران هشت 
سال دفاع مقدس انجام می شود. وی اضافه کرد: کاشت 6000هزار نهال 
به نام  6000شهید استان قم، فراخوان اهدای خون هر نفر به نام و یاد 
یک شهید، ایجاد یادمان شهدا، گردهمایی پرسنل و تکریم خادمان شهدا 

بخش دیگری از برنامه های بزرگداشت روز شهداست.
دبیر شــورای ترویج فرهنگ ایثار شهادت عنوان کرد: نشست با ائمه 

جمعه طی روز گذشــته با هدف حضور مسئوالن بنیاد در بخش ها به 
عنوان سخنران قبل از خطبه ها و اشاره به روز بزرگداشت شهدا در خطبه 
های نماز جمعه برگزار شد. وی ادامه داد: دیدار با مراجع و علمای عظام 
و مســئوالن استان به منظور ارائه عملکرد یک ساله در سالروز تاسیس 
بنیاد شهید به فرمان امام راحل بخشی دیگر از برنامه های این ایام است.  
حجت االسالم هنرمند افزود: برگزاری مسابقات ورزشی ویژه ایثارگران، 
مسابقات فوتسال چند جانبه فرزندان شهدا، ایثارگران و پرسنل بنیاد، 
همایش دشت پیمایی و اجرای مراسم تجلیل از مدال آوران ورزشی ملی 

و بین المللی از دیگر برنامه هاست.  وی ادامه داد: همچنین اجرای تئاتر 
خیابانی، نورافشانی در شب ۲۲ اسفند در گلزار شهدا و ایجاد فضای تبلیغ 
در ســطح شهر از دیگر برنامه هایی است که برای گرامیداشت این ایام 
می توان به آن اشاره کرد.  وی خاطر نشان کرد: هرچه زمان می گذرد و 
ما شاهد اتفاقات مختلف در دنیا و منطقه هستیم، بیشتر به رشادت ها 
و جانفشــانی شهدا و ایثارگران در پایداری و استقامت و گذشت از جان 
برای حفظ ارزش ها در برابر دشمنان متجاوز می رسیم، ملت غیور ایران، 
رزمندگان اسالم، شهدا، جانبازان و آزادگان با ایستادگی خود و خانواده 
معظم شــهدا و ایثارگران با صبر و بردباری و ایثار باعث شدند تا انقالب 
اســالمی در مقابل چشمان حیرت زده دنیا به پیروزی برسد و استمرار 
یابد و در مسیر پیشرفت قرار گیرد.  وی تاکید کرد: امروز هرچه در مسیر 
خدمت به این عزیزان گام برداریم در  برابر مقام ایثار و صبر اندک است. 
حجت االسالم هنرمند تاکیدکرد: اکنون شاهد اقدامات هماهنگ و 
منســجم حوزه های مختلف مدیریت شهری با دستگاه های اجرایی در 
راستای نشر فرهنگ ایثار و شهادت هستیم، امروز آنچه از ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت در استان شاهد هستیم حاصل این انسجام و هماهنگی 
همه دستگاه فرهنگی و سایر دستگاه های دغدغه مند در امر نشر فرهنگ 

ایثار و شهادت است.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی گفت: رشد اقتصادی مورد نظر، تالش جدی و برنامه 
ریزی هوشمندانه می طلبد. محمد فرشکاران در جلسه کارگروه اقتصادی، 
اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی اظهار کرد: تحقق رشد هشت 
درصدی اقتصاد نیازمنــد اهتمام جدی واحدهــای مختلف، اقدامات 
هوشمندانه و برنامه ریزی شده و استفاده از ظرفیت های بالاستفاده است.  
وی افزود: قصد ما این است که روند شاخص های کالن اقتصادی استان 

را بهبود بخشــیم و در سال 1401 با استفاده از ظرفیت های موجود و 
توجه به منابعی که وارد استان می شود، الزم است با تشریک مساعی، 
وحدت رویه، استقبال از حضور سرمایه گذاران و استفاده بهینه از سرمایه 
های موجود مسیر توسعه را هموار کنیم. فرشکاران اظهار کرد: با توجه 
به اینکه آذربایجان شرقی، استانی ثروتمند محسوب می شود، در اعتبارات 
مربوط به محرومیت زدایی و مبارزه با آسیب های اجتماعی دارای ضریب 
کمتری هستیم که این امر در تشدید وضعیت رکودی استان تاثیرگذار 
است.  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان 
کرد: در هر صورت باید از تنازعات فکری برحذر باشیم و دست به دست 

هم دهیم و شاخص های اقتصادی استان را ارتقا دهیم. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری آذربایجان شرقی، نیز در 
این جلســه، نقش اقتصاد را در زندگی مردم استثنایی دانست و گفت: 
اقتصاد عرصه آزمون و خطا نیســت و یک رویه یا تصمیم غلط ممکن 

است حیات اقتصادی مردم را از بین ببرد و عده ای را به سمت نهادهای 
حمایتی سوق دهد.

محمد کالمی بر لزوم برنامه محور بودن دستگاه های اجرایی، فعال تر 
کردن کارگروه های اقتصادی استان، تسهیل و روان سازی فرآیندهای 
خدمتی و هماهنگی بیشــتر بین دستگاه های اقتصادی، تاکید و اظهار 

کرد: در عرصه اقتصاد تدبیر و دوراندیشی حرف اول را می زند.
در این جلســه مواردی مثل گــزارش وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
استان، برنامه عملیاتی تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی سال 1401 
در ســازمان صمت و بررســی وضعیت بخش معدن،مطرح و مقرر شد 
توسعه زیرساخت های آب، برق و گاز استان بویژه در شهرک  های صنعتی 
توسط شرکت شهرک  های صنعتی، توسعه صنایع معدنی و ایجاد تحول 
در بخــش معدن و تدوین برنامه عملیاتی جهت حمایت از زنجیره های 

تولید و صنایع اولویت دار استان توسط سازمان صمت پیگیری شود.

اهواز- شــبنم قجاوند: با حضور جمعی از مســئوالن و پیشکسوتان 
فوتبال آبادان، مجموعه ورزشی شهدای شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی در محل بلوار شهدای نفت افتتاح شد.
  مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان ، از تکمیل 
فضایل اخالقی بعنوان هدف از بعثت پیامبر اکرم خواند و اظهار کرد: با 
توجه به منویات مقام معظم رهبری در بســط و توسعه ی امید افزایی 
برای جوانان، نونهاالن و جامعه و در راستای خدمتگزاری به دولت خدمت 
گزار، انقالبی و مردمی، این شرکت با بهره گیری از توان و تالش تمامی 

همکاران این مجموعه را راه اندازی و امروز افتتاح آن انجام شد.
وی افزود: استارت احداث این مجموعه بنا بر امکانات، منابع مالی و با 
وسعت کمتر توسط مدیریت پیشین شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آبادان زده شد و در ادامه با توسعه ی و گسترش آن و تخصیص 

امکانات و منابع مشخص این مجموعه شامل زمین های استاندارد چمن 
فوتبال و والیبال برای بهره مندی خانواده ها اعم از شــهروندان، جامعه 

فوتبال و خانواده شرکت ملی پخش فرآورده ها احداث و راه اندازی شد.
مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان از امید 
افزایی به عنوان دلیل اصلی انجام این کار نام برد و ابراز امیدواری کرد تا 
با راه اندازی آکادمی فوتبال بتوان فوتبالیست های خوبی به شهر معرفی 
کند. بنی ســعید؛ با بیان اینکه مجموعه ورزشی شهدای شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان در راستای انجام مسئولیت های 
اجتماعی و شکوفایی استعدادهای فوتبالی آبادان احداث و به بهره برداری 
رسیده است، تصریح کرد: این مجموعه قرار بود در دهه ی فجر راه اندازی 
شود اما بنا به برخی مالحظات، حساسیت ها و ضرورت کار، در روز مبعث 
پیامبر اکرم )ص( افتتاح شــد. به گفته ی وی این مجموعه ی ورزشی 
شامل زمین مینی فوتبال چمن و والیبال با هزینه کرد چهار میلیارد و 

500 میلیون ریال احداث و به بهره برداری رسیده است.

گرگان- خبرنــگار فرصت امروز : وزیر نیرو به عنوان نماینده 
دولت در سفر اســتانی رئیس جمهور به گلستان، پس از حضور در 
گلزار شــهدا ضمن ادای احترام و ارج نهادن به مقام شــامخ شهدا، 
به بررســی مسائل و مشکالت مردم شهرســتانهای گرگان و آق قال 
خواهد پرداخت.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 
گفت: ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بازدید از تصفیه خانه گرگان 

،شهرک صنعتی ســرخنکالته،بازدید از پروژه آبرسانی توسکستان، 
دیدار با خانواده شهدا، بازدید از بیمارستان 400تختخوابی جلین از 
برنامه های سفر وزیر نیرو به گرگان است.علی اکبر نصیری اضافه کرد 
: همچنین وزیر نیرو در سفر یکروزه خود به شهرستان آق قال خواهد 
رفت و ضمن عطر افشــانی گلزار شهدای گمنام،از پروژه 4باند شدن 
جاده آق قال به بندرترکمن و آق قال به اینچه برون و شــهرک هزار 

هکتاری، سد وشمگیر بازدید خواهد نمود.وی افزود : مالقات مردمی 
در فرمانداری آق قال و جلسه در فرمانداری از دیگر برنامه های سفر 
وزیر نیرو به شهرستان آق قال می باشد.نصیری در پایان حضور وزیر 
نیرو در جلسه شورای انسجام بخشی صنعت اب و برق در محل آب 
منطقه ای گلستان و شورای اداری استان با حضور رییس جمهور از 

دیگر برنامه های وزیر نیرو اعالم کرد.

مدیرعامل شرکت توانیر:

ضریب سختی کار در خوزستان بسیار باالتر از سایر نقاط کشور است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم: 

ارائه 22 عنوان برنامه به مناسبت 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا

رییس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی:

رشد اقتصادی تالش جدی و برنامه ریزی هوشمندانه می طلبد

افتتاح مجموعه ورزشی شهدای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در آبادان

حضور وزیر نیرو به عنوان نماینده هیئت دولت در سفر استانی در گرگان و آق قال

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار آذربایجان شرقی جهاد تبیین را وظیفه و رسالتی خطیر دانست و 
گفت: عزت و اقتدار کنونی کشور مرهون خون پاک شهدا و ایثارگری های 

مردم است و دستاوردهای انقالب باید برای مردم تبیین شود.
تراب محمدی در مراســم تکریم فرماندار سابق و معارفه سرپرست 
فرمانداری آذرشــهر، بر تبعیت از فرامیــن مقام معظم رهبری در همه 
عرصه ها بخصوص عرصه اقتصاد تأکید کرد و گفت: اجرای کامل اقتصاد 

مقاومتی و درون زایی در این حوزه از برنامه های دولت مردمی است.
وی در ادامه به ظرفیت های شهرســتان آذرشــهر اشاره کرد و با نام 
بردن از علما، سرداران و جانبازان به عنوان مفاخر ماندگار این شهرستان، 
گفت: وجود شهرک صنعتی شهید سلیمی و ظرفیت های ویژه صنعتی، 

گردشگری و اقتصادی زمینه مناسبی برای توسعه این شهرستان است.

محمدی با اشاره به پائین بودن نرخ بیکاری شهرستان آذرشهر، گفت: 
توجه بیش از پیش به مباحث اقتصادی و توسعه و پیشرفت همه جانبه 

شهرستان، با مشارکت مردمی قابل تحقق است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با بیان 
اهــداف و رویکردهای دولت مردمی، توجه به محرومان، اجرای عدالت، 
داشتن روحیه انقالبی و جهادی، تالش برای تامین رفاه و امنیت عمومی، 
خوش رویی، حلم و سعه صدر و مدارا با مردم را از از ویژگی های مدیران 
دولت مردمی عنوان کرد. وی همچنین به برخی مشکالت و نارسایی های 
شهرستان آذرشهر از جمله تصفیه خانه فاضالب اشاره کرد و گفت: باید 
اجرای شبکه و تصفیه خانه فاضالب آذرشهر تا پایان دولت سیزدهم تقدیم 
مردم عزیز این شهر شود. محمدی تأکید کرد: مردمی بودن و توجه به 
مسائل فرهنگی و مذهبی، شناسایی آسیب های طبیعی و غیرطبیعی 

احتمالی، احصای مشکالت واحدهای صنعتی، خدمت بی منت به مردم، 
برگزاری میز خدمت، ارتباط صمیمی و مستمر با خانواده معظم شهدا، 
روحانیت، نخبــگان و معتمدان از وظایف اصلی فرمانــداران در دولت 
سیزدهم است. در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات زاهد محمودی 
در مدت تصدی فرمانداری آذرشــهر، شمســعلی محمودیان به عنوان 

سرپرست فرمانداری این شهرستان معرفی شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی:

جهاد تبیین وظیفه و رسالتی خطیر است

شماره 1978
دوشنبه
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هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140060۳1860۳01۲۲61 مورخ 1400/11/05 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای ناصر صیاد فشتمی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1489 صادره از رشت در قریه بیجار کن در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 167/66 متر مربع پالک فرعی 19۳56 از اصلی 75 
مفروز مجزی از پالک 177 از اصلی 75 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای رمضانعلی نسیمی 
شالکوهی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1۲/01 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1۲/16

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت - سعید بدوی 3154 م الف   

دو شنبه
16 اسفند 1400
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معمایبازاریابیمشتریاندردنیایکسبوکار

بهقلم:هنریبل
کارشناس بازاریابی و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

دنیای دیجیتال امروزی نحوه تعامل میان برندها و مشتریان را به طور قابل مالحظه ای تغییر داده است. 
همین امر برای برندها منبع اصلی دردسر محسوب می شود. عادت پیدا کردن به تغییرات تازه و الگوهای 
نوین رفتار مش��تریان برای هیچ برندی امر س��اده ای نیست. درس��ت به همین خاطر شما در این میان به 
تمام توانایی تان در بازار نیاز خواهید داش��ت، در غیر این صورت ش��اید کمتر فرصتی برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان پیش روی تان قرار گیرد. 
بدون تردید وقتی ش��رایط برندها تغییر می کند، از دس��ت دادن تعداد مش��خصی از مش��تریان نیز امر 
غیرقابل اجتنابی خواهد بود. این نکته باید به طور مداوم مدنظر شما قرار داشته و در زمینه تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان مورد استفاده قرار گیرد. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور حرفه ای در 
این بازار هستید، باید به طور مداوم بازیابی مشتریان از دست رفته تان را نیز در دستور کار قرار دهید، در 
غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای جلب نظر مخاطب هدف پیدا نکنید. این امر می تواند شرایط تان 
در بازار را به طور قابل مالحظه ای دشوار ساخته و در ازای هر مشتری که جلب می کنید، چندین مشتری 

ثابت را از دست بدهید.
هدف اصلی در این میان بررسی برخی از نکات مناسب برای بازیابی مشتریان از دست رفته برندهاست. 
در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راس��تا را مورد ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد. این امر به ش��ما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک ش��ایانی خواهد کرد. در ادامه برخی از مهمترین توصیه ها 

در این میان را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
شخصیسازیایمیلهایبرند

شخصی س��ازی ایمیل های بازاریابی یکی از مهمترین گام ها برای جلب نظر دوباره مش��تریان از دس��ت 
رفته اس��ت. بدون تردید مش��تریان دلیلی برای بی توجهی به برند ش��ما دارند. در این میان ش��ما باید به 
دنبال کاهش میزان نارضایتی مشتریان در سطحی گسترده باشید. یکی از روش های مناسب در این میان 

شخصی سازی عملکرد برند در بازار برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 
وقتی ش��ما از ایمیل های متفاوت و شخصی سازی ش��ده سود می برید، بسیاری از مشکالت تان در زمینه 
بازگرداندن مش��تریان حل خواهد ش��د. دلیل این امر نیز برداش��ت متمایز مش��تریان از برند شما و نحوه 
فعالیت ت��ان در بازار خواه��د بود. این امر می تواند تاثیرگذاری ویژه ای بر روی مش��تریان از دس��ت رفته 
داش��ته باشد. در بسیاری از موارد در پی بهینه سازی شرایط یک برند با شخصی سازی ایمیل ها مشتریان 
سابق دوباره به تعامل با برند موردنظر ترغیب می شوند. درست به همین خاطر شما باید در این راستا به 

شخصی سازی ایمیل ها به عنوان راهکاری حرفه ای نگاه کنید.
تمرکزبررویشبکههایاجتماعی

اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی به مثابه گزینه ای مناس��ب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 
بازیابی مش��تریان قدیمی همیشه الگویی حرفه ای است. این امر با توجه به افزایش استفاده از شبکه های 
اجتماعی در میان کاربران اهمیت به ش��دت زیادی پیدا کرده اس��ت. با این حساب شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف باید حضور مناسب در شبکه های اجتماعی را نیز در دستور کار قرار دهید، در غیر 

این صورت شاید مشکالت تان در زمینه بازیابی مشتریان هرگز تمام نشود. 
حلمشکالتبرند

مش��تریان همیش��ه به دلیل یک یا چند مشکل از برند ش��ما صرف نظر می کنند. با این حساب یکی از 
ساده ترین راهکارها برای بازیابی مشتریان قدیمی می تواند حل مشکالت برند باشد. این امر به شما فرصت 
بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داد. با این حساب دیگر هیچ دردسری پیش 

روی برندتان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد بود. 
شناس��ایی مشکالت برند در اغلب موارد کار دشواری نیس��ت. شما اگر فقط چند دقیقه به اعتراضات و 
شکایت های مشتریان از دست رفته گوش دهید، به خوبی در این حوزه اطالعات مهمی به دست خواهید 
آورد. بنابراین دیگر نیازی به نگرانی بابت نحوه شناسایی مشکالت برند نخواهد بود. از این مرحله به بعد 
تنها کاری که برای بازیابی مش��تریان از دس��ت رفته باید انجام دهید، اطالع رسانی درباره حل مشکالت و 
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بهقلم:جسیسامراک
کارشناس بازاریابی و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

راه اندازی یک کسب و کار برای هر کارآفرینی چالش برانگیز 
محس��وب می ش��ود. بدون تردی��د تجربه همکاری ب��ا افراد 
گوناگون و تاثیرگذاری بر روی مشتریان در مقیاسی گسترده 
برای هر کارآفرینانی جذاب اس��ت، اما در عین حال این امر 
می تواند دردس��رهای زیادی نیز برای ش��ما به همراه داشته 
باشد. امروزه بسیاری از برندهای تازه تاسیس و استارت آپ ها 
در همان ابتدای کار با شکس��ت های بسیار سنگین رو به رو 
می ش��وند. این امر ش��انس فعالیت آنها در بازار را به حداقل 

رسانده و آینده کاری شان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. 
بسیاری از کارشناس های حوزه کسب و کار برای راه اندازی 
ی��ک برند تازه اق��دام به ارائه توصیه ه��ای بی نهایت پیچیده 
و طوالن��ی می کنند. این امر می تواند ماه ها یا حتی س��ال ها 
تجربه کارآفرینی افراد را به تاخیر بیندازد. درس��ت به همین 
دلیل اغلب کارآفرینان تازه کار به دنبال راهکارهای س��ریع و 
ساده برای موفقیت در بازار هستند. این امر انگیزه آنها برای 
موفقی��ت در بازار را به طور قاب��ل مالحظه ای افزایش داده و 
امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان بدون هزینه های اضافی 

را نیز به همراه دارد.
امروزه در دنیای کس��ب و کار همیش��ه راهکارهایی برای 
تاثیرگ��ذاری بهتر بر روی مخاطب هدف وجود دارد. این امر 
به لطف فناوری ه��ای دیجیتال و امکان اس��تفاده از نظرات 
گوناگون کارآفرینان در دنیای کس��ب و کار امکان پذیر است. 
هدف اصل��ی در این مقاله نیز مروری بر نحوه راه اندازی یک 
کسب و کار از نقطه صفر است. این  به شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان کمک ویژه ای کرده و شانس تان در بازار را 
نی��ز به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. بدون تردید 
بهینه سازی وضعیت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف برای 
بس��یاری از کارآفرینان امری غیرممکن محس��وب می شود. 
دلیل این امر نیز استفاده مداوم از شیوه های کلیشه ای برای 
حضور در بازار و بهینه سازی  روند فعالیت در این میان است. 
درس��ت به همین خاطر شما باید برای جلب نظر مشتریان و 
رقابت مناس��ب با دیگر برندها همیشه ایده های بهینه در سر 

داشته باشید. 
هدف اصلی در ای��ن مقاله مروری بر برخی از تکنیک ها و 
راهکارهای راه اندازی یک کسب و کار از نقطه صفر است. این 
یعنی ش��ما حتی بدون نیاز به داشتن یک ایده مشخص نیز 
می توانید از نکات مورد بحث در این مقاله بهره مند شوید. اگر 
ش��ما هم در دنیای کسب و کار به طور مداوم دنبال فرصتی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، نکات مورد 
بحث در این مقاله می تواند فرصت بی نظیری پیش روی تان 

قرار دهد. 
پیداکردنیکنیازمشخصدربازار

هر برن��دی برای حض��ور در بازار باید یک نیاز مش��خص 
از مش��تریان را حل کند. این امر به کس��ب و کارها فرصت 
تاثیرگ��ذاری بهینه ب��ر روی مش��تریان را داده و هزینه های 
تبلیغاتی را نیز کاهش می ده��د. دلیل این امر امکان تعامل 
بهتر با مشتریان در صورت کاربردی بودن محصوالت تان است. 
وقتی یک برند نیاز مشخصی از سوی مشتریان را هدف قرار 
می دهد، مشتریان به طور خودکار جذب محصولش خواهند 
ش��د. این امر درباره محصوالت کلیشه ای یا غیرکاربردی به 
طور کامال برعکس روی می دهد. بر این اس��اس ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید هزینه های س��نگین 
بازاریاب��ی را به جان خریده و عملکردتان در این حوزه نیز به 

شدت دشوار خواهد شد. 
ش��ما برای پیدا کردن یک نیاز مش��خص در ب��ازار باید از 
روندهای مش��خصی بهره بگیرید، در غیر این صورت ش��اید 
فرآین��د موردنظر ماه ها به طول انجامد و ش��ما هرگز فرصت 
شروع فعالیت تان در بازار را پیدا نکنید. در این راستا به نکات 

ذیل توجه نشان دهید:
• نگارش مشکالت مشتریان و اولویت آنها در بازار همیشه 
راهکار خوبی خواهد بود. این امر شما را با برخی از مهمترین 
مشکالت مشتریان و میزان اولویت شان برای آنها آشنا خواهد 
کرد. به این ترتیب انتخاب از میان مشکالت مشتریان بدل به 

امری ساده برای تان خواهد شد. 
• م��رور برخ��ی از وبالگ های تخصص��ی در زمینه معرفی 
محصوالت همیش��ه ایده ای هوش��مندانه خواهد بود. شما با 
چنین کاری به س��ادگی هرچه تمام ت��ر فرصت تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاط��ب هدف را پیدا می کنید. دلی��ل این امر نیز 
فعالیت اغلب کارش��ناس های حرفه ای در چنین وبالگ هایی 

و دسترسی به نظرات مشتریان است. 
• مرور نظرات مشتریان در پلتفرم ردیت )Reddit( یکی 
دیگر از راهکارهای تازه و خالقانه برای کارآفرینان است. شما 
باید همیشه اس��تفاده از فرصت های بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی را در دستور کارتان قرار دهید. این امر به شما برای 
تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 

• مرور بازارهای مهم برای مش��تریان و مراکز خرید آنالین 
یکی دیگر از راهکارهای آش��نایی با نیازهای آنها محس��وب 
می شود. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب ه��دف داده و فرآیند تاثیرگ��ذاری بر روی 

مشتریان را نیز کوتاه می سازد. 
بدون تردید ش��ما با استفاده از هر یک از نکات فوق امکان 
شناس��ایی برخی از نیازهای مشتریان را خواهید داشت. این 
امر ش��ما را به س��وی یک فرآیند بازاریابی مناس��ب هدایت 
خواهد کرد. با این حس��اب اگر به دنبال تاثیرگذاری مناسب 
بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید همیشه این راهکار را 
مدنظ��ر قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید محصوالت تان 

هرگز موردپسند مشتریان واقع نشود. 
ارزیابیایدهاصلیتان

پس از اینکه یک نیاز مش��خص در بازار مدنظر ش��ما قرار 
گرفت، باید ایده ای هم برای رفع آن داش��ته باش��ید. این امر 

در تمام برندهای بزرگ به خوبی مشاهده می شود. به عنوان 
مثال، مایکروسافت به عنوان یک برند حرفه ای با مشاهده نیاز 
کاربران به سیس��تم عاملی راحت و س��ریع اقدام به طراحی 
نس��خه های مختلف ویندوز در طول سال های متمادی کرده 
است. این امر یکی از اهداف تازه مشتریان را مدنظر قرار داده 
و امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان را نیز به همراه خواهد 
داش��ت. از این نظر ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
مس��یر چندان ساده ای را پیش رو نخواهید داشت. دلیل این 
امر نیز ض��رورت پیدا کردن ایده ای مناس��ب برای تعامل با 
مش��تریان در بازار است. اگر شما به این مسئله توجه الزم را 
نشان ندهید، خیلی زود تبدیل به یکی از برندهای کلیشه ای 

در بازار خواهید شد. 
ب��دون تردید ه��ر کارآفرینی ب��رای ورود به ب��ازار برخی 
از ایده ه��ای ابتدای��ی را در ذهن دارد. این ام��ر به آنها برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظرش��ان کمک 

خواهد کرد. نکته مهم در این میان ضرورت ارزیابی ایده های 
کارآفرین��ان ب��ه طور حرفه ای اس��ت. این امر به ش��ما برای 
تاثیرگذاری مناس��ب ب��ر روی مخاطب ه��دف کمک کرده 
و ش��انس ش��ما برای ارائه چهره ای حرفه ای از مش��تریان را 
بهینه س��ازی خواهد کرد. یادتان باش��د برخورد اولیه شما با 
مش��تریان اهمیت بسیار زیادی دارد. درست به همین خاطر 
ارزیابی دقیق وضعیت ایده برند و س��پس ورود به بازار امری 

اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
امروزه بسیاری از برندها برای ارزیابی وضعیت ایده های شان 
قبل از ش��روع به کار رسمی نسبت به همکاری با آژانس های 
مختلف واکنش نش��ان می دهند. این امر برای آنها جذابیت 
بس��یار زیادی داشته و به سرعت ایرادات اساسی ایده شان را 
مش��خص می س��ازد. تنها نکته منفی در این میان مربوط به 
ضرورت صرف هزینه ب��اال برای همکاری با چنین برندهایی 
اس��ت. این امر شانس شما در بازار را به شدت کاهش داده و 
برای کسب و کارهای نوپا یک چالش مهم محسوب می گردد. 
توصیه ما در این بخش اس��تفاده از توانایی تحلیل اعضای 
ش��رکت و دوستان تان در دنیای کسب و کار است. بی تردید 
این امر هیچ هزینه اضافی برای برند ش��ما به همراه نخواهد 
داشت. از س��وی دیگر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
بدل به امری حرفه ای خواهد کرد. بی تردید افرادی که سابقه 
فعالیت چند س��اله در دنیای کسب و کار را دارند، به خوبی 
توانایی تش��خیص ایده های کاربردی از نمونه های شکس��ت 
خورده را خواهند داش��ت. بنابراین ش��ما می توانید با خیال 

راحت به توصیه آنها گوش دهید. 
شناساییمخاطبهدف

ه��ر برندی ب��رای فروش محصوالت و کس��ب س��ود باید 
مخاطب هدف متمایزی در مقایس��ه با دیگر کس��ب و کارها 
داشته باش��د. بدون تردید برندی مثل نایک دارای مخاطب 
هدف ویژه ای در مقایس��ه با برندی مثل اپل است. همین امر 
امکان فعالیت مناس��ب در بازار را فراهم می سازد. درست به 
همین خاطر برند شما باید همیشه آماده تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به بهترین شیوه ممکن باشد. 
امروزه برندهای بزرگ به س��اده ترین شکل ممکن بر روی 
مخاطب هدف شان تاثیرگذاری دارند. دلیل این امر به غیر از 
هزینه ه��ای باالی بازاریابی و کمپین ه��ای جذاب، مربوط به 
شناس��ایی دقیق مخاطب هدف اس��ت. این امر به آنها برای 
جلب نظر مشتریان به ساده ترین شکل ممکن کمک می کند. 
با این حساب دیگر مشکلی از نقطه نظر سطح تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف برای چنین برندهایی پیش نخواهد آمد. 
شما برای شناس��ایی دقیق مخاطب هدف تان باید از تمام 
اطالعات در دسترس به بهترین شکل ممکن بهره ببرید. این 
امر ش��انس ش��ما در بازار را به طور قابل مالحظه ای افزایش 
می دهد. خوشبختانه در طول سال های اخیر ابزارهای بسیار 
زیادی در دسترس بازاریاب ها قرار گرفته است. با این حساب 
دیگر تاثیرگذاری بر روی مشتریان امری سخت یا غیرممکن 
محسوب نمی شود. شما با جست و جویی ساده امکان انتخاب 
چندین ابزار کاربردی در کنار هم را خواهید داش��ت. چنین 
ابزارهایی به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف، 

همانطور که آنها انتظارش را دارند، کمک خواهد کرد. 
ایجادانجمنمشتریان

هر برن��د برای حفظ مش��تریانش زحمات بس��یار زیادی 
می کش��د. با این حال در بس��یاری از مواق��ع توانایی برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور کامل از بین 
می رود. دلیل این امر در اغلب مواقع ناتوانی برندها برای ایجاد 
انجمن مشتریان است. وقتی مشتریان در تعامل با یک برند 
احس��اس تعلق خاطر به آن نداشته باشند، خیلی راحت در 
صورت مش��اهده برندی دیگر سراغ آن خواهند رفت. درست 
در همین بخش بحث مربوط ب��ه تبدیل خریداران عادی به 
مش��تریان وفادار مطرح می شود. البته شما باید در این راستا 

به برخی از نکات مهم دیگر نیز توجه نشان دهید. 
بدون تردید در این مرحله ش��ما هنوز به طور رس��می کار 
برندتان را شروع نکرده اید. با این حال سرمایه گذاری بر روی 
مشتریان و تالش برای جلب نظرشان پیش از ورود رسمی تان 
به ب��ازار همچنان ایده جذابی خواهد ب��ود. این امر می تواند 
شانس ش��ما در بازار را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده 
و فرصت های بس��یار عالی پیش روی مشتریان تان قرار دهد. 
امروزه بسیاری از برندها مدتی قبل از شروع رسمی کارشان 
اقدام به عرضه برخی از خدمات به مشتریان می کنند. دلیل 
این امر ارزیابی واکنش مشتریان نسبت به عملکردشان است. 
اگر ش��ما هم ب��ه دنبال تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
هس��تید، باید از همین شیوه در راس��تای راه اندازی برندتان 

سود ببرید. 
رونماییازطرحاولیهمحصوالت

رونمای��ی از طرح اولیه محصوالت امر بس��یار مهمی برای 
برندها محسوب می گردد. امروزه بسیاری از مشتریان در بازار 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف راهکارهای بس��یار 
متنوعی را در پیش می گیرند. در این میان رونمایی از نسخه 
اولی��ه یا مفهومی محصوالت تان بهترین ای��ده بازاریابی دنیا 

خواهد بود. 
بس��یاری از برندهای بزرگ دنیا برای جلب نظر مشتریان 
ساالنه چند طرح مفهومی یا اولیه از محصوالت آینده شان را 
رونمای��ی می کنند. نکته مهم اینکه در اینجا خبری از عرضه 
محصوالت موردنظر به بازار نیس��ت. در عوض نظر مشتریان 
نس��بت به نوآوری های برند موردنظر جلب خواهد کرد. این 
امر ش��ما را در مقایسه با رقبای تان در کانون توجه مشتریان 

قرار می دهد. 
طرح اولیه شما برای محصوالت تان نیازی به پیچیدگی زیاد 
ن��دارد. تنها نکت��ه مهم در این میان ت��الش برای جلب نظر 
مش��تریان در همان ابتدای امر اس��ت. این نکته با ایجاد یک 
ویژگی مهم و در نظر داشتن نیاز مشتریان صورت می گیرد. 
به این ترتیب همه در بازار برای عرضه رسمی محصوالت تان 
لحظه ش��ماری خواهند کرد. بی ش��ک این ام��ر تفاوت میان 
برندهای موفق و شکس��ت خورده را در س��طحی گس��ترده 

نمایش می دهد. 
طراحیبرنامهکسبوکار

برنامه کس��ب و کار همیشه در بخش های پایانی و پیش از 
راه اندازی رسمی کسب و کار مدنظر قرار می گیرد. این بخش 
به ش��ما امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مشتریان را داده 
و فرصت تان در بازار را نیز بی نهایت بهینه می سازد. دلیل این 
امر امکان پیش بینی تمام تعامالت با مشتریان در این بخش 
اس��ت. این نکته به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور حرفه ای کمک خواهد کرد. بنابراین اگر شما به 
دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف و پرهیز از 
بروز هرگونه مشکلی از فرآیند کاری تان هستید، باید به طور 
ویژه ای طراحی برنامه کس��ب و کار را مدنظر قرار دهید. این 
امر به ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک 

کرده و فرصت های مناسبی پیش روی تان قرار می دهد. 
یادتان باش��د استفاده از نظرات دیگران در فرآیند طراحی 
برنامه کس��ب و کار همیش��ه امر مهمی محسوب می گردد. 
درس��ت به همین خاطر شما باید همیشه تعامل با مشتریان 
به بهترین شکل ممکن را در خاطر داشته باشید، در غیر این 
صورت هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و 

جلب نظرشان به طور حرفه ای پیدا نخواهید کرد. 
بازاریابیبرایمحصوالت

بازاریابی برای محصوالت یکی از امور بسیار مهم در دنیای 
کسب و کار محسوب می شود. شما بدون بازاریابی حتی امکان 
فروش بهترین محصوالت دنیا را هم نخواهید داشت. درست 
به همین خاطر برندهای بزرگ به طور مداوم در تالش برای 
فروش محصوالت ش��ان همراه با کمپین های بازاریابی جذاب 
هستند. البته شما در این میان نیازی برای صرف هزینه های 
گ��زاف ندارید. تنها نکته مهم اس��تفاده از ایده های جذاب و 
سپس تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس 

پیش بینی سلیقه اش است. 
اگر ش��ما در مراحل قبل��ی کار به خوبی نیازه��ای بازار و 
مش��تریان را در دستور کارتان قرار داده باشید، در این بخش 
نیز مش��کل چندانی پیش روی تان نخواهد بود. درس��ت به 
همین خاطر باید همیش��ه فعالیت حرفه ای در بازار و تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان را در خاطر داشته باشید. 
این امر نیازمند ارتباطات قوی با مشتریان خواهد بود. هرچه 
ارتباطات شما با مشتریان در بازار قوی تر باشد، شانس تان در 

نهایت امر برای تاثیرگذاری بر روی آنها نیز بیشتر می شود. 
امروزه برخی از برندها به محض ش��روع به کارشان در بازار 
یک برنامه دقیق برای بازاریابی و تبلیغات نیز طراحی می کنند. 
این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف می دهد. با این حساب شما در این مرحله باید 
یک برنامه بازاریابی نیز برای کس��ب و کارتان طراحی کنید. 
این برنامه به ش��ما برای فعالیت دقیق در بازار و تاثیرگذاری 
بهینه بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. اگر شما این 
نکات مهم را در خاطر داش��ته باش��ید، تمام ارتباطات تان با 
مشتریان به طور دقیق برنامه ریزی خواهد شد. بنابراین دیگر 

دلیلی برای نگرانی از تعامل با مشتریان نخواهد بود. 
ارزیابیوضعیتبرندبهطورمداوم

پس از اینکه شما تمام مراحل قبلی را پشت سر گذاشتید، 
باید دس��ت به ارزیابی وضعیت برندتان به طور رسمی بزنید. 
این امر به شما برای جبران مشکالت و ناتوانی های تان در بازار 
کمک خواهد کرد. امروزه بس��یاری از برندها به لطف ارزیابی 
مداوم فعالیت شان امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را پیدا می کنند. بنابراین شما هم باید در زمینه تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف از این تکنیک استفاده نمایید. 
امروزه راه اندازی کس��ب و کار از نقطه صفر برای هر کسی 
امر دش��واری محسوب می ش��ود. با این حس��اب استفاده از 
توصیه ه��ای مورد بح��ث در این مقاله می تواند راهگش��ای 

بسیاری از مشکالت تان باشد. 
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چطور یک کسب و کار را از نقطه صفر راه اندازی کنیم؟


