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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

گزارش بانک جهانی از رشد ناموزون منطقه منا

رشد اقتصادی ایران 
شتاب می گیرد

بانک جهانی پیش بینی خود از رش��د اقتصادی ایران در س��ال ۲۰۲۲ را به 3.7 درص��د افزایش داد و از بهبود 
وضعیت تورم، تراز حس��اب های جاری و تراز مالی دولت نس��بت به سال قبل خبر داد. این نهاد بین المللی که در 
ژانویه ۲۰۲۲ از پیش بینی رش��د ۲.4 درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ سخن گفته بود، در گزارش تازه خود 
ای��ن رق��م را به 3.7 درصد افزایش داد. وضعیت تورم نیز در برآورد جدید بانک جهانی بهبود یافته و در حالی که 
نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲1 بالغ بر 4۰.7 درصد بوده پیش بینی شده است، این رقم در سال جاری میالدی...

سازمان تجارت جهانی از کاهش رشد تجارت در سال 2022 خبر داد

عواقب جنگ در تجارت جهانی
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9 بانک بیش از ۷۶ درصد تراکنش های شبکه پرداخت را برعهده دارند

سهم بانک ها از تراکنش ها
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: بازار سـهام اگرچه در سـومین هفته کاری سـال جدید به روند صعودی اخیر خود ادامه 
داد، اما بخشـنامه جنجالی وضع عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی در روز سه شنبه هفته گذشته، 

منفی ترین روز بورس تهران در طول سـه ماه گذشته را رقم زد و شاخص کل بورس با کاهش 
33 هزار واحدی معادل 2.2۷ درصد بار دیگر از میانه کانال 1.4 میلیون واحدی پایین تر رفت...

با رشد 13 هزار واحدی در اولین روز هفته

بورس یکپارچه سبز شد

دریچــه
فروش محصوالت دیجیتال 

کاهش یافت
تحوالت بازار 

دیجیتال در 2022
ب��ازار  می رس��د  نظ��ر  ب��ه 
محصوالت دیجیتال در س��ال 
کم رمق��ی  وضعی��ت   ،۲۰۲۲
را تجرب��ه کرده اس��ت. آنطور 
که موسس��ه پژوهش��ی گارتنر 
گ��زارش داده، می��زان فروش 
جهان��ی رایانه های ش��خصی و 
س��ایر دس��تگاه های دیجیتال 
در س��ه ماهه نخس��ت س��ال 
۲۰۲۲ نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قب��ل به ش��دت کاهش 
یافته اس��ت. هرچند این اتفاق 
ب��ه اعتقاد برخی ه��ا به معنای 
امپراتوری دس��تگاه های  پایان 
دیجیت��ال اس��ت، ام��ا فعاالن 
صنع��ت آی تی، نظ��ر دیگری 
دارن��د و می گوین��د که فروش 
رایانه ه��ای ش��خصی در س��ه 
ماه��ه نخس��ت س��ال ۲۰۲1، 
رک��ورد س��ریع ترین رش��د در 
۲۰ سال گذش��ته را شکست، 
چراکه با ادامه بحران کرونا، هر 
روز بر تعداد ش��اغالن دورکار، 
دانش��جویان  و  دانش آم��وزان 
حاض��ر در کالس های آنالین و 
حجم خریده��ای غیرحضوری 
اف��زوده ش��د و بدی��ن ترتیب، 
بازار فروش رایانه های شخصی، 
نت بوک، لپ ت��اپ و... به رونق 
اما حاال  هرچه بیشتر رس��ید، 

ب��ه نظر می رس��د که 
2وضعیت بازار...
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اقتصاده��ای نوظهور در ادبیات اقتص��ادی، از جمله اصطالحات 
مهمی اس��ت که در چند دهه گذش��ته به موازات رشد و گسترش 
پدیده جهانی شدن، بسامد باالیی پیدا کرده و در حال حاضر، یکی 
از سرفصل های مهم اقتصاد و سیاست بین الملل را تشکیل می دهند. 
اقتصادهای نوظهور به گروهی از کشورها گفته می شود که میانگین 
درآمد سرانه آنها پایین تر از میانگین جهانی و میانگین نرخ رشدشان 
باالتر از میانگین جهانی باشد، یعنی کشورهای در سطح درآمدی 
پایین اما با نرخ رش��د اقتصادی ب��اال. از آنجا که با احیای احتمالی 
برجام، ایران توانایی خیز دوباره در اقتصاد جهان و تبدیل به یک بازار 
نوظهور جهانی را دارد، بررس��ی تجربیات و چالش های اقتصادهای 

نوظهور می تواند چراغ راه توسعه در این مسیر باشد.
مطالعات جهانی نشان می دهد که وجه مشترک همه اقتصادهای 
نوظه��ور، مش��ارکت در تجارت و بازارهای جهانی همگام با رش��د 
اقتص��ادی و تقال برای همپایی در تکنولوژی    های باال بوده اس��ت؛ 
آنچه پیش نیاز آن بیش و پیش از هر چیز به ویژه برای ایران، رفع 
تحریم ها و ثبات اقتصاد کالن اس��ت. در واقع، ورود ایران به باشگاه 
اقتصادهای نوظهور بیش از همه در گروی رفع تحریم ها و ثبات در 
س��طح اقتصاد کالن است. ایران دو موج بزرگ تحریمی را در ابتدا 
و انتهای دهه 9۰ از س��ر گذراند که اثرات آن در سیر شاخص های 
اقتصادی و اجتماعی این سال ها قابل ردگیری است. در حال حاضر، 

اقتصاد سیاسی ایران در شرایطی اولین سال قرن جدید را پشت سر 
می گذارد که همچنان چش��م به احیای برجام دارد و این در حالی 
است که مذاکرات پیرامون احیای برجام دچار وقفه ای طوالنی شده 
است؛ وضعیتی که می توان از آن به »پایان باز تحریم ها در اقتصاد 

ایران« یاد کرد.
ایران وارد باشگاه نوظهورها می شود؟

اقتصادهای نوظه��ور امروزه یکی از س��رفصل های مهم اقتصاد 
و سیاس��ت بین الملل را تش��کیل می دهند. وجه مش��ترک همه 
اقتصادهای نوظهور، مشارکت در تجارت و بازارهای جهانی همگام 
با رش��د اقتصادی و تقال برای همپایی در تکنولوژی های باال بوده؛ 
فرآیندی گلوله برفی که پس از جنگ جهانی دوم ابتدا در شرق آسیا 
)کشورهای کره جنوبی، تایوان و سنگاپور( و اخیرا در همه مناطق 
جهان، از چین و هند گرفته تا برزیل و ترکیه را درگیر کرده است. 
بدین ترتیب، ساخِت اقتصادهای نوظهور در یک خط سیر مشخص 

صورت گرفته است.
ای��ران از انقالب بازارهای نوظهور ک��ه از میانه دهه 8۰ میالدی 
به این س��و، شکوفایی اقتصادی و چند برابر شدن درآمد سرانه در 
کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه را محقق کرد، تاکنون به دور 
مانده اس��ت. در دهه 138۰ و در شرایطی که سند چشم انداز ایران 
14۰4 به تصویب رس��ید، فرصتی تاریخی برای پیوستن ایران به 
اقتصادهای نوظهور وجود داشت که متاسفانه این فرصت به راحتی از 
دست رفت. در دولت های نهم و دهم شاهد بودیم که ایران با وجود 

توانایی های بالقوه عظیم، دچار انزوای سیاسی و اقتصادی شد و به 
حاش��یه اقتصاد جهانی رانده شد و فرصت بسیار مهم جای گرفتن 
در بین اعضای گروه ۲۰، متشکل از کشورهای مهم و تاثیرگذار در 
عرصه جهانی را از دست داد. نتایج سیاست های خارجی و اقتصادی 
دولت های نهم و دهم حتی باعث ش��د که در س��ال های ۲۰11 تا 
۲۰14 اقتصاد ایران به ردیف کش��ورهای با درآمد سرانه پایین تر از 
میانگین جهانی و همچنین نرخ رشد اقتصادی پایین تر از میانگین 
جهانی تنزل کند و در نتیجه به کشوری با درآمد سرانه پایین و نرخ 

رشد پایین تبدیل شود.
طبق گزارش مرکز تحقیقات و بررسی های اتاق ایران، دو کشور 
ایران و ونزوئال با وجود کسب درآمدهای عظیم از محل صدور نفت 
و گاز، به  دلیل سیاست های پوپولیستی که در یک دهه گذشته اجرا 
کردند، دچار رش��د اقتصادی پایینی شده اند که آنها را در خارج از 
گروه اقتصادی نوظهور قرار داده اس��ت. ایران برای جای گرفتن در 
گروه اقتصادهای نوظهور به میانگین نرخ رشد اقتصادی دست کم 5 
درص��دی نیاز دارد. البته به لطف برخورداری موقت از درآمد باالی 
نفتی در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰1۰، اقتصاد ایران توانست به میانگین 
رش��د 4.9 درصدی دست یابد. بدیهی است چنین نرخ رشدی که 
متکی بر توان و استعداد نیروهای داخلی نباشد، قابل دوام و پایدار 
نخواه��د بود. در نتیجه با تش��دید تحریم ه��ای نفتی و بانکی بین 
س��ال های ۲۰11 تا ۲۰14، این نرخ رش��د به میانگین منفی ۰.1 
درصد س��قوط کرد که بدترین عملکرد در نرخ رشد ایران طی نیم 

قرن اخیر بوده است.
درآمد نفتی، بالی رشد اقتصادی

ایران برای ورود به باشگاه اقتصادهای نوظهور به رشد اقتصادی 
باثب��ات نیاز دارد، اما اقتصادهای نفتی در تداوم رش��د اقتصادی با 
مش��کالت و معضالت زیادی مواجه هس��تند که ای��ن موضوع در 
نظریات اقتصادی به »نفرین منابع« شهره شده است. گزارش تازه 
بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان »مقایسه ایران 
و اقتصادهای نوظهور در خط سیرها و شاخص های بنیادین توسعه« 
نش��ان می ده��د درآمدهای نفتی همان طور ک��ه به ظاهر موهبت 
الهی قلمداد می   ش��وند، در صورت عدم مدیریت می توانند صدمات 
قابل توجهی را برای اقتصاد یک کشور به همراه داشته باشند. مرکز 
پژوهش   ه��ای توس��عه و آینده نگری در این گ��زارش می گوید که 
عملکرد رش��د اقتصادی در ایران نسبت به میزان هدف   گذاری   شده 
در برنامه   ها پایین   تر اس��ت، چراکه در اکثر س��ال های برنامه    اول و 
دوم توس��عه و برنامه   های مبتنی بر چشم   انداز یعنی برنامه چهارم، 
پنجم و ششم توسعه، عملکرد رشد از هدف   گذاری 8 درصد پایین   تر 
بوده است، زیرا در غیاب مولفه کلیدی بهبود نهادی، رشد اقتصادی 
ایران از ش��وک   های اقتص��ادی برون   زا و نوس��ان درآمدهای نفتی، 
متغیرهای بیرونی پیش بینی   نشده مانند تحریم و شرایط سیاسی 
بی   ثبات )مانند تاثیر سال های انقالب و جنگ در کاهش شتاب رشد 
و عدم تداوم آن و نیز تاثیر تحریم های هس��ته   ای از سال ۲۰11 به 
بعد( تاثیرپذیری بیشتری داشته و دارد. از میان اقتصادهای نوظهور 

در این گ��زارش، مواردی چون ایران و برزیل که برخوردار از منابع 
طبیعی سرشار و بیشتر وابسته به اتصاالت جهانی هستند، در تداوم 
رشد دچار معضالت بیشتری هستند. نوسانات رشد تولید ناخالص 
داخلی برزیل و ثبت ارقام منفی از دهه ۲۰۰۰ به بعد نشان می دهد 
که اقتصادهای نوظهور حتی در شرایط اصالحات نهادی نیز با شدت 
بیش��تری متأثر از فعل و انفعاالت سرمایه جهانی هستند. بنابراین 
تنها اقتصادهایی می توانند از این مهلکه بگریزند که نخست، مقدم 
بر اصالحات نهادی و بازاری، زیرساخت   های اجتماعی الزم را ایجاد 
کرده باشند و دوم، از طریق تقویت فرآیند یادگیری فناورانه، انتقال 
و جذب دانش علمی و فنی، س��ریع   تر به مرز پیشرفت و تکنولوژی 
جهانی رسیده باشند. مثال بارز آن، ثبت بزرگ ترین روند مداوم رشد 
اقتص��ادی چهار دهه   ای در چی��ن در تاریخ اقتصادهای جهان و در 

مرتبه بعدی، رکورد بسیار مثبت هند است.
در نقطه مقابل اما نوس��ان رش��د اقتصادی، تجربه ای متفاوت از 
تجربه اقتصاده��ای نوظهوری مانند چین، هند و در مراتب بعدی، 
ترکیه و برزیل را برای کشورمان رقم زده است. البته در سالیان اخیر، 
یافتن کش��ورهایی که بعضا نرخ رشد سریع   تری از ایران داشته   اند، 
ازجمله در آس��یای جنوب ش��رقی )کره جنوبی، تایوان و مالزی( و 
منطقه منا )عربستان، امارات و قطر(، کار دشواری نیست. در واقع، 
فشار رقابت میان دولت   ها از سوی اقتصادهای نوظهور در تصاحب 
»فضای توس��عه«، روز به روز جایگاه ای��ران در اقتصاد منطقه   ای و 

جهانی را تنگ   تر می کند.

در س��ال ۲۰۲۲، پاندمی کرونا ب��ه مثابه یک کاتالیزور همچنان به 
ج��ذب فناوری دیجیتال و ابری در تمام��ی فعالیت های تجاری ادامه 
می ده��د و بدون ش��ک، بازاریابی از این قاعده مس��تثنی نیس��ت. به 
نوشته مجله فوربس، البته بازاریابان همیشه مشتاقان اولیه هر گرایش 
فناوری جدی��د بوده اند؛ از تجزیه و تحلی��ل داده های بزرگ گرفته تا 
رس��انه های اجتماعی و هوش مصنوعی. این روند در س��ال های آینده 
نیز ادامه خواهد داش��ت. بازاریابان به استقرار راه حل های فناوری برای 
انطباق با ش��یوه زندگی آنالین و دیجیتالی ادامه خواهند داد. برندها 
و س��ازمان ها با چالش ه��ای اندازه گیری و واکنش ب��ه تغییرات رفتار 
مصرف کننده در تعداد روزافزون کانال ها س��ازگار می شوند. همچنین 
چالش های منحصربه فردی در این سال وجود خواهند داشت که پایان 
عصر کوکی ها از آن جمله است. برای مقابله با این چالش ها، بازاریابان 
ابزارهای بیشتری از همیشه در اختیار خواهند داشت که توسط هوش 
مصنوعی و تجزیه و تحلیل پیشرفته  تقویت می شود. در گزارش حاضر، 

مهمترین روندهای بازاریابی در سال ۲۰۲۲ پیش بینی شده است.
* راه حل های بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی: هوش مصنوعی، 
مدت زیادی اس��ت که بخش��ی از بازاریابی بوده اس��ت. کافی است به 
تبلیغ��ات فیس بوک، گوگل یا هر یک از هزاران س��رویس دیگر که از 
الگوریتم های هوشمند برای ارائه تبلیغات به مشتریان بالقوه استفاده 
می کنند، نگاه کنید تا متوجه نفوذ هوش مصنوعی در صنعت بازاریابی 
ش��وید. همچنین می توان در س��ال ۲۰۲۲ ش��اهد رشد اس��تفاده از 
راه حل های پ��ردازش زبان طبیعی )NLP( باش��یم که ب��رای ایجاد 

نسخه های بازاریابی طراحی شده اند تا مخاطبان را به خود جذب کنند. 
این فناوری مش��خص می کند که محص��والت و خدمات در کدام یک 
از رس��انه های اجتماعی مورد بحث قرار گیرند. بدیهی است که هوش 
مصنوع��ی و یادگیری ماش��ین به طور فزاینده ای ب��رای ارائه »دیدگاه 
3۶۰ درجه مش��تری« که بازاریابان مدت هاست به صورت خودکار و 
هدفمند برای رس��یدن به آن تالش کرده اند، استفاده می شود. هرچه 
بیشتر بازاریابان به ارزشی که هوش مصنوعی برای فرآیندهای بازاریابی 
به ارمغان می آورد اعتماد  کنند، مقدار ارزشی که این هوش مصنوعی 
ایجاد می کن��د افزایش پیدا می کند. به  طور کلی، باارزش ترین کاربرد 
استفاده از هوش مصنوعی، در سازمان هایی است که به طور فزاینده ای 
به منابع داده ش��خص ثالث و خارجی نگاه می کنند تا بینش هایی را 
بیابند که به عرضه محصوالت و خدمات به بازار کمک می کند. روشن 
است که بخش بزرگی از این حجم داده ها مربوط به اطالعات  شخصی 

مشتریان خواهد بود.
* واقعی��ت ترکیبی )MR( و متاورس: منصفانه اس��ت که بگوییم 
بازاریابان هنوز کامال تصمیم خود را درباره چگونگی مقابله با متاورس 
نگرفته اند. ایده بزرگ واقعیت های دیجیتالی به هم پیوسته و پایدار که 
در آن هر جنبه از زندگی ما می تواند به صورت آنالین انجام شود، هنوز 
کمی  دور از واقعیت است. با این حال، برای برخی از بلوک های سازنده 
اصلی آن، مانند واقعیت توس��عه یافته شامل واقعیت مجازی، افزوده و 
ترکیبی )VR/ AR/ MR(، گام بلندی برداشته شده است. در بسیاری 
از اس��تراتژی های بازاریابی، واقعیت اف��زوده )AR( نقش مهمی برای 

بازنمایی های مجازی محصوالت واقعی، از لباس گرفته تا اثاثیه منزل 
در محیط های واقعی دارد. این فناوری نه تنها به طور بالقوه نرخ بازدهی 
را افزایش می دهد، بلکه به مش��تریان اجازه می دهد محصوالت را در 
خانه های شان ببینند و تجارب خرید دیجیتالی فراگیرتر و تجربی تری 
را کس��ب کنند. همچنین محققان ثابت کردند که )AR( باعث ایجاد 
 )VR( تعامل و وفاداری به برند می شود. از سوی دیگر، واقعیت مجازی
نیز می تواند به عنوان یک ابزار بازاریابی در سال ۲۰۲۲ با در دسترس 
بودن هدس��ت مقرون به صرفه مورد اس��تفاده قرار گیرد. این فناوری، 
نمایشگاه های محصوالت مجازی و حتی مراکز خرید را برای برندهایی 
که به دنبال نمایش محصوالت خود به روش های فراگیرتر هس��تند، 
امکان پذیر می کند. همچنین از این تکنول��وژی در بازاریابی امالک و 
مس��تغالت برای اجازه دادن به خریداران بالقوه برای گش��ت وگذار و 
مشاهده امالک موردعالقه ش��ان استفاده می شود. احتمال می رود که 
مت��اورس با حمایت های مالی و فرصت های فراوانی که برای بازاریابان 
فراهم می کند، ش��اهد ش��روع واقعیت های دیجیتالی در سال ۲۰۲۲ 

خواهیم بود.
* بازاریاب��ی Micro-moments: ب��ا فراگیرش��دن تلفن ه��ای 
هوش��مند، بازاریابی موس��وم به )Micro-moments( می تواند به 
خواس��ته های مش��تریان خود در هر زمان و مکانی پاسخ دهد. اکنون 
این نوع بازاریابی به لط��ف ابزارهای پیچیده  موجود برای اندازه گیری 
و پیش بینی رفتار مش��تری توس��ط برندها قابل شناس��ایی هستند.  
توسعه توانایی تش��خیص و پاسخگویی به این لحظات با رویکردهای 

بازاریابی شخصی، اولویت کلیدی برای بس��یاری از بازاریابان در سال 
۲۰۲۲ خواه��د بود. امروزه، مصرف کنندگان از برندها انتظار دارند که 
نیازهای خود را به عنوان یک فرد درک کنند و به آنها پاسخ دهند و در 
نهایت محصولی منحصربه فرد به آنها ارائه دهند. به عنوان مثال شرکتی 
مانند Expedia یا TripAdvisor تش��خیص می دهد که مشتری 
بالقوه چه زمانی به یک شهر جدید وارد شده است تا توصیه های هتل 
یا رس��توران را به آنها ارائه دهد. فن��اوری، از جمله هوش مصنوعی و 
یادگی��ری ماش��ینی، می تواند برای شناس��ایی این لحظ��ات و ایجاد 
رویکردهای شخصی سازی شده برای هدایت مصرف کنندگان به سمت 
کاالها یا خدمات اس��تفاده ش��ود. در نمونه ای دیگر، فناوری یادگیری 
ماش��ینی که توسط Exit Bee توسعه یافته اس��ت، از الگوریتم های 
تشخیص رفتار استفاده می کند تا تشخیص دهد چه زمانی کاربران با 

محتوا درگیر و آماده دریافت مطالب تبلیغاتی هدفمند هستند.
* زندگی بعد از کوکی ها: به لطف آگاهی روزافزون از مسائل مربوط 
به حریم خصوصی آنالین، عصر کوکی ها )کدی که توسط وب سایت ها 
برای ردیابی رفتار ما روی رایانه های ما تعبیه ش��ده است( رو به پایان 
اس��ت. تا پایان سال ۲۰۲۲، گوگل  کروم به سایر مرورگرهای محبوب 
از جمله فایرفاکس و اپرا ملحق خواهد شد تا پشتیبانی از کوکی های 
شخص ثالث را لغو کند. این به آن معناست که جست وجوی روش های 
جایگزی��ن برای ردیابی و درک رفت��ار کاربر یکی از دغدغه های اصلی 
 ،Hubspot بازاریابان در س��ال آینده خواهد بود. با توجه به گزارش
شرکت توس��عه دهنده  نرم افزار، 44درصد از بازاریابان اذعان کردند که 

این تغییر منجر به افزایش قابل توجه هزینه ها برای دستیابی به نتایج 
مش��ابه در سال ۲۰۲1 خواهد شد. یکی از عناصر مهم در راستای این 
تحول را می توان تغییر تمرکز به س��مت جمع آوری داده های شخص 
اول به جای تکیه بر داده های ش��خص ثالث ارائه شده توسط کوکی ها 
دانس��ت. شاید بتوان مهمترین بخش را کنار گذاشتن توانایی تکیه بر 
کوکی های شخص ثالث برای اندازه گیری رفتار کاربر در نظر گرفت و 
این یک هشدار مهم به بازاریابان است که بیش از حد به فناوری یا ابزار 

دیجیتالی وابسته نشوند.
 CES رویداده��ای ترکیبی بازاریابی: برای اولین بار، نمایش��گاه *
 )Hybrid Events( ۲۰۲۲ به عنوان رویدادهای ترکیب��ی بازاریابی
برگزار ش��د که شرکت کنندگان می توانس��تند به صورت حضوری یا 
غیرحض��وری از آن بازدید کنند. این یک روند قوی در طول س��ال و 
به احتمال زیاد فراتر از آن خواهد بود، زیرا ش��رکت ها به مزایای اجازه 
حض��ور از هر نقطه در جهان فراتر از واکنش س��اده به همه گیری پی 
می برند. رویدادهای ترکیبی بازاریابی می توانند اشکال مختلفی داشته 
باشند، اما در ابتدایی ترین حالت شامل تکرار یا دسترسی به محتوای 
رویداد مانند ارائه ها، سخنرانی ها، اجراها و فرصت های شبکه از راه دور 
هستند. در حالت پیچیده تر، می تواند شامل استقرار فناوری هایی مانند 
VR یا AR باش��ند تا به مخاطبان از راه دور اجازه دهد تا به کاوش و 
تعامل با یک رویداد به گونه ای که گویی روی زمین هستند، بپردازند یا 
به شرکت کنندگان حضوری اجازه دهد تا با عناصر دیجیتال یا مجازی 

درگیر شوند.

فوربس پیش بینی کرد
5 روند بازاریابی در سال 2022

ورود به باشگاه نوظهورها در گروی رفع تحریم و ثبات اقتصادی است

در مسیر اقتصادهای نوظهور

اجرای استراتژی های سئو با تکنیک های کاربردی
اجرای اس��تراتژی های سئو نقش مهمی در موفقیت سایت ها در دنیای امروز دارد. بسیاری از کسب و کارها 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مداوم نیازمند اس��تفاده از تکنیک های تازه و تولید محتوای 
کاربردی هستند. در این میان بدون سئو هیچ کدام از تالش های بازاریاب ها مورد توجه کاربران قرار نمی گیرد. 
اگرچه استفاده از سئو به عنوان یکی از راهکارهای کاربردی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امر مهمی 
محسوب می شود، اما براساس گزارش همکاران ما در موسسه SemRush، نزدیک به ۶5 درصد از سایت ها و 
بازاریاب ها نسبت به زمانبر بودن اجرای این استراتژی اظهارنظر کرده اند. بر این اساس استفاده از تکنیک های 
مختلف سئو دست کم یک ماه از بازاریاب ها زمان می گیرد. این بازه زمانی اهمیت بسیار زیادی داشته و نحوه 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.  در میان کسب و کارها، استفاده از...



فرصت امروز: جنگ در اوکراین عالوه بر درد و رنج انسانی عظیمی که 
به همراه داشته، به رش��د اقتصاد جهانی نیز آسیب رسانده است. طبق 
پیش بینی س��ازمان تجارت جهانی، درگیری روسیه و اوکراین می تواند 
رشد تولید ناخالص داخلی جهان را بین ۰.7 تا 1.3 درصد کاهش دهد 
و آن را به حوالی 3.1 و 3.7 درصد برساند. کارشناسان سازمان تجارت 
جهانی با اس��تفاده از یک مدل شبیه سازی اقتصادی پیش بینی کرده اند 
که چش��م انداز رش��د تجارت جهانی در س��ال ۲۰۲۲ میالدی تقریبا به 
نصف کاهش پیدا می کند و از رقم 4.7 درصدی برآورد شده در گزارش 
پیش��ین )اکتبر( به ح��دود ۲.4 تا 3 درصد می رس��د. البته جنگ تنها 
عاملی نیس��ت که بهبود شکننده تجارت جهانی را در معرض خطر قرار 
می ده��د و دورت��ر از مرزهای ش��رق اروپا، قرنطین��ه در چین و اجرای 
سیاست »کووید صفر« نیز زنجیره تامین را مختل کرده و این در ادامه 

به کمبود نهاده های تولید و تورم بیشتر می انجامد.
س��ازمان تجارت جهان��ی )WTO( در گزارش اخیر خ��ود با تاکید بر 
اینکه چش��م انداز اقتصاد جهانی از زمان ش��روع جنگ در اوکراین تاریک 
شده است، به ارزیابی خسارت جنگ بر تجارت جهان پرداخت و نسبت به 
کاهش رشد تجارت در سال جاری میالدی هشدار داد، چراکه هزینه این 
جنگ محدود به اروپا نیست و به صورت کاهش تولید و تجارت، از طریق 
افزای��ش قیمت غذا و انرژی و کاهش عرضه کاالهای صادراتی روس��یه و 
اوکراین به مردم سایر نقاط جهان نیز وارد می شود. از آنجا که کشورهای 
فقیرتر، س��هم بیشتری از درآمدشان را نس��بت به کشورهای ثروتمند به 
غذا اختصاص می دهند، این کش��ورها با ریسک باالتری مواجه هستند و 

این موضوع می تواند ثبات سیاسی آنها را به خطر بیندازد.
رشد تجارت جهان نصف می شود

چشم انداز اقتصاد جهان از زمان شروع جنگ در اوکراین در ۲4 فوریه 
تاریک ش��ده اس��ت و این امر، اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی را بر 
آن داش��ت تا با اس��تفاده از یک مدل شبیه س��ازی اقتصادی به ارزیابی 
خس��ارت جنگ بر تجارت جهان بپردازند. به نوش��ته س��ازمان تجارت 
جهانی، بحران جنگ و سیاس��ت های مرتبط با آن می تواند رش��د تولید 
ناخال��ص داخلی جهان را با افت ۰.7 تا 1.3 درصدی به رقم 3.1 و 3.7 
درصد برس��اند. بدین ترتیب، رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ تقریبا 
نصف می شود و از رقم 4.7 درصدی که پیشتر در گزارش اکتبر برآورد 
ش��ده بود، به حدود ۲.4 تا 3 درصد می رس��د. هزینه جنگ روس��یه و 
اوکراین به  ص��ورت کاهش تولید و تجارت، از طریق افزایش قیمت غذا 

و ان��رژی و کاهش عرضه کاالهای صادراتی روس��یه و اوکراین به مردم 
سایر نقاط جهان نیز وارد می شود. از آنجایی که کشورهای فقیرتر، سهم 
بیشتری از درآمد خود را نسبت به کشورهای ثروتمند به غذا اختصاص 
می دهند، با ریسک باالتری مواجه هستند و این مسئله می تواند بر ثبات 

سیاسی آنها نیز تاثیرگذار باشد.
بنابرای��ن افزایش قیمت غذا و انرژی، درآمدهای واقعی را کاهش داده 
و تقاض��ای وارداتی جهانی را تحت تاثیر ق��رار می دهد. تحریم ها نه              تنها 
به طور مس��تقیم به روس��یه هزینه              های اقتصادی وارد می کنند، بلکه بر 
ش��رکای تجاری              اش نیز تاثیر می گذارند. کاه��ش تولید ناخالص داخلی 
عالوه بر روس��یه و اوکراین می تواند به قاره اروپا نیز کش��یده ش��ود که 
علت آن به نزدیکی جغرافیایی و وابس��تگی به انرژی روسیه برمی گردد. 
تحریم              ه��ا، محدودیت های صادراتی، افزایش هزینه              های انرژی و اختالل 
در حمل              ونق��ل باعث افزایش هزینه              ه��ای تجارت در کوتاه مدت خواهند 
ش��د، در نتیجه اثر جنگ ب��ر تجارت جهانی در س��ال ۲۰۲۲ می تواند 

بزرگ تر از اثر آن بر تولید ناخالص داخلی جهانی باشد.
در حالی که س��هم روسیه و اوکراین در تولید و تجارت جهانی نسبتا 
کوچک است، این دو کش��ور از تامین کنندگان مهم محصوالت اساسی 
به ویژه غذا و انرژی هس��تند. هر دوی این کشورها ۲.5 درصد از تجارت 
کاالی��ی جهان و 1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در س��ال 
۲۰۲1 داش��ته              اند. همچنین تامین کننده ح��دود ۲5  درصد گندم، 15  
درص��د جو و 45  درصد محصوالت آفتابگردان در س��ال ۲۰19 بوده              اند. 
روس��یه به تنهایی 9.4 درصد از تجارت جهانی سوخت را به عهده دارد 
و ۲۰  درصد صادرات گاز جهان از س��وی این کش��ور انجام ش��ده است. 
بس��یاری از کش��ورها به واردات غذا از روسیه و اوکراین وابسته هستند. 
به عنوان مثال، نیمی از واردات مصر و تونس از طریق روسیه و اوکراین 
تامین می ش��ود. کش��ورهای دیگر همچون فنالند )۶3 درصد( و ترکیه 

)35 درصد( بیشتر به واردات سوخت از روسیه وابسته هستند.
امنیت غذایی جهان زیر تیغ

روس��یه و اوکرای��ن همچنی��ن از مهمترین تامین              کنن��دگان نهاده              ها 
در زنجی��ره ارزش تولید صنعتی نیز به ش��مار می آیند. روس��یه یکی از 
تامین              کنن��دگان اصل��ی پاالدیوم و رادیوم جهان اس��ت که از نهاده              های 
اصل��ی در تولی��د مبدل              ه��ای کاتالی��زوری در بخ��ش خ��ودرو و تولید 
نیمه              هادی              ها هس��تند. تولید نیمه              هادی              ه��ا تا حد زیادی به عرضه نئون 
اوکراین نیز وابسته است که گروهی از محصوالت با فناوری پایین مثل 

س��یم مهار را برای زنجیره ارزش خودرو اروپ��ا فراهم می کند. بنابراین 
طوالنی شدن اختالل در عرضه این محصوالت می تواند به بازیابی تولید 

خودرو ضربه وارد کند.
تحریم              ها در حال حاضر، تاثیر زیادی بر اقتصاد روسیه داشته است که 
می تواند تاثیرات میان              مدت و بلندمدتی را به  دنبال داش��ته باشد. قطع 
دسترس��ی بانک های روسی به سیستم سوئیفت و محدودیت دسترسی 
به ذخایر ارزی باعث کاهش ش��دید ارزش روبل شده و درآمد واقعی در 
این کش��ور را کاهش داده است. بس��یاری از شرکت های بین              المللی نیز 
بازار روسیه را ترک کرده              اند. صادرات نفت و گاز تا حد زیادی تحت تاثیر 
تحریم ها قرار داش��ته ول��ی این بحران می تواند انتقال به س��مت منابع 

انرژی سبز را سرعت بخشد.
جدیدترین پیش              بینی صندوق بین              المللی پول در ژانویه گذشته، رشد 
تولید ناخالص جهانی براساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ را 4.4 
درصد برآورده کرده اس��ت، ولی تخمین جدیدی از کپیتال اکونومیست 
در شانزدهم مارس نشان دهنده پیش              بینی رشد تنها 3.۲ درصدی تولید 
ناخالص جهانی در این س��ال اس��ت. با این وجود، کارشناس��ان سازمان 
تجارت جهانی معتقدند که این پیش              بینی براس��اس داده              های محدودی 

شکل گرفته و با نااطمینانی باالیی همراه است.
صادرات از بنادر دریای س��یاه تا حد زیادی به واس��طه جنگ مختل 
شده اس��ت. آفریقا و خاورمیانه آسیب پذیرترین مناطق هستند، چراکه 
ح��دود 5۰  درصد از غالت موردنیاز خود را از اوکراین یا روس��یه تامین 
می کنند. در حالت کلی، 35 کشور آفریقایی غذا و ۲۲ کشور از اوکراین 
و روس��یه )یا هر کدام از این کش��ورها( کود وارد می کنند. برخی از آنها 
به ش��دت به هر دوی این کش��ورها برای تامین مواد غذایی اصلی نظیر 
گندم وابسته هستند. بنادر اوکراین به دلیل جنگ بسته اند و این مسئله 
صادرات موجودی غالت را با مش��کل مواجه کرده است و در غیاب یک 
آتش بس فوری که به کش��اورزان اجازه می دهد به مزارع شان بازگردند، 
اختالل در کاش��ت بهاره، تولید آتی را تا حد زیادی کاهش خواهد داد. 
افزایش قیمت های اخیر )۲5 تا 3۰  درصد برای گندم و 35  درصد برای 
دانه س��ویا(، به کشورهای واردکننده به ویژه کشورهای کم درآمد ضربه 
خواهد زد. غذا و انرژی، سهم بزرگی از سبد مصرفی اقتصادهای در حال 
توسعه را تش��کیل می دهد. در شرایطی که قیمت ها قبال هم به واسطه 
همه              گیری کرونا و عوامل دیگر افزایش یافته بودند، بحران فعلی احتماال 

امنیت غذایی جهان را بدتر خواهد کرد.

سازمان تجارت جهانی از کاهش رشد تجارت در سال 2022 خبر داد

عواقب جنگ در تجارت جهانی

اکونومیست: اغلب گفته می  ش��ود که دولت چین برای دهه های آینده 
برنام��ه دارد و با دقت برنامه را جلو می برد، اما نش��انه های زیادی از نبوغ 
استراتژیک در شانگهای دیده نمی  شود. با وجود بازگشایی همه نقاط جهان، 
۲5 میلیون نفر در یک قرنطینه ش��هری به سر می برند، در آپارتمان شان 
محبوس ش��ده اند و با کمبود غذا و دارو مواجه هستند. شرایطی که چین 
نتوانسته اس��ت آن را پنهان کند. به نظر می رسد سیاست کووید صفر به 
بن بس��تی تبدیل شده است که حزب کمونیس��ت چین به راحتی از آن 

خالصی ندارد.
این یکی از سه مشکلی است که چین در کنار اقتصاد نابسامان و جنگ 
در اوکراین، امس��ال با آن مواجه اس��ت. ممکن اس��ت فکر کنید که این 
مش��کالت به هم ربطی ندارند، ولی عکس  العمل چین به هر کدام از آنها 
ریش��ه های مشترکی دارد؛ غرور و خودستایی در انظار عمومی، حساسیت 
باال به کنترل در خلوت و نتایج مشکوک. حرکت  های چین به جای اینکه 
محصول حکومت  داری با دوراندیش��ی امپراتور زرد باش��د، منعکس  کننده 
یک سیس��تم اقتدارگرا به رهبری شی جین  پینگ است که تالش می  کند 

سیاست  ها را تنظیم کند یا زمانی که اشتباه است، آن را بپذیرد.
امس��ال برای رئیس  جمهوری چین، سالی     است که همه  چیز باید طبق 
فرمان  ها پیش برود. انتظار می  رود او در پاییز از کنگره حزب برای ش��روع 
سومین دوره ریاست خود اس��تفاده کند که برخالف هنجار دوره دوساله 
ریاس��ت جمهوری اس��ت و راه را برای حکومت مادام العم��ر او باز می  کند. 
ب��رای اینکه این تاج گذاری به آرامی پیش برود، چین باید باثبات و موفق 

باشد. ش��ی از برخی جهات پیروز شده است. جوس��ازان می  توانند با نرخ 
مرگ  ومی��ر کرونا در چین که کمترین میزان در میان کش��ورهای بزرگ 
است و اقتصادی که از سال ۲۰18 بیشتر از هر کشور دیگری در گروه ۲۰ 
رشد کرده است، الف بزنند. در حالی که اروپا در جنگ فرو می  رود، چین 
با زرادخانه هسته  ای در حال رشد و پول و قدرت در امنیت ایستاده است.

با این حال اگر دقیق  تر نگاه کنید، آخرین س��ال دولت ش��ی، ضعف  ها 
و قدرت ه��ای چی��ن را نمایان می  کند. با همه  گیری کووید ش��روع کنید. 
از زمانی  که ویروس کرونا در ش��هر ووهان شناس��ایی شد، چین سیاست 
کووید صفر را دنبال کرده اس��ت. با وجودی که مرزهای این کش��ور برای 
دو س��ال بسته بوده و شیوع بیماری با قرنطینه، تست  گیری دسته جمعی 
اجباری و تعطیلی  های س��خت همراه بوده است، اما کنترل شیوع بیماری 
سخت  تر شده است. عالوه بر شانگهای، پنج استان دیگر تعطیلی  هایی دارند 
و مدارس در گوانجو بس��ته ش��ده  اند. حداقل 15۰ میلیون نفر تحت تاثیر 
قرار گرفته  اند و هیچ استراتژی خروجی وجود ندارد. حزب حاکم، مردم را 
برای زندگی با کووید آماده نکرده و نتوانس��ته است جمعیت کافی از افراد 
سالمند را واکسینه یا از واکسن  های موثرتر غربی استفاده کند. حاال انتخاب 
میان راه  اندازی یک کمپین واکسیناس��یون مجدد که طبق برخی مدل ها 
می  توان��د ۲میلیون نفر را از بین ببرد، یا انزوای نامحدود و محدودیت  های 

رفت  وآمد مکرر است.
این تعطیلی  ها صدالبته به اقتصاد ضربه می  زنند و تالش  ها برای بازسازی 
اقتصاد را بی  اثر می  کنند. ش��ی از سرمایه  گذاران خواسته است که بیشتر 

به خود متکی باش��ند. مقامات برای شعارهایی چون »شکوفایی جمعی«، 
کنت��رل دولتی را اعمال کرده و موفق  ترین کارآفرینان را مرعوب کرده  اند. 
چین امیدوار اس��ت بتواند به جای آنها نس��ل جدیدی از اس��تارت آپ  ها 
ایجاد کند که از اهداف حزب پیروی می  کنند. بس��یاری از س��رمایه  داران 
وطن  پرس��ت، این اس��تارت آپ  ها را حمایت می  کنند؛ ولی بسیاری از آنها 
کالهبرداری یا تقلبی هستند که توسط مقاماتی که مشتاق به تحقق اهداف 
توسعه محلی هستند، پذیرفته شده  اند. صنعت فناوری که انگیزه های آن، 
یارانه یا ترس باشد و از سیستم سرمایه  گذاری خطرپذیر جهانی جدا شود، 

احتماال از مرزهای نوآوری عقب خواهد ماند.
مش��کل آخر مربوط به جنگ در اوکراین و سیاس��ت پولی است. شی با 
توجه به اعتقادش مبنی بر اینکه غرب در حال افول اس��ت، کنار روس��یه 
ایستاده است؛ ولی این موضع هزینه هایی به همراه دارد. این مسئله   می  تواند 
به روابط چین با آمریکا و اروپا که پکن به بازارهای آنها متکی است، صدمه 
بیشتری وارد کند. با متمرکز شدن قدرت، سیستم دولتی چین، نقص  های 
جدیدی پیدا می  کند. دولت های اقتدارگرا می  توانند کارها را درست انجام 
دهند، ولی از پذیرش اشتباهات خود تنفر دارند. هرچه موقعیت شی قبل 
از کنگره حزب ارتقا یابد، خوش  خدمتی  ها نیز بیش��تر می  شود. زمانی که 
بوروکرات  ها برای نش��ان دادن غیرت با هم رقابت می  کنند، کارایی دولت 
کاهش می  یابد؛ در صورتی که مقامات از صحبت کردن بترسند، مکانیسم 
بازخورد شکست می  خورد. آزمون چشم  انداز بلندمدت چین این است که 

آیا می  تواند مسیر خود را تغییر دهد!

از همه گیری کرونا تا اقتصاد نابسامان و جنگ اوکراین

چین کجا اشتباه کرد؟

دریچــه

فروش محصوالت دیجیتال کاهش یافت
تحوالت بازار دیجیتال در 2022

به نظر می رسد بازار محصوالت دیجیتال در سال ۲۰۲۲، وضعیت 
کم رمقی را تجربه کرده اس��ت. آنطور که موسس��ه پژوهشی گارتنر 
گ��زارش داده، می��زان فروش جهانی رایانه های ش��خصی و س��ایر 
دس��تگاه های دیجیتال در س��ه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ نسبت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل به شدت کاهش یافته اس��ت. هرچند این 
اتف��اق به اعتق��اد برخی ها به معنای پایان امپراتوری دس��تگاه های 
دیجیتال اس��ت، اما فع��االن صنعت آی تی، نظر دیگ��ری دارند و 
می گویند که فروش رایانه های ش��خصی در س��ه ماهه نخست سال 
۲۰۲1، رکورد س��ریع ترین رش��د در ۲۰ س��ال گذشته را شکست، 
چراک��ه با ادام��ه بحران کرونا، ه��ر روز بر تعداد ش��اغالن دورکار، 
دانش آم��وزان و دانش��جویان حاضر در کالس ه��ای آنالین و حجم 
خریده��ای غیرحضوری افزوده ش��د و بدین ترتی��ب، بازار فروش 
رایانه های ش��خصی، نت ب��وک، لپ تاپ و... به رونق هرچه بیش��تر 
رسید، اما حاال به نظر می رسد که وضعیت بازار محصوالت دیجیتال 

تغییر کرده است.
موسسه پژوهشی گارتنر در گزارش تازه خود می گوید که کاهش 
میزان فروش صنعت آی تی در س��ه ماهه نخس��ت س��ال ۲۰۲۲، 
تفاوت قابل توجهی با س��رعت باالی رش��د فروش در سال ۲۰۲1 
دارد. به طوری که میزان فروش رایانه ها در سال ۲۰۲1 حدود 15 
درصد رش��د کرد و پس از نزدیک به یک دهه رشد آهسته یا بدون 
رشد، سرانجام به سطح سال ۲۰1۲ بازگشت. با این حال، شرایط در 
س��ال ۲۰۲۲، جور دیگری رقم خورد و کاهش فروش کروم بوک ها، 
س��یر نزولی را برای کل بازار رایان��ه جهان رقم زد. در این گزارش، 
کاه��ش میزان ف��روش کروم بوک، به کاهش تقاضای آموزش��ی در 
ایاالت متحده نسبت داده شده است؛ جایی که کروم بوک ها به طور 

گسترده توسط معلمان و دانش آموزان استفاده می شوند.
براس��اس این گزارش، میزان فروش جهانی رایانه ها در سه ماهه 
نخست س��ال ۲۰۲۲ به رقم 77.5 میلیون دس��تگاه رسید که این 
رقم نس��بت به سه ماهه نخست س��ال ۲۰۲1، کاهش 7.3درصدی 
را نش��ان می دهد. البته کروم بوک ها در این میان، بیشترین میزان 
کاهش فروش را داش��تند، اما اگر کروم بوک ه��ا را از این آمار کنار 
بگذاریم، می بینیم که در همین مدت، بازار خرده فروش��ی رایانه ها 
حدود 3.3 درصد رش��د داشته اس��ت. هرچند کارشناسان موسسه 
پژوهش��ی گارتنر به طور خاص به صنعت گیم اش��اره نکرده اند، اما 
به نظر می رسد که میزان تقاضا برای رایانه های ویژه بازی همچنان 

باالست.
»لنوو«، »اچ پی«، »دل«، »اپل«، »ایس��وس« و »ایس��ر«،  شش 
ش��رکت بزرگ و مطرح جهان هستند که در سه ماهه نخست سال 
۲۰۲۲، بیش��ترین تعداد محصول را فروخته اند. س��ه فروشنده برتر 
بازار جهانی رایانه ه��ا همچنان بدون تغییر باقی ماندند و »لنوو« با 
۲3.8 درصد از س��هم بازار، جایگاه نخس��ت را از نظر میزان فروش 
حفظ کرد و »اچ پی« با س��هم ۲۰.4درص��دی بازار در جایگاه دوم 
ق��رار گرفت. »لنوو« و »اچ پی« هر دو تأثی��رات قابل توجهی را از 
نظر کاهش میزان فروش کروم بوک در س��ه ماهه نخس��ت امسال 
تجربه کرده اند. البته »لنوو« تح��ت تأثیر کاهش فروش کروم بوک 
در ایاالت متحده قرار گرفت، اما این کاهش با رشد آن در آمریکای 
التین، آس��یا - اقیانوسیه تعدیل ش��د. کمپانی »دل« )Dell( هم 
در س��ه ماهه اول ۲۰۲۲، سهم 17.7 درصدی از بازار فروش رایانه 
را ب��ه خود اختصاص داد و در ردیف س��وم ق��رار گرفت که به این 
ترتیب شش��مین دوره متوالی رشد برای کمپانی »دل« رقم خورد. 
اپل هم با س��هم 9درصدی از بازار فروش رایانه ها در این مدت، در 
جایگاه چهارم ایس��تاد که یکی از دالیل آن، محبوبیت دستگاه های 
م��ک مبتنی ب��ر M1 به دلیل نقاط قوت این پردازنده ها اس��ت. در 
س��ه ماهه ابتدایی امس��ال، اپل مک اس��تودیو )یک مدل دسکتاپ 
ممت��از مبتنی بر M1( را معرفی ک��رد که همین امر میزان فروش 
اپ��ل را در میان کاربران رایانه های ش��خصی که به قدرت پردازش 
باالیی نیاز دارند، افزایش داد. البته برخی هم انتظار داشتند که اپل 
رتبه بهتری کس��ب کند. پس اگر ش��ما هم از عقب ماندن اپل در 
رتبه چهارم ش��گفت زده شده اید، باید بدانید که این کمپانی امسال 
وضعیت بدی نداشته و میزان فروش آن، رشد 8.۶ درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته داشته است. در مقابل اما »لنوو« و »اچ 
پی« در س��ه ماهه نخست امسال به ترتیب با 11.1 درصد و 17.8 
درصد، بیش��ترین کاهش میزان فروش را تجربه کرده اند. ایس��وس 
هم با س��هم 7.۲ درصدی از بازار فروش رایانه، در رتبه پنجم قرار 
دارد و البته نسبت به س��ال گذشته رشد چشمگیر ۲۰.۶ درصدی 

را تجربه کرده است.
بررس��ی جغرافیای منطقه ای ب��ازار محصوالت دیجیتال نش��ان 
می ده��د ک��ه آمریکا بیش��ترین تأثی��ر را از کاهش می��زان فروش 
کروم بوک داش��ته، به طوری که فروش کلی رایانه های ش��خصی در 
این منطقه 1۶.5 درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل کاهش 
داشته است. کمپانی »دل« در بازار رایانه های آمریکا با سهم ۲7.1 
درصدی از فروش بازار، جایگاه اول و  HPبا س��هم ۲۲.7 درصدی 
در جای��گاه دوم ق��رار گرفتن��د. »لن��وو« با س��هم 17.۲ درصدی، 
»اپل« با س��هم 14.5 درصدی و »ایسر« با سهم 5.8 درصدی، در 

جایگاه های بعدی ایستادند.
در منطق��ه EMEA یعنی اروپا، خاورمیان��ه و آفریقا نیز میزان 
فروش رایانه های ش��خصی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل ۶.3 
درصد کاهش داش��ته و به ۲۲.5 میلیون دس��تگاه رسیده است. به 
گفته کارشناسان موسس��ه گارتنر، عالوه بر کم شدن میزان تقاضا 
ب��رای خرید کروم بوک، جن��گ در اوکراین هم تأثیر زیادی بر روند 
فروش رایانه های شخصی در این منطقه داشته است. به طوری که 
بسیاری از فروشندگان، ارسال رایانه ها را به روسیه متوقف کرده اند 
و ازس��وی دیگر میزان تقاضا در اوکراین هم کاهش داش��ته است. 
همچنین تأثیر فزاینده فش��ار تورمی به ویژه در اروپای ش��رقی که 
ح��دود 18 درصد از بازار رایانه های EMEA را تش��کیل می دهد، 
باعث شده تا مصرف کنندگان از خرید رایانه  جدید خودداری کنند. 
همچنین بازار رایانه در آس��یا - اقیانوسیه بدون احتساب ژاپن نیز 
4.1 درصد نس��بت به سال گذشته میالدی رشد داشته که این امر 
عمدتا به دلیل افزایش تقاضا برای رایانه های س��یار ازجمله لپ تاپ 
و کروم بوک بوده است. میزان فروش رایانه های رومیزی هم در این 
منطقه به دلیل تقاضای پایین مصرف کنندگان و مش��اغل مختلف، 

افت قابل توجهی را در سه ماهه نخست ۲۰۲۲ نشان می دهد.
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فرصت امروز: مدت هاست که شبکه پرداخت بانکی ایران یکدست شده 
و ب��ه همین خاطر ب��ه راحتی می توان با رصد اطالع��ات و داده ها به آمار 
پرداخت های بانکی و بین بانکی دس��ت یافت. یک��ی از این آمارها، تعداد 
و مبلغ تراکنش های بانکی در ش��بکه پرداخت و س��هم هر بانک پذیرنده 
از این مبادالت اس��ت و بررس��ی ها نش��ان می دهد که بیش از 7۶ درصد 
تراکنش های ش��بکه پرداخت در اسفندماه سال گذشته در اختیار 9 بانک 
بوده اس��ت. به طوری که بانک های ملت، ملی، سپه، صادرات، کشاورزی، 
تجارت، پارس��یان، سامان و رفاه بیشترین س��هم را از تعداد تراکنش های 

شبکه پرداخت در آخرین ماه 14۰۰ داشته اند.
بررس��ی آمار س��هم بازار هر یک از بانک های پذیرن��ده از تعداد و مبلغ 
تراکنش های ش��بکه پرداخت در اس��فندماه 14۰۰ حاکی از آن است که 
بانک ملت با س��هم 19.۰9  درصدی از تعداد تراکنش ها و س��هم 19.۲7 
درص��دی از مبل��غ تراکنش ها همچنان با اختالف زیاد، باالترین س��هم از 
پذیرش تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخس��ت 
در بی��ن تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته اس��ت. پس از بانک ملت نیز 
به ترتیب بانک های ملی، س��په، صادرات، کش��اورزی، تجارت، پارس��یان، 
س��امان و رفاه کارگران بیشترین س��هم را از تعداد تراکنش ها و بانک های 
ملی، صادرات، س��په، تجارت، کشاورزی، سامان، رفاه کارگران و پاسارگاد 
بیش��ترین سهم را از مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت داشته اند. بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که بیش از 7۶ درصد از تعداد و مبلغ تراکنش های 

بانکی در اسفندماه پارسال به 9 بانک رسیده است.
سهم ۷۶ درصدی 9 بانک از تراکنش ها

براساس آمارها در پایان سال 14۰۰، بانک های ملت، ملی، سپه، صادرات، 
کش��اورزی، تجارت، پارسیان، س��امان و رفاه بیشترین س��هم را از تعداد 
تراکنش های شبکه پرداخت داشته اند که در مقایسه با بهمن ماه تغییری 
نداشته است. همچنین بانک های ملی، صادرات، سپه، تجارت، کشاورزی، 
س��امان، رفاه کارگران و پاس��ارگاد بیشترین سهم را از مبلغ تراکنش های 
ش��بکه پرداخت در اسفندماه داشته اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 

9 بانک بیش از 7۶ درصد تراکنش های شبکه پرداخت را برعهده دارند.
بررس��ی س��هم تعدادی و مبلغی بانک های پذیرنده از کل بازار منجر 
به ش��ناخت حوزه فعالیت و نحوه بازاریابی هر یک از بانک ها به منظور 
پذیرش وجوه مربوط به داد و س��تدهای کارت های بانکی در هر یک از 
ابزارهای پذیرش می ش��ود. ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه 
این ش��اخص، آمار تعدادی و مبلغی تراکنش ها به ازای تمامی بانک های 
پذیرن��ده در کارتخوان ه��ای چندش��بایی )منظور از لفظ چندش��بایی، 
تعریف و اتصال بیش از یک شماره شبا به ابزار پذیرش است( نیز در نظر 
گرفته می ش��ود. بر این اساس، بررسی سهم تعدادی بانک های پذیرنده 
از کل ب��ازار تراکنش ه��ای هر ی��ک از ابزارهای پذیرش در اس��فندماه 
14۰۰ نش��ان می دهد که باالترین س��هم تعدادی از تراکنش های ابزار 
کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به بانک های ملت )18.55 درصد(، ملی 
)15.19 درصد(، س��په )1۰.77 درصد( و صادرات )8.۶3 درصد( تعلق 
دارد. باالترین س��هم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نیز 
به بانک های ملی ایران )۲4.31 درصد(، ملت )1۶.7۰ درصد(، س��امان 
)11.3۲ درصد( و آینده )8.18 درصد( اختصاص داش��ته  است. باالترین 
سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی هم به بانک های ملت 
) 39.۶۶ درصد(، آینده )۲۶.۶4 درصد(، اقتصاد نوین )14.۶3 درصد( و 

ملی )۶.98 درصد( تعلق دارد.
همچنین در طرف دیگر بررس��ی س��هم مبلغی بانک ه��ای پذیرنده از 
کل ب��ازار تراکنش ه��ای هر یک از ابزارهای پذیرش در اس��فندماه 14۰۰ 
حاکی از آن است که باالترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان 
فروش��گاهی به بانک های مل��ت )18.9۰ درصد(، مل��ی )13.78 درصد(، 
صادرات )11.۶5 درصد( و س��په )9.۲7 درصد( تعلق دارد. باالترین سهم 
مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نیز به بانک های ملت )۲1.7۶ 
درصد(، س��امان )11.7۶ درصد(، تجارت )11.54 درصد( و آینده )11.53 
درصد( اختصاص یافته است. باالترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزارهای 
پذی��رش موبایلی هم به بانک های مل��ت )41.7۰ درصد(،   آینده )۲3.۲۶ 

درصد(، اقتصاد نوین )13.۰7 درصد( و سامان )5.1۰ درصد( تعلق گرفته 
و این بانک ها به ترتیب در مکان های اول تا چهارم جای گرفته اند.

مردم چقدر در بانک ها سپرده دارند؟
در همین حال، آمارها نش��ان می دهد که میزان س��پرده ها و تسهیالت 
بانکی تا پایان دی ماه 14۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 41.8 
درصد و 44.۶ درصد افزایش یافته است. گزارش بانک مرکزی از وضعیت 
کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
به تفکیک اس��تان در پایان دی ماه س��ال گذشته حاکی از آن است مانده 
کل س��پرده ها به رقم   51۲7.3 هزار میلیارد تومان رس��یده که نسبت به 
مقطع مشابه س��ال قبل و پایان سال گذشته معادل 41.8 درصد و 3۲.3 
درصد افزایش داش��ته اس��ت. همچنین باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به 
استان تهران با مانده ۲737.3 هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط 
به اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد معادل 13 ه��زار و ۶9۰ میلیارد تومان 
است. عالوه بر این، مانده کل تسهیالت در این زمان 3799.۶ هزار میلیارد 
تومان اس��ت که نس��بت به مقطع مشابه س��ال قبل و پایان سال گذشته 
معادل 44.۶ درصد و 3۶.1 درصد افزایش را نشان می دهد. بیشترین مبلغ 
تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲34۲.5 هزار میلیارد تومان 
و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 13 هزار و 

5۰۰ میلیارد تومان است.
نس��بت تسهیالت به س��پرده ها بعد از کسر س��پرده قانونی نیز 8۲.۲ 
درصد اس��ت که نسبت به مقطع مش��ابه سال قبل و پایان سال قبل به 
ترتیب 1.4 واحد درصد و ۲ واحد درصد افزایش را نشان می دهد که این 
نس��بت در استان تهران 93.8 درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد 
111.۶ درصد اس��ت. در این گزارش، یک��ی از دالیل مهم باالبودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در استان تهران، استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از 
ش��رکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در پایتخت اعالم شده که 
عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری 

استان تهران انجام می شود.

9 بانک بیش از ۷۶ درصد تراکنش های شبکه پرداخت را برعهده دارند

سهم بانک ها از تراکنش ها

بانک جهانی پیش بینی خود از رش��د اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را 
به 3.7 درصد افزایش داد و از بهبود وضعیت تورم، تراز حساب های جاری 
و تراز مالی دولت نسبت به سال قبل خبر داد. این نهاد بین المللی که در 
ژانویه ۲۰۲۲ از پیش بینی رشد ۲.4 درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ 
سخن گفته بود، در گزارش تازه خود این رقم را به 3.7 درصد افزایش داد. 
وضعیت تورم نیز در برآورد جدید بانک جهانی بهبود یافته و در حالی که 
نرخ تورم ایران در س��ال ۲۰۲1 بالغ بر 4۰.7 درصد بوده پیش بینی ش��ده 
است، این رقم در سال جاری میالدی به 37.۶ درصد کاهش خواهد یافت. 
همچنین تراز حس��اب های جاری ایران در س��ال میالدی گذشته معادل 
1.8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که براساس پیش بینی بانک جهانی 
این رقم در س��ال ۲۰۲۲ به معادل 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران 
می رس��د. طب��ق برآوردهای بانک جهانی، تراز مالی دولت ایران در س��ال 
گذش��ته معادل منفی 5.5 درصد جی دی پی بوده و پیش بینی می ش��ود 
این رقم امس��ال به معادل 3.7 درصد جی دی پی برسد که بیانگر کاهش 

کسری بودجه دولت نسبت به سال قبل از آن است.
پیش بینی تازه بانک جهانی از رش��د اقتصادي کش��ورهاي خاورمیانه و 
شمال آفریقا، تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین ارائه شده که البته دلیل 
آن، وابستگي بسیاري از کشورهاي این منطقه به گندمي است که از این 
دو کش��ور وارد می کنند. البته افزایش قیمت نفت نیز مي تواند نرخ رش��د 
اقتص��ادي برخي از کش��ورها را افزایش دهد، ام��ا در نهایت تاثیر جنگ و 
ناامني غذایي مي تواند تهدیدي علیه همه کش��ورها باش��د. در این راستا، 
بانک جهاني انتظار دارد که نرخ رشد اقتصادي کشورهاي حوزه منا از 3.3 
درصد در س��ال ۲۰۲1 به 5.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد. این نهاد پولی 
معتقد اس��ت که به دلیل باال رفتن قیمت نفت، وضعیت براي کشورهاي 
صادرکننده انرژي به بدي کشورهاي واردکننده نخواهد بود، اما نمي توان 

از تورم مواد خوراکي که خانواده ها با آن روبه رو مي ش��وند، به راحتي گذر 
کرد. باال رفتن نرخ مواد خوراکي به خصوص مواد اولیه حتي در کشورهاي 

تولیدکننده نفت نیز بر خانواده ها تاثیر مي گذارد.
بانک جهاني در ادامه گزارش خود همچنین به افزایش »نااطمیناني« در 
جهان اشاره کرده و به همین دلیل هرگونه پیش بیني از وضعیت جهان در 
س��ال جاري را به دلیل تمام نشدن پاندمي کرونا، بن بست دیپلماتیک در 
بررس��ي وضعیت اوکراین و روسیه و سایر نااطمیناني ها، »سیال« مي داند. 
پیش بیني بانک جهاني از نرخ رشد اقتصادي ایران در سال میالدي جاري 
حدود 3.7 درصد اس��ت. رشدي که مي تواند به دلیل باالرفتن قیمت نفت 
باش��د، چراکه پیش بیني مي شود در صورت تداوم روند شاخص هاي پولي 
از یکسو و نمایان ش��دن تبعات سیاست هاي اعمالي مانند افزایش حدود 
۶۰ درص��دي حداقل دس��تمزد از س��وی دیگر، بیکاري و ت��ورم به اعداد 

نگران کننده تري برسد که در تاریخ اقتصادي کشور بي سابقه باشد.
در بخ��ش دیگري از گزارش بانک جهاني به افزایش بدهي کش��ورهاي 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا اش��اره و آمده است که افزایش بدهي به عنوان 
یک��ي از تبعات جن��گ در اوکراین چگونه بر روي ش��اخص هاي رفاهي و 
متغیرهاي پولي کش��ورها تاثیرگ��ذار خواهد بود، چراک��ه بي ثباتي مالي 
و باالرفت��ن بدهي ها باعث تنزل ارزش پول ملي این کش��ورها مي ش��ود. 
همچنین متوسط رشد اقتصادي پیش بیني شده براي همه کشورها یکسان 
نخواهد بود و آنهایي که نفت صادر مي کنند، امکان این را دارند که رش��د 
اقتصادي خود را به 5.4 درصد نیز برسانند، چرا که انتظارها بر افزایش 4 

درصدي واردات نفت توسط کشورهاي خریدار انرژي است.
طبق ارزیابی بانک جهانی، بیش��ترین رش��د اقتصادي کشورهاي مورد 
مطالعه، در اختیار عراق خواهد بود که بالغ بر 8.9 درصد برآورد شده است؛ 
پس از آن نیز کشورهاي عربستان سعودي و کویت به ترتیب با رشدهاي 

اقتصادي 7 درصدی و 5.7 درصدی قرار دارند؛ مقایس��ه این اعداد و ارقام 
نشان مي دهد که کشورهاي تولیدکننده نفت در بحبوحه بحران روسیه و 
اوکراین، افزایش قیمت نفت و نبود جایگزین مناسب براي نفت روسیه در 
صورت تحریم اتحادیه اروپا، بیش��ترین منفعت ممکن را کسب مي کنند. 
طبق پیش بینی این نهاد بین المللی، رش��د اقتصادي ایران در سال جاري 
میالدي 3.7 درصد و براي س��ال ۲۰۲3 نیز ۲.7 درصد تخمین زده شده 
اس��ت. این در حالي است که رشد اقتصادي در سال هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲1 
به ترتیب 3.4 و 4.1 درصد اعالم ش��ده بود. اگرچه که این رقم براي سال 
۲۰۲1 تخمیني بوده، اما پیش بیني ها مبتني بر بهبود وضعیت براي سال 

جاري و سال آتي است.
در مجم��وع، بان��ک جهانی در این گ��زارش منطقه     ای، نرخ رش��د 5.۲ 
درصدی را برای منطقه منا در سال ۲۰۲۲ میالدی پیش بینی کرده است 
که س��ریع ترین رش��د از س��ال  ۲۰1۶ تاکنون خواهد بود. علت این رشد 
اقتصادی خوب منطقه منا طبیعتا به درآمدهای نفتی فراوان کش��ورهای 
صادرکننده این منطقه برمی گردد. بانک جهانی اما در عین حال هش��دار 
داده اس��ت که صحت ای��ن پیش بینی به خاطر نااطمینانی     های ناش��ی از 
جنگ اوکراین و خطر س��ویه     های کووید-19، مورد تهدی��د قرار دارد. در 
این گزارش که »پیش بینی رشد در خاورمیانه و آفریقای شمالی در دوران 
نااطمینانی     ها« نام دارد، رشدی ناهماهنگ و ناموزون در سطح کشورهای 
منطقه منا پیش بینی ش��ده است. بر این اس��اس، تولیدکنندگان نفت از 
افزایش قیمت های نفت و نرخ باالتر واکسیناس��یون مردمان ش��ان منتفع 
خواهند ش��د، در حالی که کشورهای آس��یب     پذیر از آنها عقب می     مانند، 
اما سیاس��ت های انقباضی     تر پولی، غیرقابل پیش بینی بودن روند تحوالت 
مرب��وط به پاندمی کرونا، اختالالت موجود در چرخه عرضه و افزایش نرخ 

مواد غذایی موجب افزایش ریسک      تورم در کل منطقه خواهد شد.

گزارش بانک جهانی از رشد ناموزون منطقه منا

رشد اقتصادی ایران شتاب می گیرد

بانکنامه

نوسان دالر در کانال 2۷ هزار تومانی
سکه 13 میلیون و 230 هزار تومان شد

قیم��ت دالر در بازار آزاد تهران در حالی در میانه کانال ۲7 هزار تومان در 
حال نوسان است که نرخ آن در صرافی های بانکی با ۲31 تومان افزایش در 
روز شنبه، با رقم ۲5 هزار و 418 تومان معامله شد. قیمت فروش یورو نیز با 
۲۰8 تومان افزایش به ۲8 هزار و ۶4۲ تومان رسید. قیمت خرید هر دالر ۲5 
هزار و 1۶5 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲8 هزار و 357 تومان اعالم شد.

قیمت سکه طرح جدید نیز به 13 میلیون و ۲3۰ هزار تومان رسید و سکه 
تم��ام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 1۲ میلیون و 9۰۰ هزار تومان معامله 
شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی 7 میلیون و 35۰ هزار تومان، ربع سکه 4 
میلیون و ۲8۰ هزار تومان و س��که یک گرمی ۲ میلیون و 58۰ هزار تومان 
قیم��ت خ��ورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 
31۰ هزار تومان رس��ید و قیمت هر مثقال طال نی��ز 5  میلیون و ۶75 هزار 
تومان ش��د. انس جهانی طال نیز با قیمت یک هزار و 973 دالر و 71 س��نت 

معامله شد.

واردات شمش طال، نقره و پالتین آسان تر می شود؟
3 شرط تجارت فلزات گرانبها

براساس ضوابط جدید، ورود قطعی شمش فلزات گرانبها شامل طال، نقره 
و پالتین با س��ه ش��رط و البته رعایت کامل س��ایر قوانین و مقررات مربوط 

ممکن خواهد بود.
هیأت عامل بانک مرکزی، ضواب��ط اجرایی ورود و صدور فلزات گرانبها را 
نهایی و ابالغ کرد. 4 تیرماه 98 بود که شورای پول و اعتبار آیین  نامه ورود و 
فلزات گرانبها را با هدف تسهیل واردات شمش و طالی ذوب شده، صادرات 
مصنوعات فلزات گرانبها و رفع موانع تسویه تعهدات صادراتی صادرکنندگان 
این مصنوعات مصوب کرد، اما همان زمان مقرر شد ضوابط اجرایی موردنیاز 
ب��رای اجرای این آیین نامه را بانک مرک��زی تدوین و ابالغ کند. اما تعیین و 
ضوابط اجرایی ورود و خروج فلزات گرانبها تا اس��فندماه س��ال گذشته طول 
کشید تا اینکه ۲1اسفندماه هیأت عامل بانک مرکزی تصمیم نهایی خود را 

اعالم و به تازگی آن را برای اجرا ابالغ کرد.
براساس ضوابط جدید، ورود قطعی شمش فلزات گرانبها شامل طال، نقره 
و پالتین با س��ه ش��رط و البته رعایت کامل س��ایر قوانین و مقررات مربوط 
ممکن خواهد بود. ش��رط نخست، ثبت سفارش و اظهار آن در سامانه جامع 
تجارت، شرط دوم صدور تأییدیه انطباق شمش وارداتی در سازمان استاندارد 
و شرط س��وم هم انجام تشریفات گمرکی خواهد بود. همچنین ورود موقت 
برای پردازش ش��مش فلزات گرانبها و فلزات گرانبهای ذوب ش��ده براساس 
مفاد تعیین ش��ده در قانون امور گمرکی و آیین  نامه اجرایی آن قابل تعمیم 

و تسری است.
طبق اعالم نظر بانک مرکزی همچنین از این پس واردات فلزات گرانبهای 
ذوب شده خام برای متقاضیان دارای مجوز تولید با رعایت کامل سایر قوانین 
و مقررات به ش��رط ثبت س��فارش و اظهار آن در سامانه جامع تجارت، اخذ 
مجوز و تأییدیه از وزارت صمت، صدور تأییدیه انطباق فلزات گرانبهای ذوب 
ش��ده خام وارداتی در سازمان استاندارد و همچنین انجام تشریفات گمرکی 
امکان پذیر است. واردات کاالهای صنعتی فلزات گرانبها هم مشروط به ثبت 
س��فارش و اظهار آن در س��امانه تجارت، اخذ مجوز از وزارت صمت و انجام 

تشریفات گمرکی شده است.
از س��وی دیگر، آیین نامه مصوب تیرماه س��ال1398 شورای پول و اعتبار 
تأکید دارد صدور فلزات گرانبها به صورت شمش، ذوب شده خام و مسکوک 
از کش��ور به هر نحو ممنوع اس��ت مگر از طریق بانک مرک��زی. اما صادرات 
قطعی مصنوعات فلزات گرانبها ش��امل طال، پالتین و نقره امکان پذیر است. 
ص��ادرات قطعی این مصنوعات ارزش��مند و گرانبها به ثب��ت تقاضا و اظهار 
محموله صادراتی در سامانه جامع تجارت مشروط خواهد بود البته به شرط 
اینکه این مصنوعات صادراتی به  صورت محصول تکمیل شده و نهایی باشد. 
البت��ه برای ص��ادرات این مصنوعات، متقاضیان باید تقاضای خود را ش��امل 
مشخصات هویتی، مش��خصات محموله صادراتی و تعیین گمرک تخصصی 
ب��ه همراه کل محموله صادراتی را به بانک مرکزی ارس��ال کنند تا نس��بت 
به انجام امور کارشناس��ی این مصنوعات درخصوص بررس��ی ارزش افزوده و 
همچنین محاس��به ارزش ریالی و ارزی آن و تعیین میزان معوض شمش یا 
فلزات گرانبهای ذوب شده در بانک مرکزی اقدام شود. آیین نامه فعلی تأکید 
دارد که مصنوع��ات فلزات گرانبهای صادراتی در مورد طال و پالتین حداقل 
5 درصد و در مورد نقره حداقل 15درصد باید ارزش افزوده داش��ته باش��د. 
صادرکنندگان مصنوعات ساخته شده با طال، نقره و پالتین حتما باید تضمین 
بانکی به بانک مرکزی بدهند و محموله صادراتی هم پلمب شده باشد و مجوز 
صادرات هم با عنوان گمرک تخصصی ش��امل مشخصات هویتی، مشخصات 
محمول��ه، میزان تعه��دات ارزی و معوض فلزات گرانبها و ش��ماره انحصاری 

پلمب شده را از بانک مرکزی گرفته باشند.

وزیر اقتصاد خبر داد
مراجعه بدهکاران برای پرداخت بدهی

وزیر اقتصاد درباره عملکرد این وزارتخانه برای افش��ای ابربدهکاران بانکی 
گفت تعدادی از این بدهکاران بزرگ  برای پرداخت بدهی ش��ان به بانک ها و 
خروج از لیس��ت بدهکاران مراجعه کرده اند. احس��ان خان��دوزی در این باره 
گفت: مسئله افشای ابربدهکاران بانکی کشور که سال ها در اقتصاد ایران تنها 
حرفش زده می شد، هفته گذشته با فشار وزارت اقتصاد بحمداهلل در بانک های 
دولتی انجام ش��د. به گفته خاندوزی، معضل بدهی های کالن بانکی موجب 
عدم دسترس��ی بخش زیادی از مردم به تس��هیالتی بود که سال ها و سال ها 
منجمد دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی مانده بود و اجازه دسترسی 

به آن حجم از تسهیالت به بقیه مردم داده نمی شد.
طبق اعالم وزات اقتصاد، او با انتقاد از اینکه از این مس��ئله در گذشته 
به عنوان یک حربه سیاس��ی استفاده می شد و لیست بدهکاران در جیب 
برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب اس��تفاده می کردند، افزود: 
م��ا در وزارت اقتصاد کامال علمی و کارشناس��ی و ب��ه نفع مردم حرکت 
خواهی��م کرد. در هفته های آینده هم این افش��ای اطالعات و ش��فافیت 
کامل تر خواهد شد. در دیدار نوروزی که با مدیران عامل بانک ها داشتم، 
حرف ها و حدیث ها و مقاومت هایی در این زمینه وجود داشت اما از آنان 
خواس��تیم اگر همه همزمان این سیاس��ت را پیاده کنند، هیچ مسئله ای 
ب��ه جهت اینکه منابع و س��پرده ها از یک بانک خارج ش��ود و وارد بانک 
دیگری گردد، رخ نخواهد داد. از مدیران بانک ها خواس��تیم که روزهای 
بیس��تم و بیست و یکم فروردین ماه آخرین زمانی باشد که این سیاست 
اجرا می ش��ود و الحمداهلل این سیاس��ت در کشور پیاده شد و برای آینده 

هم نظر ما این است که این روند را ادامه دهیم.
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در نشست مشترک صالح آبادی و فاطمی امین با مدیران 
بانکی مطرح شد

گسترش تامین مالی زنجیره تولید
اج��رای دقی��ق و عملیاتی »ط��رح تأمین مالی زنجی��ره تولید« 
ب��ه منظور حمای��ت عملی از رون��ق تولید، اقتص��اد دانش بنیان و 
کارآفرینی پایدار در نشس��ت مش��ترک رئی��س کل بانک مرکزی، 
وزی��ر صمت و مدیران عامل بانک های منتخب مورد بررس��ی قرار 
گرف��ت. به گزارش بانک مرکزی، علی صالح آبادی در این نشس��ت 
با اش��اره به انحراف و هدررف��ت منابع در روش های قدیمی اعطای 
تس��هیالت، در خصوص روش تأمین مالی زنجی��ره تولید گفت: با 
انج��ام طرح تامین مال��ی زنجیره تولید، امکان نظ��ارت بر مصرف 
صحیح تس��هیالت که یکی از تاکیدات رئی��س جمهور برای نظام 
بانکی اس��ت فراهم می ش��ود. هر نوع تشویقی که در راستای رونق 
تولید باش��د و بتواند اشتغال آفرینی پایدار ایجاد کند در دستور کار 
بانک مرکزی قرار دارد و در این باره نیز از تمام ظرفیت های بانکی 

استفاده خواهیم کرد.
رئی��س کل بانک مرکزی ادامه داد: همچنین با اس��تفاده از این 
طرح ب��ا منابع کمتر ام��کان حمایت و تامین س��رمایه در گردش 
بنگاه های تولیدی بیشتری فراهم می شود و در مقایسه با روش های 

قدیمی فشار بسیار کمتری به منابع مالی بانک ها وارد می شود. 
او اوراق گام را یک��ی از ابزاره��ای نوین در تامی��ن مالی زنجیره 
تولید برش��مرد و افزود: با اصالحات انجام ش��ده در دس��تورالعمل 
اجرایی اوراق گام در پایان س��ال گذش��ته، گام موث��ری در بهبود 
عملکرد و اس��تفاده از این ابزار برداشته ش��ده است و امیدواریم با 
همکاری بانک ها بتوانیم گامی مهم در  تس��ریع و گسترش تامین 

مالی زنجیره تولید برداریم.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار با اش��اره به اهمی��ت نقش آموزش 
ش��بکه بانکی در تس��ریع فرآیند تامین مالی زنجیره تولید، اضافه 
کرد: با توجه به هدف گذاری 5۰ درصدی تامین مالی س��رمایه در 
گ��ردش بنگاه ه��ای تولیدی از طریق این طرح، باید با اس��تفاده از 
ظرفیت موسس��ه آموزش عالی بانکداری نس��بت ب��ه آموزش روند 

اجرای طرح در بانک های عامل اقدام کنیم. 
صالح آبادی با اش��اره به اهمیت موضوع تامین مالی زنجیره تولید 
در مجموعه اقتصادی کش��ور تاکید کرد: پایبندی به زمانبندی در 
عملیاتی ش��دن و گسترش استفاده از این طرح از الزامات موفقیت 
طرح است، لذا گزارش اقدامات انجام شده از سوی بانک ها در این 
خص��وص باید به صورت ماهانه ارائه ش��ود تا برنامه ریزی های آتی 

برمبنای آن انجام شده و اهداف تعیین شده محقق شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه، نقش طرح تامین 
مالی زنجیره تولید در دستیابی به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی 
را بسیار حیاتی دانست و گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید 
به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تغییر سیاست های در تخصیص 
ارز ترجیحی و افزایش دستمزد و هزینه های جانبی تولید، دستیابی 
به رش��د اقتصادی تنها از مسیر تامین سرمایه در گردش بنگاه های 
تولیدی و افزایش ظرفیت تولید از این طریق میس��ر خواهد ش��د. 
ب��ه گفته فاطمی امین، عملیاتی ش��دن این ط��رح نقش موثری در 
جهش تولید، اش��تغال و رش��د اقتصادی خواهد داشت و از این رو 
وزارت صمت و بانک مرکزی با همکاری بانک ها به جدیت به دنبال 

عملیاتی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید هستند.
او در ای��ن نشس��ت با تقدیر و تش��کر از تالش ش��بکه بانکی در 
چند ماه گذش��ته درخص��وص تامین مالی زنجی��ره ای و پرداخت 
تسهیالت مبتنی بر صورت حساب های سامانه جامع تجارت افزود: 
مرحله پایلوت این کار انجام ش��ده است و امسال کار باید تسریع و 
گس��ترش یابد. با اجرایی شدن این طرح امکان نظارت و دستیابی 
به ش��فافیت در مصرف تس��هیالت با توجه به اینکه اطالعات تمام 
زنجیره ها قابل رصد و پایش اس��ت، افزایش یافته و شاهد رونق در 

بخش های مختلف اقتصاد خواهیم بود. 
همچنین در این جلسه با پیشنهاد وزارت صمت و موافقت بانک 
مرکزی مقرر ش��د از ابتدای اردیبهش��ت ماه متقاضیان تسهیالت 
در هفت اس��تان به صورت پایل��وت و در پنج صنعت منتخب الزاما 
دارای صورت حساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت باشند. در 
مرحله دوم و از 15 اردیبهشت در تمام استان های کشور این الزام 
عملیاتی ش��ود و در گام س��وم و از ابتدای خردادماه تمامی صنایع 
برای استفاده از تسهیالت مرتبط با تامین مالی زنجیره تولید دارای 
صورت حس��اب الکترونیکی از س��امانه جامع تجارت باشند. گفتنی 
است مدیران عامل بانک ها نیز در این جلسه، مشکالت و همچنین 
راهکارهای خود برای بهبود عملکرد طرح تامین مالی زنجیره تولید 

را مطرح کردند.

 صدرنشینی دوباره ایرانیان
در خرید خانه در ترکیه

ش��هروندان ایرانی با خرید 784 واحد خانه طی مارس گذشته 
برای س��ومین م��اه متوالی در س��ال جاری در جایگاه نخس��ت 
متقاضیان خارجی خرید مسکن قرار گرفتند. براساس داده های 
س��ازمان آمار ترکیه »توئیک«، در ماه مارس گذش��ته 5 هزار و 
5۶7 واحد مسکونی در سراس��ر کشور به اتباع خارجی فروخته 
ش��ده که از ای��ن تعداد بیش��ترین میزان با 784 واحد توس��ط 
شهروندان ایران خریداری ش��ده است. بر این اساس میزان کل 
فروش مس��کن در ماه مارس به اتباع خارجی نس��بت به س��ال 
گذش��ته 31 درصد افزایش داشته اس��ت که در این زمینه اتباع 
کش��ور های عراق با خریداری 741 واحد و روسیه با 547 واحد 
مسکن پس از ایرانی ها قرار گرفتند. از سوی دیگر شهر استانبول 
بار دیگر در زمینه فروش خانه به خارجی ها در صدر قرار گرفت. 
در ماه مارس ۲ هزار و ۲45 واحد مس��کن در این ش��هر توسط 
اتباع خارجی خریداری ش��د. آنتالی��ا و آنکارا به ترتیب با فروش 
1434 و 347 واحد مس��کن در این زمینه پس از استانبول قرار 
گرفتند. الزم به ذکر است شهروندان ایرانی در سه ماهه نخست 
س��ال ۲۰۲۲ در کل ۲ ه��زار و ۲5۶ واحد مس��کونی در ترکیه 
خری��داری کرده اند. تعداد فروش مس��کن در ماه مارس به اتباع 
خارج��ی در مجم��وع 4.1 درصد از کل مس��کن های به فروش 

رسیده در سراسر ترکیه را تشکیل می دهد.

خبرخوان

فرصت امروز: بازار س��هام اگرچه در س��ومین هفته کاری سال جدید به 
روند صع��ودی اخیر خود ادامه داد، اما بخش��نامه جنجالی وضع عوارض 
صادراتی بر محصوالت معدنی در روز سه ش��نبه هفته گذشته، منفی ترین 
روز بورس تهران در طول س��ه ماه گذشته را رقم زد و شاخص کل بورس 
با کاهش 33 هزار واحدی معادل ۲.۲7 درصد بار دیگر از میانه کانال 1.4 
میلیون واحدی پایین ت��ر رفت. هرچند این فضای تردید و نااطمینانی در 
آخرین روز معامالتی هفته تا اندازه ای فروکش کرد و ش��اخص کل بورس 
در روز چهارشنبه با رشد ۰.5۶ درصدی مجددا به باالی این سطح رسید، 
اما این شوک منفی، بازدهی هفتگی بورس را به منفی ۰.7 درصد رساند تا 
پس از چهار هفته صعود متوالی، بازدهی هفتگی بورس این بار نزولی شود.

در اولین روز معامالتی هفته جاری نیز این روند مثبت ادامه یافت و تاالر 
شیشه ای شاهد رشد یکپارچه و دسته جمعی شاخص ها در روز شنبه بود. 
به طوری که شاخص کل بورس تهران با افزایش 13 هزار و 539 واحدی 
در ارتفاع یک میلیون و 4۶7 هزار واحد ایس��تاد. شاخص کل هم وزن نیز 
ب��ا 4 هزار و ۶75 واحد افزایش به رقم 387 هزار و ۶39 واحد رس��ید. در 
جریان نخس��تین روز معامالتی هفته بی��ش از 8 میلیارد و 438 میلیون 
س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 47 ه��زار و 9۰7 میلیارد ریال 
در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، افزایش 11 
هزار و 54 واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش ۲3 هزار و 747 واحدی را 
تجربه کردند. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۲۰9 واحدی به رقم ۲۰ 
هزار و ۲47 واحد رس��ید. در مجم��وع، 188 نماد به ارزش 5 هزار و 498 
میلی��ارد ریال صف خرید و 15 نماد به ارزش 498 میلیارد ریال نیز صف 

فروش بودند.
آنچه در بازار بورس و فرابورس گذشت

بازار س��هام هفته جدید را سبزپوش آغاز کرد و همه شاخص ها در این 
روز صعودی بودند. در جریان معامالت روز شنبه ۲7 فروردین ماه، شاخص 
کل ب��ورس با افزایش 13 هزار و 539 واحدی به رقم یک میلیون و 4۶7 
هزار واحد و ش��اخص کل هم وزن با 4 ه��زار و ۶75 واحد افزایش به رقم 

387 هزار و ۶39 واحد رس��ید. نمادهای فوالد، فملی، پارس��ان، شتران و 
رمپنا بیشترین تاثیر مثبت را و نمادهای فخوز، پاکشو، تملت، ذوب و کاوه 
بیش��ترین تاثیر منفی را بر رشد ش��اخص کل بورس داشتند. در این روز 
بیش از 8 میلیارد و 438 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
47 هزار و 9۰7 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. 
شاخص بازار اول، 11  هزار و 54 واحد و شاخص بازار دوم، ۲3 هزار و 747 

واحد افزایش داشتند.
گ��روه خ��ودرو ب��ا 8۲ ه��زار و 47۰ معامله ب��ه ارزش 8 ه��زار و 115 
میلیارد ریال باز هم در صدر گروه های بورس��ی نشس��ت. همچنین گروه 
سرمایه گذاری ها با ۲۲ هزار و ۲74 معامله به ارزش 3 هزار و 311 میلیارد 
ری��ال، گروه ش��یمیایی با 37 هزار و 359 معامله ب��ه ارزش 3 هزار و یک 
میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 3۶ هزار و 417 معامله به ارزش ۲ هزار 
و 911 میلیارد ریال و گروه فرآورده های نفتی با ۲4 هزار و 137 معامله به 

ارزش یک هزار و 974 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با 95۶ واحد، ش��رکت ملی صنایع مس 
ایران با 8۰3 واحد، ش��رکت گس��ترش نفت و گاز پارسیان با 77۲ واحد، 
شرکت پاالیش نفت تهران با ۶4۰ واحد و گروه مپنا با ۶1۲ واحد بیشترین 
تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. در سوی مقابل نیز شرکت فوالد 
خوزس��تان با 15۰ واحد، گروه صنعتی پاکشو با 3۶ واحد، شرکت تامین 
س��رمایه بانک ملت با 33 واحد، ش��رکت ذوب آهن اصفهان با 3۲ واحد و 
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با 3۰ واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد 
شاخص کل همراه شدند. در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس بیش 
از ۲۰9 واحد افزایش داش��ت و به ۲۰ هزار و ۲47 واحد رسید. بیش از ۲ 
میلیارد و 4۲7 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 58 هزار 
و 785 میلیارد ریال دادوستد شد. شرکت پلیمر آریا ساسول با 88 واحد، 
ش��رکت پتروشیمی تندگویان با ۲۰ واحد، شرکت پاالیش نفت الوان با 8 
واحد، ش��رکت پتروش��یمی مارون با 7 واحد و شرکت زغال سنگ پروده 
طبس با ۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین 

شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات با 14 واحد، شرکت نیروی تولید 
برق دماوند با 8 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری اعتال البرز با ۲ واحد، بیمه 
اتکایی ایرانیان با 1.49 واحد و شرکت ویتانا با ۰.39 واحد با بیشترین تاثیر 

منفی بر رشد شاخص فرابورس همراه شدند.
شرط صعود پیوسته بورس چیست؟

در حال��ی ک��ه افزایش معامالت خرد و روند صعودی ش��اخص ها باعث 
افزایش اعتماد س��هامداران به بازار ش��ده بود، یک بخش��نامه ترمز صعود 
بورس را کشید و باعث شد منفی ترین روز بورس در طول سه ماه گذشته 
رقم بخورد. یک کارش��ناس بازار سهام با اش��اره به شروط صعود پیوسته 
بورس در این باره معتقد است: بازار سهام برای صعود یا به زمان نیاز دارد یا 
به اینکه اخبار مثبتی از جمله لغو بخشنامه عوارض صادراتی بر محصوالت 
معدنی و یا واگذاری س��هام خودروسازها به بازار تزریق شود. ولید هالالت 
با اشاره به بخشنامه وزارت صمت در مورد عوارض صادراتی بر محصوالت 
معدنی به ایس��نا می گوید: این اقدام وزارت صم��ت واکنش بازار را در پی 
داشت و در حالی که انتظار می رفت یک رالی صعودی جدید در بازار آغاز 
ش��ود، این اتفاق رخ نداد. او با بیان اینکه بازار در حال اس��تراحت بود که 
دوباره برای حرکت تجدید قوا کند، توضیح می دهد: بخشنامه مذکور کمی 
نگرانی ایجاد کرد و ذهن ها را به سمت اتفاقات سال 14۰۰ برد که بسیاری 
از نمادها صف فروش هایی داش��تند که متعادل نمی شدند و سهامداران را 
ترس��اند. به همین دلیل روز سه شنبه که بخش��نامه صادر شد شاهد این 
موضوع بودیم که نمادهای کوچکی که ارتباطی هم با این موضوع ندارند، 

در صف فروش شدند. در واقع، این اتفاق، پاسخی به اقدام دولت بود.
وی ب��ا تاکید بر اینکه بازار برای اینکه حرکت صعودی خود را آغاز کند 
به زمان نی��از دارد، می افزاید: مگر اینکه اخب��ار مثبتی مانند لغو عوارض 
صادراتی یا اخباری در زمینه واگذاری س��هام شرکت های خودروسازی به 
بازار پمپاژ شود. در غیر این صورت بازار به زمان نیاز دارد. فصل مجامع هم 
سوپاپ اطمینانی است برای اینکه گفته شود قیمت ها می تواند نقاطی که 

به دست آورده را حفظ کند.

با رشد 13 هزار واحدی در اولین روز هفته

بورس یکپارچه سبز شد

قیمت نفت علی رغم هفت عامل کاهنده  اپیدمی کرونا، آزادسازی ذخایر 
انرژی از س��وی آژان��س بین المللی انرژی، صدور مجوزه��ای جدید برای 
حفاری دکل های نفتی منطقه شیل، افزایش ۲5 درصدی صادرات آمریکا 
در ماه گذش��ته، افزایش دمای هوا و کاهش مصارف سرمایش��ی، افزایش 
قرنطینه در بزرگترین ش��هر تجاری چین و افزایش شاخص دالر همچنان 

تمایل به افزایش دارد و در محدوده 1۰۰ دالر باقی مانده است.
مهدی ذوالفقاری، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تربیت م��درس با بیان این 
مطالب به سنا گفت: در گذشته بیشتر پیش بینی های نفت محقق می شد، 
اما رخدادهایی که طی چند سال اخیر اتفاق افتاد سبب شد تا قیمت نفت 

در محدوده هایی قرار بگیرد که به دور از پیش بینی ها بوده است.
این پژوهشگر صنعت نفت با بیان اینکه کشورهای اوپک پالس با توجه 
به شرایط سیاسی حاکم بر دوره ریاست جمهوری ترامپ، از سیاست های 
دولت آمریکا تبعیت می کردند، افزود: پس از این دوره، دو اتفاق مهم منجر 
به برهم خوردن این معادله شد: کرونا و حمله روسیه به اوکراین. اپیدمی 
کرونا سبب شوک منفی به اقتصاد جهان و تعطیلی بسیاری از کسب وکارها 
و کاهش قیمت کامودیتی ها ش��د و تقاضا ب��رای نفت نیز کاهش یافت و 

قیمت نفت وارد کانال ۲۰ دالری شد.
او با اش��اره به اقدامات جو بایدن و ش��عارهای او مبنی بر حفظ محیط 
زیس��ت و حمایت از انرژی های نو ادامه داد: سیاس��ت های بایدن به دنبال 
محدود کردن تولید نفت آمریکا بود و در عمل بخشی از زمین های ایالتی 
که به شرکت های نفتی به طور ساالنه برای تولید نفت اجاره داده می شد، 
در این دوره، مجوزهای اجاره صادر نش��د و تولید نفت شیل کاهش یافت. 
س��پس به تدریج با کنترل کرونا، بس��یاری از صنایع بازگش��ایی شدند و 
اشتهایی برای تقاضای نفت ایجاد شد و قیمت نفت افزایش یافت و از کانال 

۲۰ دالر وارد کانال ۶۰ دالر شد.
ذوالفق��اری ب��ا بیان اینک��ه پیش بینی می ش��د قیمت نف��ت با تثبیت 
بهبود ش��رایط اقتصادی در کانال ۶۰ دالر باق��ی بماند، گفت: مبنای این 
پیش بینی ها ای��ن بود که افزایش تولید انرژی های ن��و به ویژه در آلمان و 
ژاپن، توافق پاریس و اجماع کشورها برای کاهش ۲ درجه ای دمای زمین، 
تقاضا برای نفت را کاهش می دهد و قیمت نفت طی سه دهه آینده حتی 
تا ۲۰ دالر نیز کاهش می یابد. بنابراین براساس برآوردها، قیمت ۶۰دالری 
نفت، موقتی در نظر گرفته می ش��د تا اینکه حمله روس��یه به اوکراین رخ 
داد. شوک جنگ از سوی کشوری که خود از جمله بزرگ ترین تولیدکننده 
و صادرکنندگان نفت در جهان بود و تحریم ها علیه این کش��ور بر نفت و 
گاز روس��یه، سبب ترس جامعه جهانی و جهش قیمت نفت و عبور آن از 
13۰ دالر شد. به گفته وی، افزایش قیمت نفت به بحران در اروپا و آمریکا 
انجامید که نه تنها افزایش قیمت سوخت را در پی داشت که افزایش شدید 
بس��یاری از محصوالت را نیز منجر ش��د و تورم اروپا که همیشه حدود ۲ 

درصد بود، بین 7.5 تا 8 درصد افزایش یافت.
این تحلیلگر صنعت نفت توضیح داد: در همین راستا اقداماتی از سوی 
دولت آمریکا برای کاهش قیمت نفت انجام شد و آژانس بین المللی انرژی 

نیز از آزادسازی 18۰ میلیون بشکه نفت خبر داد که منجر به کاهش نفت 
تا محدوده 1۰5 دالر ش��د. همچنین صدور مجوزهای جدید برای حفاری 
دکل های نفتی منطقه شیل و افزایش صادرات آمریکا تا ۲5 درصد طی ماه 
گذشته نیز از جمله عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت بوده اند، اما  با وجود 
سیاس��ت های حمایتی برای کنترل قیمت نفت، اما همچنان قیمت نفت 

باالی محدوده 1۰۰ دالری باقی ماند.
او افزایش قرنطینه در چین را از دیگر فاکتورهای مهم اثرگذار بر قیمت 
نفت برش��مرد و خاطرنش��ان کرد: قرنطینه شدن بزرگ ترین شهر تجاری 
چین بر تقاضای نفت تاثیرگذار بوده و کاهش آن را در پی داشته، اما پس از 
مدت کوتاهی، قیمت نفت دوباره به همان محدوده 1۰۰ دالری بازگشت.

ذوالفقاری با اش��اره به کاهش مصارف گرمایش��ی در نیمه نخست سال 
افزود: به طور سنتی، در بهار و تابستان با افزایش دما، تقاضا برای نفت برای 
مصارف گرمایشی کاهش می یابد و در نتیجه، کاهش تقاضا بر قیمت نفت 
اثرگذار ب��وده و از قیمت آن می کاهد. در مجموع، پیش بینی ها از افزایش 

قیمت نفت حکایت دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ذوالفقاری با بیان اینکه قیمت نفت 
بر برخی از ش��رکت های بورس��ی اثر مس��تقیم دارد، ادامه داد: سودآوری 
شرکت های پاالیشی با افزایش قیمت نفت، باال می رود. از آنجا که افزایش 
قیمت نفت، افزایش قیمت جهانی محصوالت پاالیش��ی را در پی داشته و 
بسیاری از شرکت های پتروشیمی کشور نیز صادرات محور هستند، آنها از 

این موضوع منتفع شده و سودآوری خود را افزایش داده اند.
او با اش��اره به اینکه افزایش قیمت نفت، تورم جهانی را نیز در پی دارد، 
اذعان کرد: حرکت قیمت جهانی فلزات اساس��ی نیز همسو با قیمت نفت 
اس��ت. بر همین اساس، صنعت بورس��ی فلزات اساسی و کانه های معدنی 
نیز به عنوان س��ومین گروه بورس��ی از این تورم جهانی منتفع می شوند. 
ب��رای نمون��ه، فلزات م��س و روی طی ای��ن مدت از رش��د قابل توجهی 
برخوردار ش��ده اند. همین طور تحریم روسیه به عنوان یکی از بزرگ ترین 

صادرکنندگان آلومینیوم بر افزایش قیمت این فلز تاثیرگذار بوده است.

با وجود ۷ عامل کاهنده

رشد قیمت نفت ادامه دارد
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تولید قطعات دانش بنیان در گرو حرکت بر 
لبه های تکنولوژی است

ی��ک تولیدکننده و فع��ال بازار لوازم یدکی با تاکید بر ض��رورت ورود به لبه های 
تکنولوژی برای تولید دانش بنیان در صنعت قطعات خودرویی گفت صنعت خودرو 
و قطعات مرتبط با خودرو یکی از صنایع محرک در کش��ور است و اگر تمرکز برای 
تولید بهینه ایجاد شود، کمک کننده خواهد بود. نوید حبیبی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو، با اشاره به اینکه براساس بیانات مقام معظم رهبری می بایست در جهت 
تحقق شعار سال حرکت کرد نه اینکه صرفا سربرگ ها مزین به شعار سال شود، اظهار 
داشت: صنعت خودرو و قطعات مرتبط با خودرو یکی از صنایع محرک در کشور است 
و اگر تمرکز برای تولید بهینه ایجاد ش��ود، کمک کننده خواهد بود. وی افزود: برای 
تحقق شعار تولید دانش بنیان می بایست به حوزه تولید و عرضه قطعاتی ورود نماییم 
که در لبه های تکنولوژی قرار دارد. واقعیت این است که به دلیل قرارگیری در شرایط 
تحریمی اکنون صاحب تکنولوژی نیستیم و در این مسیر نیازمند الگوگیری هستیم 
تا از تکرار آزمون  و خطاها و هدررفت منابع برحذر باش��یم در حالی که واقعیت جز 
این است به طوری که نتایج مدنظر نیز حاصل نشده است. این تولیدکننده و فعال 
بازار لوازم یدکی گفت: در تولید دانش بنیان می توانیم کش��ور چین را که در تولید 
بسیاری از کاالها به خودکفایی رسیده الگو قرار دهیم که برای کسب این موقعیت، 
هم��کاری با کش��ورهای صاحب تکنولوژی از جمله ژاپن، آلم��ان و آمریکا مبنی بر 
واردات تکنولوژی و سپس کپی برداری را آغاز کرد. حبیبی تصریح کرد: اینکه به نام 
هدف تحقق شعار سال به دنبال کسب رانت برای اخذ وام و منابع بانکی ارزان قیمت 
باش��یم و فعالیت های واقعی صورت نپذیرد همانند آنچه در سال  های گذشته اتفاق 
افتد، چندان مفید فایده نخواهد بود. وی در پایان ضمن اش��اره به اظهارات یکی از 
اقتصاددانان کشور خاطرنش��ان کرد: کشور اکنون به مرحله ای رسیده که حتی در 
تولی��د کاالی معمولی به عنوان مثال محصوالت مرتبط با صنعت نفت که در آن از 
مزیت های انحصاری برخوردار هستیم، از کشورهایی همچون امارات، قطر، کویت و 
عربستان عقب افتاده  است، حال با این شرایط چگونه می توانیم به تولید دانش بنیان 

در حوزه ای که در آن مزیت رقابتی نداریم، دست یابیم.

تخم مرغ ها روی دست مرغداران ماند
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت تخم مرغ بیش از 
نیاز کشور تولید شده است و دولت باید اجازه دهد که تخم مرغ های مازاد صادر 
ش��وند. ناصر نبی پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کاهشی شدن قیمت تخم 
مرغ اظهار کرد: وقتی قیمت تخم مرغ از قیمت مصوب باالتر می رود مس��ئوالن 
ب��ا ارز 4۲۰۰ تومانی تخم مرغ از ترکیه وارد می کنن��د یا تعزیرات با واحدهای 
مرغداری برخورد می کند اما حاال که قیمت تخم مرغ حدود 35۰۰ تومان کمتر 
از نرخ مصوب ش��ده هیچ خبری از مسئوالن نیست و به نظر می رسد در خواب 
خرگوشی هستند. وی ادامه داد: قیمت مصوب تخم مرغ به ازای هر کیلو 18 هزار 
و 3۰۰ تومان اس��ت که در حال حاضر به کمتر از 15 هزار تومان رس��یده است. 
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اضافه کرد: هوا وقتی به 
سمت گرمی می رود مصرف تخم مرغ کاهش می یابد؛ از طرفی در ماه رمضان نیز 
مصرف کاهشی و تقاضا کم می شود و به همین دلیل با مازاد تخم مرغ مواجهیم و 
تخم مرغ ها بر روی دست مرغداران در سالن ها مانده است. وی تصریح کرد: روزانه 
حدود 3۰۰۰ تن تخم مرغ تولید می شود که قبال این مقدار تولید شده مصرف 
می ش��د، زیرا تخم مرغ به جهت قیمت مناسب جایگزین محصوالت پروتئینی 
دیگر در سبد غذایی خانوار شده بود، اما در حال حاضر مصرف به ۲۶۰۰ تا ۲7۰۰ 

تن رسیده و حدود 3۰۰ تا 4۰۰ هزار تن مازاد داریم.

نماگربازارسهام

عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی گفت در 
تالطم های ارزی س��ال 97، دولت در جلسه س��ران قوا پیشنهاد داد فعال 
واردات خودرو محدود و یا متوقف شود، اما دولت همین امروز می تواند در 
جلسه سران قوا مطرح کند که می خواهد واردات خودرو را از سر بگیرد و 

هیچ نیازی به قانونگذاری در این زمینه نیست.
مصطف��ی طاهری در گفت وگو ب��ا خبرنگار پارلمان��ی افکارنیوز، درباره 
موضوع واردات خودرو اظهار داش��ت: مجلس شورای اسالمی قانونی برای 
منع واردات خودرو تصویب نکرده اس��ت و بر این اساس نیازی نیست که 

مجلس قانونی برای آزادسازی واردات خودرو به تصویب برساند.
وی بی��ان کرد: دول��ت در حال حاضر می تواند خ��ودرو وارد کند و این 
اختیار را دارد که خودرو وارد نکند و بس��تگی به ش��رایطی دارد که دولت 

باید مدنظر قرار دهد.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد: 

برای مثال ممکن اس��ت دولت بگوید در حال حاضر مش��کل ارزی دارد و 
اولویتش تأمین دارو اس��ت و واردات خ��ودرو را در اولویت قرار نمی دهد. 
یعنی ممکن اس��ت نظر دولت این باشد که با این ارز کم نمی تواند خودرو 

وارد کند و ترجیح می دهد این ارز را صرف تأمین دارو کند.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از سوی دیگر 
ممکن اس��ت وضعیت ارزی کش��ور به گونه ای ش��ود که دولت با هدف از 
بی��ن بردن انحصار در خودروس��ازی، واردات خودرو را آزاد کند و کیفیت 
خ��ودروی داخلی را با این کار افزایش ده��د؛ بنابراین واردات خودرو منع 

قانونی ندارد.
وی متذکر شد: در تالطم های ارزی سال 97، دولت در جلسه سران قوا 
پیشنهاد داد فعال واردات خودرو محدود و یا متوقف شود، اما دولت همین 
امروز می تواند در جلسه سران قوا مطرح کند که می خواهد واردات خودرو 

را از سر بگیرد و هیچ نیازی به قانونگذاری در این زمینه نیست.

طاهری تصریح کرد: واردات خودرو بستگی به تصمیم دولت دارد. البته 
نباید این گونه تلقی کرد که دولت مخالف واردات خودرو اس��ت بلکه باید 
این موضوع را در نظر گرفت که واردات خودرو از نظر درآمدی به نفع دولت 
اس��ت و دولت ها به ش��دت تمایل دارند این کار را انجام دهند، اما گاهی 
اوقات دولت مش��کل ارزی دارد و نمی تواند خودرو وارد کند و ما باید این 
موضوع را درک کنیم که دولت اولویت های دیگری، چون تأمین دارو هم 
دارد و نباید در شرایط جنگ اقتصادی تکلیفی را بر دوش دولت بگذاریم 
و بگوییم به ما ارتباطی ندارد که دارو را از کجا تهیه می کنید و حتماً باید 

خودرو وارد شود!
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: در 
ش��رایطی که دولت امکان واردات خودرو را داش��ته باش��د، ما مخالف این 
موضوع نیستیم، اما حتماً باید دولت شرایط الزم را برای این موضوع داشته 

باشد.

واردات خودرو منع قانونی ندارد 

 واردات خودرو بستگی به تصمیم دولت دارد

ی��ک عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای 
اس��المی به بیان چرایی رش��د بی رویه قطعات تقلب��ی و قاچاق در بازار 
ل��وازم یدکی خودرو و طرح اخیر وزارت صم��ت در مقابله با عرضه این 

قطعات پرداخت.
احسان ارکانی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به سهم 3۰ 
درص��دی محصوالت تقلبی و قاچاق در بازار لوازم یدکی اظهار داش��ت: 
اس��تانداردهای کیفی سختگیرانه یکی از عوامل تولید قطعات یدکی به 
شکل غیرمجاز و در اصطالح زیرزمینی است اما به هر حال به دلیل نیاز 

بازار، این قطعات مورد استقبال مصرف کنندگان قرار می گیرند.
وی افزود: انحصار حاکم بر دو خودروس��ازی بزرگ کشور در خرید از 

قطعه س��ازان می بایست شکسته شود و تامین قطعات با تبعیت از شیوه 
برون سپاری و از تمامی قطعه سازان توانای کشور صورت بگیرد.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی درخصوص 
الزام وزارت صمت مبنی بر ثبت قطعات در سامانه جامع تجارت و طرح 
جم��ع آوری قطعات فاقد شناس��ه کاال از بازار تحت عنوان کاالی قاچاق 
و تقلب��ی ضمن اینکه این طرح را مثبت ارزیابی کرد، گفت: اجرای این 
طرح نیازمند آسیب  شناسی نیاز بازار است و تا زمانی که آسیب شناسی 

صورت نپذیرد شاید چندان موثر واقع نشود.
ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قطعه ای با قیمتی ارزان تر از سایر 
قطع��ات در بازار لوازم یدکی خودرو و تعمیرات عرضه ش��ود، حتی اگر 

در سامانه جامع ثبت نشده و کد رهگیری اخذ نکرده باشد، استقبال از 
خرید و نصب آن وجود دارد.

نقش استاندارد در افزایش بی رویه قطعات تقلبی
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بازاریابی دیجیتال و مزایای پادکست ها

به قلم: جینی ساراواتسی
کارشناس بازاریابی آنالین

ترجمه: علی آل علی

بازاریابی در س��ال های اخیر تغییرات بسیار زیادی را داشته است. 
ای��ن امر برای برخی از بازاریاب ها ب��ه معنای خروج کامل از فرآیند 
بازاریاب��ی و تبلیغات بوده اس��ت. در دنیایی که به س��رعت در حال 
تغییر است، ش��ما حتی اگر یک ثانیه هم غفلت کنید به سادگی از 
جریان رقابت کنار گذاش��ته خواهید شد. عرصه بازاریابی نیز در این 

میان استثنا نیست. 
طراحی پادکست به عنوان یکی از شیوه های جذاب برای تعامل با 
کاربران در طول س��ال های اخیر طرفدارهای بسیار زیادی در میان 
بازاریاب ها پیدا کرده است. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف بدون هزینه اضافی و به طور بلندمدت کمک می کند.
برخ��ی از برندها در این میان ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف شان به طور مداوم از شیوه هایی نظیر تبلیغات در پادکست های 
حرفه ای س��ود می برند. این امر هزینه به نسبت باالیی برای برندها 
به همراه دارد و بیش��تر برای برندهای بزرگ مناس��ب اس��ت. سایر 
کس��ب و کارها امکان کاهش هزینه ها با طراحی پادکست خودشان 
را دارن��د. ای��ن امر به آنها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و اعتبار برندش��ان را نیز باال می برند. نکته اساس��ی در 
این میان مزایای پادکست برای بازاریابی در دوران کنونی است. در 
ادامه برخی از نکات مهم در این راستا را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 

دسترسی ساده تر به اطالعات با پادکست ها
م��ردم ام��روزه حوصله دردس��رهای ف��راوان برای دسترس��ی به 
اطالعات موردنیازش��ان را ندارند. همین امر محبوبیت ش��بکه های 
اجتماع��ی را بی نهایت افزایش داده اس��ت. در این میان دسترس��ی 
به پادکس��ت ها نیز بسیار ساده به نظر می رسد. شما با چنین کاری 
فرص��ت تاثیرگ��ذاری حرفه ای ب��ر روی مخاطب ه��دف بدون بروز 

دردسرهای اضافی را خواهید داشت. 
بس��یاری از مردم در سراسر دنیا برای استفاده از پادکست دردسر 
زی��ادی را متحمل نمی ش��وند. همی��ن امر جذابیت پادکس��ت ها را 
ب��ه طور قابل مالحظه ای افزایش داده اس��ت. ش��ما می توانید برای 
تاثیرگ��ذاری مناس��ب بر  روی مخاطب هدف ت��ان اقدام به طراحی 
و انتشار پادکس��ت تان به طور مداوم کنید. این امر از شما چهره ای 

معتبر در میان مشتریان خواهد ساخت. 
امکان دسترس��ی در ه��ر زمان و مکانی به پادکس��ت ها جذابیت 
آن برای بازاریاب ها را به ش��دت افزایش داده اس��ت. شما با چنین 
کاری به س��ادگی فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا 

می کنید. 
پادکست ها و آینده تبلیغات تجاری

پادکست ها به دلیل محبوبیت در میان کاربران و ایجاد فرصت های 
مناس��ب برای برندها به منظور بازاریابی بی دردس��ر جذابیت باالیی 
دارند. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک 

کرده و موقعیت تان را نیز بی نهایت بهینه سازی خواهد کرد. 
آینده دنیای تبلیغات به طور اجتناب ناپذیری با عرصه پادکست ها 
گره خورده اس��ت. با این حساب اگر ش��ما مایل به موفقیت در این 
فضا هستید، باید همیشه از ظرفیت مناسب پادکست ها سود ببرید، 
در غیر این صورت شاید شانس زیادی برای بهینه سازی موقعیت تان 

در بازار پیدا نکنید. 
بسیاری از برندها در طول زمان به دلیل جا ماندن از سیر تحوالت 
بازاریابی شانس ش��ان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از 
دس��ت می دهند. با این حس��اب اگر شما توانایی تان در این راستا را 
حفظ کرده و پیش از رقبا بر روی پادکس��ت س��رمایه گذاری کنید، 

وضعیت تان چندان به هم ریخته نخواهد شد. 
تعامل بهتر با مخاطب هدف

پادکس��ت ها به برندها امکان تعامل مستقیم با کاربران بدون نیاز 
به دردس��رهای رایج را می دهد. اگر شما در حوزه تخصصی کارتان 
پادکستی حرفه ای طراحی کنید، محبوبیت تان حتی فراتر از صرف 
یک برند خواهد ش��د. این امر به شما فرصت ارائه نظرات کارشناس 

را داده و موقعیت تان در بازار را نیز به شدت بهینه سازی می کند. 
امروزه مشتریان به برندهایی که در جایگاه مشاور قرار می گیرند، 
اعتماد بسیار بیشتری نشان خواهند داد. این امر می تواند برای شما 
جذابیت زیادی به همراه داش��ته و سطح فعالیت تان را نیز بی نهایت 
افزایش دهد. بنابراین باید همیش��ه به تعامل بهتر با مخاطب هدف 
در قالب اس��تفاده از پادکست به عنوان بازار بازاریابی تازه تان توجه 

داشته باشید. 
entrepreneur.com :منبع

رهبری

به قلم: تیم فریس
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

دکتر پیتر دیاماندیس توس��ط مجله فورچن به عنوان یکی از 5۰ رهبر 
برت��ر جهان انتخاب ش��ده اس��ت. در زمینه ن��وآوری، دیاماندیس رئیس 
و مدیرعامل بنیادی اس��ت که بیش��تر برای پروازهای خصوصی شناخته 
شده، که در طراحی و اجرای مسابقات جهانی در مقیاس بزرگ برای حل 

شکست های بازار در جهان پیشتاز است.
پیتر دو بار مهمان پادکست سایت من بوده )یک بار با تونی رابینز و بار 
دیگر به صورت انفرادی(، و در این پست مهمان، اطالعاتی را که قبال هرگز 

درباره آن صحبت نکرده بود، به اشتراک می گذارد.
پیتر می داند که چگونه فکر کند و بزرگ بازی کند و او می تواند به شما 

نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهید که لذت ببرید.
طی آن 1۰ س��ال، تعدادی از درس های »رفتن« را ضبط کردم که یاد 
گرفت��م و باره��ا و بارها از آنها برای کمک به موفقیتم اس��تفاده کردم. در 
مجم��وع، فهرس��تی از ۲8 م��ورد از آن درس ها را به دس��ت آوردم که به 

»قوانین پیتر« معروف شده اند.
اما 9 مورد از آنها مورد عالقه من هستند و در این پست، آنها را تشریح 
می کنم و موارد کلیدی را به تفصیل ش��رح می ده��م. اگر می خواهید در 
مورد همه درس ها بیاموزید، آنها در کتاب »چگونه سفینه فضایی بسازیم« 
نوشته جولیان گاتری، با پیش گفتار ریچارد برانسون و پس گفتار استیون 

هاوکینگ برجسته شده اند.
یک چیز در داس��تان من بسیار مشخص است: طرز فکر مهم است این 
همه چیز است. ممکن است کلیشه ای باشد، اما چه فکر کنید که می توانید 

یا نمی توانید - خوب، حق با شماست.
طرز فکر شما از هر چیزی مهمتر است. حتی مهمتر از فناوری یا درآمد 

است. امیدوارم اینها دیدگاه شما را روشن کند و برای شما مفید باشد.   
قانون شماره 1: وقتی حق انتخابی به شما داده می شود، هر دو را انتخاب 

کنید.
جامعه به ما می آموزد که وقتی انتخابی به شما داده می شود، باید یکی 

را انتخاب کنید، چرا؟ چرا باید انتخاب کنید؟
اما باید بپرسید چرا انتخاب کنید؟

در تمام دوران تحصیالت تکمیلی، به من می گفتند: »به مدرس��ه برو یا 
یک شرکت راه اندازی کن.«

 ب��رای م��ن جواب ه��ر دو بود. در واقع، من س��ه ش��رکت را در دوران 
تحصی��الت تکمیلی راه اندازی کردم. اس��تیو جابز همی��ن کار را با اپل و 

پیکسار انجام داد. ایالن ماسک تسال و اسپیس ایکس را اجرا می کند.
و برانس��ون، گروه ویرجین برانس��ون بیش از 3۰۰ ش��رکت ویرجین را 
راه اندازی کرده و هش��ت شرکت مختلف میلیارد دالری در هشت صنعت 

مختلف ساخته است.
بنابراین، من ش��ما را به چالش می کشم: وقتی کسی می گوید وانیل یا 
ش��کالت را انتخاب کنید، بگویید: »لطفا ه��ر دو را می خورم«. پروژه های 

متعدد منجر به موفقیت های متعدد می شود.
قانون ش��ماره ۲: »نه« به س��ادگی به معنای شروع دوباره در یک سطح 

باالتر است.
وقتی کسی به درخواست شما »نه« می گوید، اغلب به این دلیل است که 
آن فرد قدرت گفتن »بله« را ندارد و تنها کسی که می تواند »بله« بگوید، 

فردی است که در باالی زنجیره غذایی قرار دارد.
این یکی از دالیلی اس��ت که 1۰ س��ال طول کش��ید تا شرکت تجاری 
را راه ان��دازی کنم. من مجبور ش��دم با کل بوروکراس��ی مب��ارزه کنم که 
اصرار داش��ت انجام عملیات پرواز در مقیاس ب��زرگ با گرانش صفر برای 
عموم امکان پذیر نیس��ت، علی رغم این واقعیت که ناس��ا این کار را برای 
4۰ س��ال انجام می داد. در نهایت، چون ریسک وجود داشت، هیچ یک از 
بوروکرات های س��طح متوس��ط قدرت گفتن »بله« را نداشتند. در نهایت، 
درخواس��ت من به مدیر زن شگفت انگیز که به من گفت: البته، شما باید 
بتوانید این کار را انجام دهید و تنها مس��ئله موجود، درک چگونگی انجام 

آن است. 
قانون شماره 3: صبر یک فضیلت است، اما پایداری یک نعمت است.

اگر بخواهم قدرت شگفت انگیز خود را نام ببرم، آن استقامت خواهد بود، 
حتی زمانی که همه به من می گویند که این کار موفق نیست.

مهمترین موفقیت های من 1۰ س��ال یا بیش��تر از من برای پیاده سازی 
طول کش��یده است. صبر بدون پشتکار چه فایده ای دارد؟ انجام هر کاری 
بزرگ و جس��ورانه در زندگی کار س��ختی اس��ت و یادگیری متداوم نکته 
اساسی برای موفقیت شما است. نام دیگر این قدرت شگفت انگیز »سختی« 
اس��ت. این اراده شما برای ادامه فش��ار دادن، تکرار کردن و برداشتن گام 

بعدی در مواجهه با سختی است.
به یاد داشته باشید که شکست تنها زمانی اجتناب ناپذیر است که تسلیم 

شوید.
قانون شماره 4: موارد قدیمی باید کنار گذاشته شود

در ای��ن عص��ر فراوانی، که در آن می توانید به ه��ر چیزی که نیاز دارید 
دسترس��ی داشته باش��ید، هر زمان که به آن نیاز داش��تید. قانع نشوید. 
بهترین ها را بخواهید. قباًل عرضه اس��تعداد، فن��اوری یا گنج )یعنی پول( 

کمیاب بود. که دیگر اینطور نیست.
اگر کس��ی یا چیزی در س��ازمان شما یک چرخ جیرجیر است، به جای 
اینکه آنها را تحمل کنید یا آنها را چرب کنید، احتماالً بهتر است فردی را 
پیدا کنید که با اخالق، دیدگاه و طرز فکر تیم شما مطابقت داشته باشد. 
آیا ترجیح می دهید وقت خود را با بهترین بازیگران تان بگذرانید تا به آنها 
کمک کنید رشد کنند و حتی بهتر شوند یا با جیغ ترین چرخ های تان وقت 

بگذرانید تا با مشکالت آنها برخورد کنید؟
زمان ش��ما به عنوان یک رهبر محدود است، از آن برای ایجاد یک تیم 

باورنکردنی استفاده کنید.
قانون شماره 5: بهترین راه برای پیش بینی آینده این است که خودتان 

آن را بسازید.
آینده نوش��ته نشده اس��ت. از پیش تعیین نشده اس��ت. این در نتیجه 
اقدامات ما، انتخاب هایی که می کنیم و ریس��ک هایی که می کنیم آشکار 

می شود.
ای��ن در واق��ع الگوی زندگی من اس��ت. من می خواس��تم آین��ده ای را 
پیش بینی کنم که در آن پروازهای فضایی تجاری خصوصی وجود داشته 

باش��د، بنابرای��ن آن را به به فضا پرتاب کردم. پ��رواز فضایی خصوصی به 
سادگی وجود نداشت.

در نهایت، آیا این دقیقاً معنای کارآفرین بودن نیست؟ یک کارآفرین به 
وضوح آینده را تصور می کند و چنان ش��یفته آن می شود که افکار خود را 

به واقعیت تبدیل می کند و آینده ای را که می خواهد به وجود می آورد.

قانون شماره ۶: نظر متخصص حرف آخر نیست.
در سال 1714، هنگامی که هیأت طول جغرافیایی )متشکل از بزرگترین 
ستاره شناسان سلطنتی جهان( ساعت کاری ساخته شده توسط ساعت ساز 
جان هریس��ون را دید که تمام الزام��ات جایزه طول جغرافیایی را برآورده 
می کن��د، آنها از پرداخت کیف به او خ��ودداری کردند زیرا کامال مطمئن 

بودند که چنین خواهد شد. توسط یک ستاره شناس برنده شد.
در یک چرخش نسبتاً انحرافی، یک متخصص به طور گسترده انگیزه ای 
برای ترویج راه حل رادیکال و مخرب ش��خص دیگ��ری ندارد. این به این 
دلیل اس��ت که اختراعات جدیدی که منجر به تغییرات عمده می ش��وند، 
باعث تغییری می ش��وند ک��ه در آن »متخصصان« می توانن��د به »از کار 

افتاده« تبدیل شوند.
بنابراین برخی از متخصصان الهام گرفته و متعهد هستند که چیزها را 
دقیقاً همانطور که هستند نگه دارند. به همین دلیل مهم است که همیشه 

به آنچه می توان انجام داد فکر کرد.
قانون شماره 7: بیشتر پیشرفت ها به عنوان یک ایده دیوانه کننده شروع 

می شوند.
من برای اولین بار تغییری از این مفهوم را از زبان برت روتان ش��نیدم، 
مردی که وسیله پرتاب درخشانی که برنده جایزه 1۰ میلیون دالری شد 

را طراحی کرد و ساخت.
 همانطور که روتان آن را برای من توضیح داد - همانطور که در چگونه 
یک س��فینه فضایی بس��ازیم توضیح داده ش��د - یک پیشرفت تدریجی 

کوچک، پیشرفتی محسوب نمی شود.
به عنوان مثال، رایانه ای که 5۰ درصد سریع تر از مدل سال گذشته باشد، 
قابل پیش بینی و انتظار اس��ت، اما رفت��ن از رایانه های مبتنی بر لوله های 
خأل به محاسبات مبتنی بر ویفرهای سیلیکونی یک پیشرفت بزرگ است.
بنابراین س��وال من از ش��ما این اس��ت: در کجای س��ازمان خود اجازه 
می دهی��د ایده های احمقانه آزمایش و آزمایش ش��وند؟ چگونه فضایی را 
ب��رای خود ایجاد می کنید تا ایده های دیوانه کننده را تصور کنید و آنها را 

آزمایش کنید؟
اگر این کار را امتحان نکنید - اگر در معرض خطر هستید و از گام های 
مطمئن و اثبات شده پیروی می کنید - در نهایت درگیر پیشرفت تدریجی 

هستید، نه پیشرفت ها.
ی��ک چیز دیگر: برت روتان همچنین دوس��ت دارد بگوید در جایی که 
دیگران چیزهای بیهوده می بینند پیشرفت هایی پیدا می کند. جای تعجب 
نیست که او شش هواپیمای بی نظیر در موزه هوا و فضای اسمیت سونین 

دارد.
قانون شماره 8: اگر آسان بود، قباًل انجام شده بود.

انجام هر کاری بزرگ و جس��ورانه کار سختی است. رفتن به دنبال یک 

برد آس��ان و س��ریع یا به این معنی است که سعی نمی کنید دنیا را تغییر 
دهید یا اینکه تسلط کاذب بر واقعیت دارید.

با 5 میلیارد انس��ان متصل با دسترسی به خدمات وب گوگل و آمازون، 
می توانید انتظار داش��ته باشید که چیزهای س��اده امتحان شده و بر آنها 

غلبه کرده اند.
اگر روی چیزی کار می کنید که واقعاً به حل آن اهمیت می دهید، انجام 
آن سخت اس��ت و هیچ کس دیگری را نمی بینید که تالش می کند، این 
نش��انه بسیار خوبی اس��ت که شما در مس��یری برای حل چیزی مهم و 

ارزشمند است که دنبالش کنید.
از کار سخت نترسید آن را به عنوان معیاری برای اندازه آسانی و تاثیری 

که در جهان ایجاد می کنید جشن بگیرید.
قانون شماره 9: گرانبهاترین منبع دنیا یک ذهن پرشور است.

من اغلب از توانایی یک فرد برای تغییر جهان ش��گفت زده می ش��وم. به 
توماس ادیس��ون، هنری فورد، ایالن ماس��ک، لری پیج، ریچارد برانسون، 
مارتین لوتر کینگ و مهاتما گاندی فکر کنید. هر کدام بدون پول یا مزیت 

تکنولوژیکی، فقط با اشتیاق و پشتکار شروع کردند.
در نهایت، س��ه چیز هر چیزی را ممکن می سازد: مردم، فناوری و پول. 
اگر افراد مناس��ب و پول کافی در اختیار داش��ته باشید، می توانید فناوری 
ایج��اد کنید - که به آن ن��وآوری می گویند. اگر افراد مناس��ب و فناوری 
مناسب داشته باشید، می توانید سرمایه جذب کنید - به این سرمایه گذاری 

خطرپذیر می گویند.
اما پول و فناوری به تنهایی، بدون اینکه ذهن مداوم و پرشور انسانی شما 

را به جلو سوق دهد، هرگز دنیا را تغییر نخواهد داد.
انجام یک کار بزرگ و جسورانه - پذیرفتن خطراتی که به نفع شماست و 
می تواند برای جامعه مفید باشد - به معنای غلبه بر موانع فوق العاده است. 
این بدان معناست که با تمام انرژی و تمرکز خود به یک چالش حمله کنید 
و بارها برای یک دهه یا بیشتر با انگیزه باقی بمانید. چنین اشتیاق و تعهد 
زمان��ی می تواند به وج��ود بیاید که از نظر عاطفی با تمام قلب و روح خود 
متعهد باشید و این سطح از تعهد تنها زمانی تحقق می یابد که هدف شما 

با انرژی عاطفی شدید تقویت شود. 
هیچ چیز در زندگی ش��ما قدرتمندتر از هدفی نیست که با کمال میل 
برای آن بمیرید، خواه خانواده تان باش��د ی��ا اعتقادی که برای وجود خود 

دارید.
پیروی از این اش��تیاق این است که چگونه دنیایی می سازید که ارزش 
زیستن داشته باش��د، زندگی ای که شما را صبح از خواب بیدار می کند و 

هیجان زده می شوید.
به قلبت گوش کن و اجازه نده این رویاها نابود شوند.
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اخبار

 واحد یک بخار نیروگاه نکا پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه 
به مدار تولید بازگشت

ساری - مرآتی : واحد یک بخار نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت 
440 مگاوات پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه به شبکه سراسری برق 
کشور پیوست. مدیر امور بهره برداری بخار شرکت مدیریت تولید برق نکا 
با اعالم این خبر افزود، درپی افزایش نشتی آب در بویلر و با هماهنگی 
مرکز کنترل شبکه برق کشور، واحد یک بخار به منظور بررسی و رفع 

اشکال از مدار تولید خارج گردید.
 سیدابوالقاسم محمدی گفت: نظر به نیاز شبکه برق کشور، همکاران 
فعالیت های تعمیراتی مورد نیاز را به ســرعت آغاز کردند که در کوتاه 

 ترین زمان ممکن 4 لوله در رهیت، یک لوله درســوپرهیت 4 و یک لوله دردیواره جنوبی درارتفاع 10متری فاز آب باالی 
مشعل 63 تعویض و یک سرجوش در هدر باکس رهیت ترمیم شد و واحد با تالش شبانه روزی و مداوم همکاران به مدار 
تولید پیوست. نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت تولید 2214 مگاوات به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه های کشور، سهم 

بسزایی در تأمین و پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی اعالم کرد
الزام پارکینگ های خصوصی به اخذ مجوز

مشهد- صابر ابراهیم بای:ســید جالل الدین حســینی واعظ  دراین 
خصوص، گفت:در پی گزارش های مکرر زائران و مجاوران در خصوص تخلف 
و همچنین دریافت مبالغ خالف ضوابط، و بازرســی های نامحسوس از سطح 
شــهر مشهد، بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر مشهد، در مرحله ابتدایی 
50 پارکینــگ غیرمجاز که با خألهای موجود در نظارت، نســبت به پذیرش 
خودرو اقدام و خارج از تعرفه مصوب از زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت 
رضا )ع( دریافت وجه می کردند شناســایی و ابالغیــه و اخطاریه برای آن ها 

صادرشده است.
وی در خصوص شــاخصه ها و الزامات دستورالعمل مصوب در بهره برداری پارکینگ ها نیز گفت :در مرحله ابتدایی هر فرد که مکانی 
مناسب جهت بهره برداری به عنوان پارکینگ را دارد بایستی در سایت به نشانی tat.mashhad.ir ثبت نام و مشخصات ملک موردنظر 
را ثبت کند، پس از تائید بایستی زیرساخت های مناسب را از قبیل نرم افزار یکپارچه مدیریت پارکینگ ها، دستگاه های سخت افزاری و 
ایمنی را فراهم ســازد و بعد از صدور مجوز بایســتی بر اساس تعرفه مصوب صنف و اتحادیه توقف گاه های خودرو مشهد نسبت به اخذ 

بهاء اقدام کند.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد به مسائل اتفاق افتاده در پارکینگ هم جوار باغ وحش 
وکیل آباد نیز اشاره و اظهار کرد: چندی پیش یکی از پارکینگ های هم جوار با باغ وحش با سوءاستفاده از برند الیت نسبت به بهره برداری از 

پارکینگ ها اقدام کرده و هزینه خالف از ورودی خودروها دریافت می کرد.

 بیست و دومین جلسه رسمی 
شورای اسالمی شهر اسالمشهر برگزار شد

اسالمشهر- سحر عمروانی: رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر گفت: در این شرایط سخت آرامش روانی شهروندان با وحدت رویه 
مسئولین و برنامه ریزی دقیق میسر می شود.

 محمد مهدی سلیمی رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر در بیست و دومین نشست رسمی شورا که با حضور تمامی اعضای شورا، 
شهردار، مدیران شهری و اصحاب رسانه برگزار شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه ضیافت الهی اظهار کرد: در سالی که به 
نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده امیدواریم مجموعه مدیریت شهری با فهم دقیق از فرمایشات مقام معظم رهبری در 

تحقق شعار سال خط مشی درستی را اتخاذ کنند و بسترسازی مناسبی برای تولیدکنندگان و اشتغال آفرینان فراهم شود.
وی افزود: در سال گذشته در شورای پنجم و ابتدای دوره ششم شورا اتفاقات خوبی برای شهر رقم خورده و شورای ششم با همت مضاعف 
و تعهد هر چه بیشتر به استقبال تکمیل پروژه های عمرانی رفته و با برنامه ریزی دقیق مانع از تعطیلی عملیات اجرایی فعالیت های عمرانی 

در شهر شده و این رویداد های مثبت در شهر ماحصل زحمات همه دستگاه های شهرستان است.
سلیمی با تاکید بر اینکه همه مدیران شهری طبق سنوات گذشته با جدیت و برنامه ریزی دقیق به استقبال کارها بروند، بیان کرد: در 
همین روزهای آغازین سال جاری همگی قول می دهیم همچون روال گذشته برای شهرمان تالش کنیم، مردم در شرایط سختی قرار دارند 

باید با وحدت رویه مسئولین و برنامه ریزی دقیق موجب افزایش آرامش روانی شهروندان شویم.

تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و فاضالب و سپاه صاحب االمر )عج( 
استان قزوین منعقد شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: تفاهم نامه همکاری شرکت آب و فاضالب 
استان قزوین و سپاه صاحب االمر )عج( این استان در راستای جلب مشارکت و 
استفاده از ظرفیت نواحی و پایگاه های بسیج در شهرها و روستاها برای تحقق 

اهداف تعیین شده امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی، در نشســتی که به همین منظور برگزار شد مدیر 
عامل شــرکت آب و فاضالب استان قزوین گفت: در حالیکه سه برابر میانگین 
جهانی تبخیر و کمتر از یک ســوم میانگین جهانی بارش داریم مساله آب در 
منطقه خاورمیانه، ایران و اســتان قزوین نمود پیدا کرده است. داراب بیرنوندی 

افزود: میزان بارش ها کافی نیســت و کیفیت طعم و مزه آب چاه ها در حال کاهش هســت چرا که مجبوریم آب را از ژرفای عمیق تری 
استحصال کنیم و به الیه های آب شور نزدیک شده ایم و در این حال تنها 52 درصد مردم الگوی مصرف 14 مترمکعب در ماه را رعایت 
می کنند. وی ادامه داد: در حالیکه استان قزوین یکی از قطب های صنعتی و کشاورزی کشور است اما برای پساب تصفیه شده مشتری 

نداریم و متاسفانه چرخه های استفاده از پساب ها در صنایع وجود ندارد، چون آب تاکنون ارزان و در دسترس بوده است.
بیرنوندی خاطر نشان کرد: باید بپذیریم که آب نیست و به همین دلیل از همه ی مردم، دستگاه ها و نهادها برای همراهی و همکاری 
در حل بحران کمبود آب کمک می خواهیم و توانمندی سپاه می تواند در این زمینه مهم ارزیابی شود. همچنین فرمانده سپاه صاحب 
االمر )عج( استان قزوین در ادامه این نشست گفت: در یک کشور غنی از فرهنگ دینی و ملی، مساله چالش آب غیر قابل قبول ولی در 

عین حال قابل حل است.

در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی
۱۵ قطره گیر در تاسیسات شرکت آغاجاری نصب شد

اهواز- شــبنم قجاوند: رئیس عملیات بهره برداری شــرکت نفت و گاز 
آغاجاری از نصب 15 قطره گیر در مســیر خطــوط لوله گاز خروجی تفکیک 

گرهای نفت و گاز واحدهای بهره برداری خبر داد.
مهنــدس منوچهر قنواتی در ایــن رابطه بیان کرد: این اقدام در راســتای 
بهبــود کیفی محصوالت تولیدی و افزایش راندمان تفکیک گرهای نفت و گاز 

و همچنین کاهش آلودگی های زیست محیطی در تاسیسات صورت گرفت.
وی از دیگــر مزایای نصــب این قطره گیرها را تاثیــر مطلوب بر تجهیزات 
واحدهای پایین دستی از جمله واحدهای گاز و گاز مایع و ایستگاههای تقویت 

فشــار گاز و نیز پیشــگیری از سوختن برش هایی از هیدروکربن های مایع همراه با گاز به مشعل بر شمرد. رئیس عملیات بهره برداری 
شرکت آغاجاری افزود : نصب این قطره گیرها همزمان با انجام تعمیرات اساسی تجهیزات فرآورشی توسط اداره تعمیرات اساسی انجام شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:
 حجم گاز دریافتی استان در سال گذشته افزون بر3 میلیارد و 643 

میلیون متر مکعب
گــرگان- خبرنگار فرصت امروز: علی طالبی با بیان خبرفوق از دریافت افــزون بر 3 میلیارد 643 میلیون و 874 هزار مترمکعب 
گاز در ســال 1400  در اســتان گلستان خبرداد.وی افزود:این میزان مربوط به بخشهای مختلف گازرسانی اعم از بخش خانگی،تجاری، 
صنعتی،نیروگاه ،کارخانه سیمان و جایگاههای CNG می باشد که از ابتدای فروردین لغایت پایان اسفند ماه دریافت و به مصرف رسیده 
است.طالبی ادامه داد:از این میزان مصرف ،حدود یک میلیارد و 106 میلیون و 404 هزار مترمکعب که 30 درصد را شامل می شود مربوط 
به نیروگاه ها، حدود 79 میلیون 255 هزار مترمکعب مربوط به کارخانه ســیمان و 250 میلیون و781هزار مترمکعب برای جایگاههای  
CNG می باشــد.وی افزود:بخشــهای خانگی و تجاری استان بامصرف 2 میلیارد و 207میلیون و 433 هزار مترمکعب بیشترین حجم 
مصرف گاز اســتان درطول ســال 1400 را داشتند که بیش از 60 درصد را شامل می شود.مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان تصریح 
کرد:درهمین راستا درمدت زمان مشابه سال گذشته کل حجم گاز دریافتی استان در بخشهای مختلف مصرف،معادل 3میلیارد و 202 

میلیون متر مکعب بوده است.   

آذربایجان شرقی - فالح: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان شــرقی گفت: با راه اندازی مرحله دوم شرکت دانش بنیان 
تولیدکننده قطعات جلوبندی خودرو در تبریز در 6 ماه آینده این شهر 

تبدیل به دومین تولیدکننده کمک فنر خودروهای سواری می شود.
صابر پرنیان در بازدید از طرح توسعه شرکت دانش بنیان پارت صنعت 
اظهار کرد: واحد یاد شــده با استقرار در محل جدید و اختصاص زمین 
در شهرک صنعتی بعثت زمینه ساز اشتغال باالی جوانان تحصیلکرده 
دانشــگاهی و نخبگان علمی شده و به پشــتوانه توان فنی و تخصصی 
مهندسان و شاغالن خود پیشرفت های قابل مالحظه ای خواهد داشت 

تا تبدیل به مجموعه پرافتخار شود.
وی بــر آمادگی کامل مجموعه صنعت، معــدن و تجارت آذربایجان 

شرقی در حمایت از تولیدکنندگان به ویژه در سال تولید، دانش بنیان و 
اشتغال زایی تاکید کرد.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شــرقی در ادامه 
بازدید های میدانی خود از ظرفیت های صنعتی و معدنی استان از واحد 
تولیدی کابل وران سازنده قطعات برقی و سیم کشی خودرو بازدید کرد.
بازدید از واحد کنونی و طرح توســعه شــرکت کولیس تولیدکننده 
قطعات خودرو نیز از دیگر برنامه های میدانی پرنیان بود، با اجرایی شدن 
طرح توسعه این واحد صنعتی ظرفیت تولید آن تا چهار برابر افزایش می 
یابد. آذربایجان شرقی نیز به دلیل داشتن مجموعه های تراکتورسازی، 
ماشین ســازی، ایدم، چرخشگر و دیگر تولیدکنندگان و صنعتگران به 

عنوان قطب تولید قطعات خودرو به شمار می آید.

آذربایجان شــرقی - فالح: نشست هم اندیشی سرپرست جدید 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی با رئیس و اعضای 
کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان در 

جهت بهبود امور در بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشســت هم اندیشی که با حضور رئیس اداره آموزشگاه های 
آزاد و مشــارکت های مردمی و مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی برگزار شد، به نقش موثر آموزشگاههای 
آزاد استان در امر اشاعه آموزش های مهارتی، توسعه و همکاری با بخش 

دولتی و غیردولتی تاکید شد.
در ایــن دیــدار صمد قاســمیه، رئیس کانــون انجمن های صنفی 
آموزشــگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان ضمن تبریک انتصاب علی 
مشایخی به عنوان سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گفت: 
همسو شدن کانون و کارگروه های تخصصی این حوزه با مجموعه و سایر 
همکاران در بخش دولتی منجر به موفقیت اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای استان در امر رسالت مهم خویش که همان مهارت آموزی در جامعه 

است خواهد شد.
 علی مشــایخی سرپرســت جدید اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
اســتان در این دیدار ضمن خوشــامدگویی به اعضای کانون گفت: در 
خانواده بزرگ آموزش فنی و حرفه ای استان بخش خصوصی آموزشگاه 

های فنی و حرفه ای آزاد از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار اســت و 
منافع این بخش و همچنین بخش دولتی مالک و هدف برای رسیدن 
به موفقیت خواهد بود. وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
ظرفیت های موجود در این بخش گفت: نقشه راه و حرکت آموزش های 

مهارتی در بخش خصوصی باید از سمت سنتی به سوی مدرن باشد.
 مشایخی گفت: آموزشــگاه  های آزاد باید خالق و ایده پردازانه ارائه 

آموزش های نوین مهارتی را در دستور کار قرار دهند.
این مقام مسوول، نگاه ها و سیاست های مجموعه اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان را در راستای تقویت و حمایت از بخش خصوصی عنوان 
کرد.  وی از رئیس اداره و موسســات کارآموزی خواست برنامه منسجم 
و منظم در خصوص بازدید از آموزشــگاه های آزاد را در دستور کار قرار 
دهند. در این جلسه روسای انجمن های کانون به بیان دیدگاه ها و نقطه 
نظرات خود در حوزه های مختلف همچون آموزش، آزمون و مســایل 

پیرامونی مهارت آموزی پرداختند.
مدیریت و کارکنــان دفتر نمایندگی روزنامه در اســتان آذربایجان 
شرقی، انتصاب مهندس علی مشایخی به سمت سرپرست جدید اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی را به ایشان تبریک و 
تهنیت عرض نموده و مزید توفیقات و تفضالت روزافزون وی را از درگاه 

ایزد منان آرزومند هستند.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: رضا احمدی مدیر روابط عمومی 
برق منطقه ای گیالن با تعدادی از اصحاب رسانه دیدار کرد.

رضا احمدی در دیدار با تعدادی از اصحاب رســانه با اشــاره به پیک 
تابستان جاری گفت: برق با هزینه زیاد و به سختی تولید می شود و به 
دست ما می رسد بنابراین باید در مصرف آن هوشمندانه رفتارکنیم. با 
توجه به تابستان سخت پیش رو، باید با تدابیر و مصرف هوشمندانه در 
اشاعه فرهنگ  استفاده بهینه از انرژی برق کوشید تا بتوان با موفقیت از 

پیک تابستان جاری عبور کرد.
احمدی با اشــاره به نقش مهم رســانه ها در فرهنگ سازی گفت: 
رسانه ها دارای قدرتی نرم و تاثیرگذار هستند که می توانند افکار و نگاه 

مخاطبان را نسبت به جامعه خود تغییر و تعدیل دهند.
وی افزود: به منظور اشاعه فرهنگ استفاده بهینه از انرژی برق، برنامه 
ها و نشســت های متواتر با اصحاب رسانه، انجمن ها، مهدهای کودک، 

مشترکان سنگین، دستگاه های اجرایی و ... داریم و امیدواریم بتوانیم با 
انجام راهکارهای ســاده، مدیریت مصرف برق خود را متعادل کنیم و از 

مزایای آن بهره مند شویم.
او گفت: با بکار بردن نکات ســاده راهکارهای مصرف بهینه برق، می 
توانیم ضمن کاهش هزینه مصرف برق، بدون کاهش رفاه، سهم بسزایی 

در کاهش آالینده های زیست محیطی داشته باشیم.
مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: با راهکارهای 
 ،LED بسیار ساده نظیر؛ استفاده از نور طبیعی، استفاده از المپ های
استفاده نکردن همزمان از وسایل برقی پرمصرف، استفاده از وسایل برقی 
پرمصرف در روزهای تعطیل و ســاعات غیر پیک و ســرویس به موقع 

وسایل برقی می توان از انرژی برق استفاده بهینه ای داشت.

ایالم- هدی منصوری:مدیرعامل شرکت گاز ایالم از واگذاری یک 
هزار و 928 مورد اشتراک رایگان گاز به مددجویان تحت پوشش کمیته  
امداد، بهزیســتی، خانواده های معظم شهدا، جانبازان، مساجد و اماکن 
مذهبی در نقاط مختلف شــهری و روستایی این استان در سال 1400 
خبر داد. عباس شمس اللهی افزود: این اقدام در راستای مسئولیت های 
اجتماعی و کمک به نیازمندان در اقصی نقاط شهری و روستایی ایالم 
انجام شــده اســت. وی اظهار داشت: در طول ســال گذشته واگذاری 
اشتراک به یکهزارو 147 خانوار تحت پوشش کمیته امداد، 311 خانوار 
تحت حمایت بهزیستی، 443 ایثارگران و خانواده های معظم شهدا، 27 

مسجد و اماکن مذهبی در نقاط شــهری و روستایی استان به صورت 
رایگان واگذار شــده است. مدیرعامل شــرکت گاز استان تصریح کرد: 
برای واگذاری اشتراک رایگان به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد 
حضرت امام )ره(، بهزیستی، خانواده های معظم شهدا و جانبازان، مساجد 
و اماکن مذهبی از ابتدای ســال جاری تاکنون مبلغ 4 میلیارد و   165 
میلیون و 606 هزارو 250 ریال از پرداخت هزینه اشتراک پذیری معاف 
و دارای اشــتراک رایگان شده اند. شــمس اللهی به معافیت از پرداخت 
گازبهای مشــترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی اشاره کرد و گفت: 
مبلغ 3 میلیارد و 98 میلیون و 308 هزارو 320 ریال بخشودگی هزینه 

گازبها برای مشــترکان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی استان در 
ســال  1400 منظور شده  است. وی اظهار داشت: در طول سال گذشته 
برای ایثارگران، مســاجد و اماکن مذهبی و ســایر مراکز قانونی دارای 
معافیــت قانونی نیز، مبلغ یک میلیارد و 85 میلیون و 297 هزارو 903 
ریال معافیت از پرداخت هزینه گازبها اعمال شــده است. شمس اللهی 
تصریح کرد: این شرکت در راستای انجام وظایف قانونی و مسئولیت های 
اجتماعی و کمک به رفع محرومیت  های استان و طبق مواد 80/ج/2 و 
88/ث/5 قانون برنامه ششــم توسعه کشــور، این مهم را در دستور کار 

خود قرار داده است.

اراک- فرناز امیدی: مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی با 
اشــاره به کسب رتبه نخست تولید نسخه الکترونیکی در کشور توسط 
اســتان، گفت: هنوز زیرســاخت های الزم برای اجــرای کامل طرح 

مهیا نیست. دکتر روح اهلل ســهرابی ، در کارگروه تخصصی اجتماعی، 
فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده استان مرکزی، در خصوص ارائه نسخه 
الکترونیک، بیان کرد: از اول دی ماه سال گذشته ارائه خدمات به شکل 
غیرالکترونیکی تخلف اعالم شــد. وی تصریح کرد: مســلما برای ارائه 
خدمات برخط زیرساخت های فناوری اطالعات نیاز است، سال گذشته 
در موارد متعددی در شــلوغترین ساعات ارائه خدمت در مراکز درمان، 
قطعی برق داشتیم. سهرابی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز 
مجبور به ارائه خدمات الکترونیک شده است، افزود: امسال احتمال قطعی 
برق و کندی اینترنت را خواهیم داشت که مسلما این امر ارائه خدمات 

100 درصدی الکترونیکی را مختل می کند.
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان مرکزی تصریح کرد: سال 99 

همزمان با آغاز طرح، 400 هزار نسخه الکترونیکی در استان تولید شد 
که در سال گذشته این رقم به سه میلیون و 400 هزار نسخه رسید به 
طوری که استان مرکزی در سال گذشته در تولید نسخه الکترونیک رتبه 
نخست کشور را کسب کرد و 97 درصد نسخه ها الکترونیکی بوده اند، 

اما 87.5 درصد این نسخ به سرانجام رسیده است.
سهرابی در خصوص استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان اظهار کرد: 
امور مالیاتی درصد مشارکت پزشکان در پرداخت مالیات را اعالم کند، 
چراکه خوب است مردم بدانند چند درصد مالیات استان توسط پزشکان 
پرداخت شده است. اینکه تعدادی از پزشکان مرتکب تخلف می شوند 
قابل کتمان نیست، اما این قشر خدمتگزار جامعه هستند و نباید با عنوان 

فرار مالیاتی نام آنها را خراب کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

تبریزبهدومینتولیدکنندهکمکفنرخودروهایسواریتبدیلمیشود

سرپرست جدید اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی:

آموزشگاه ها خالقیت و ایده های نوین آموزش های مهارتی را در دستور کار قرار دهند

مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیالن:

با راهکارهای ساده، هزینه های برق مصرفی خودتان را کاهش دهید

شمس اللهی :

واگذاری نزدیک به ۲ هزار اشتراک رایگان گاز به مددجویان نهادهای حمایتی در ایالم 

استان مرکزی حائز رتبه نخست تولید نسخه الکترونیکی در کشور

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با اشاره به احداث 119 
بوســتان و پارک شــهری از ســال 94 تا کنون در قم گفت: توســعه 

زیرساخت های زندگی شهری بستر اولیه انجام اقدامات فرهنگی است.
به گزارشی، دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد در  هفتمین جلسه ستاد 
پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی جامعه که به میزبانی شهرداری 
قم برگزار شــد، با تاکید براینکه بخش زیادی از ناهنجاری های جامعه 
بدلیل عدم اقدامات مؤثر در بخش ایجابی است، افزود: به نظر می رسد 
در مســائل فرهنگی به مقداری که کارهای سلبی صورت گرفته، اقدام 

ایجابی انجام نشده است.
وی ادامه داد: یکی از مباحث مهم در آسیب های فرهنگی و اجتماعی 
از عدم جامعه پذیری درست در بین برخی از افراد ناشی شده و موضوع 
مهم دیگر تبلیغات فرهنگی و ترویج سبک زندگی غربی بر اساس مسائل 

مادی و برتری جویی ظاهری است.

شــهردار قم در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری بزرگترین سیستم 
اجرایی شهر است و شهروندان از تولد تا زمان مرگ با این نهاد مردمی 
سر و کار دارند، گفت: شهرداری 372 مسوولیت اجرایی دارد؛ شهرداری 
یک نهاد بسترساز است و اقداماتی که در مجموعه مدیریت شهری انجام 

می شود در اقبال یا عدم اقبال مردم به حاکمیت و نظام اسالمی رابطه 
مســتقیمی دارد. ســقائیان نژاد عنوان کرد: زمانی که بنده شهردار قم 
شــدم این شهر هیچ برنامه و چشم اندازی برای آینده نداشت و بر این 
اســاس از سال 96 اولین برنامه 5 ساله شــهرداری قم و از سال 1401 
نیز برنامه دوم شهرداری قم با نظارت و اعمال نظرات نهادهای فرهنگی 
تدوین و اجرایی شــده است. وی ابراز کرد: آسفالت و ترمیم معابر یکی 
از اقدامات مهم شــهرداری قم طی سالهای اخیر بوده است، در برخی از 
سالها بیش از 300 هزار تن آسفالت در سطح معابر توزیع و 119 بوستان 
و پارک شهری احداث شده است. توسعه زیرساخت های زندگی شهری 
بســتر اولیه انجام اقدامات فرهنگی است. شهردار قم گفت: از سال 96، 
شهرداری قم توجه زیادی بر تکمیل زیرساخت های فرهنگی و آموزشی 
در سطح مساجد و کانون های فرهنگی هنری مساجد داشته است؛ هم 
اکنون افزون بر 90 درصد از کوچه و معابر شــهری قم که به نام شهدا 

مزین شده اند در حال مجهز شدن به سامانه های نوین هستند.

شهردار قم :

حل مشکالت فرهنگی نیازمند اقدامات ایجابی است
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بهبود کار تیمی با 4 راهکار ساده 

به قلم: مایک کپل
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

واقعیت این است که برای موفقیت در کسب و کار خود، نیاز به کار تیمی حرفه ای است. با این حال براساس 
آمارها، بیش از ۶۰ درصد شرکت ها، در این زمینه با مشکالت متعددی مواجه هستند. درواقع شیوه رایج کار، 
شامل انجام فعالیت های مشخص شده است که در آنها، کمترین تعامل و کار تیمی دیده می شود. این امر در 
حالی است که با توجه کردن به این بخش، می توانید اقدامات متعددی را در کمترین زمان ممکن انجام دهید. 
در کنار این موضوع، نکته دیگری که باید مورد توجه قرار دهید این اس��ت که برای بهبود کار تیمی، نیاز به 
اقدامات سخت نبوده و با چند تمرین هرچند ساده، می توان در این رابطه شاهد رشد باشید. درواقع بسیاری 
از مدیران تصور می کنند که فعالیت در این بخش، بیش از حد سخت، زمانبر و پرهزینه است. به همین خاطر 
در ادامه چهار راهکار ساده ای را بررسی خواهیم کرد که به بهبود جدی کار تیمی در شرکت شما منجر خواهد 
شد. نکته ای که در این بخش باید مورد توجه قرار دهید این است که برای کسب نتایج الزم، بهتر است که 

تمامی موارد را به صورت همزمان مورد توجه قرار دهید. 
1-ناهار و جلسات یادگیری

زمان صرف ناهار، فرصتی بسیار مناسب محسوب می شود تا افراد با یکدیگر ارتباط بیشتری را پیدا کرده و 
صمیمیت افزایش پیدا کند. درواقع تعامالت، باعث می شود تا میزان استرس کاهش پیدا کند و شاهد افزایش 
رضایت شغلی باشید. در کنار این مسئله، نکته دیگری که باید مورد توجه قرار دهید این است که به کارمندان 
خود اجازه ندهید که وعده ناهار را به تنهایی صرف کنند. درواقع ممکن است برخی از افراد تمایل داشته باشند 
که وعده غذایی از خانه بیاورند. این موضوع اگرچه بدون مانع است، با این حال نباید منجر به ماندن افراد در 
دفتر کار شود. در کنار این موضوع، شما نیاز دارید تا به صورت مداوم به دنبال افزایش دانش تیم خود باشید. 
درواقع دانسته های قدیمی، در جهان به شدت متغیر امروز، ارزش خود را در مدت زمان کم از دست می دهد. 
با این حال شما از این فرصت نیز می توانید برای افزایش تعامل کارمندان خود استفاده کنید. درواقع تنها کافی 
است که جلسات، به صورت تیمی انجام شود. در این زمینه شما تنها به برگزاری دوره های حضوری محدود 
نخواهید بود. درواقع تجربه کرونا ثابت کرده اس��ت که آموزش مجازی، گزینه به مراتب س��اده تری محسوب 
می ش��ود و این مسئله برای تیم های دورکار نیز یک فرصت خوب خواهد بود. درواقع این دسته از شرکت ها، 

نباید تصور کنند که شانسی برای کار تیمی ندارند. 
2-کتابخانه 

یکی از مواردی که باید به آن توجه داشته باشید این است که نمی توان انتظار داشت افراد از درآمد ماهانه 
خود، برای بهبود وضعیت کاری خرج نمایند. این امر در حالی است که کارمندان شما در ماه حداقل باید یک 
کتاب تخصصی در زمینه کاری را مطالعه نمایند. درواقع اهمیت این موضوع به حدی زیاد است که بسیاری 
از ش��رکت ها، نیم س��اعت از زمان کاری افراد را به مطالعه کارمندان خود اختصاص می دهند. در این زمینه، 
کتابخوانی نیز فرصتی برای ایجاد تعامل بیشتر میان کارمندان محسوب می شود و با این اقدام، شما به چند 
هدف به صورت همزمان دست پیدا خواهید کرد. در این زمینه شما می توانید جلسات کتابخوانی، نقد و بررسی 
و... داشته باشید. در این راستا حتي مي توان هر هفته را به یک نفر اختصاص داد تا در رابطه با آخرین کتابي 

که مطالعه کرده است، صحبت نماید و خالصه آن را در اختیار سایر همکاران قرار دهد. 
3-بازي و مسابقه 

مسابقات مي تواند فرصتي باشد تا افراد به صورت تیمي، فعالیت کرده و روحیه آنها افزایش پیدا کند. با این 
حال نکته اي که در این بخش باید مورد توجه قرار دهید این است که بازي ها و مسابقاتي را انتخاب کنید که 
تا حد امکان، برخورد فیزیکي ندارد. درواقع این مسئله ممکن است باعث دلخوري هایي شود که ابدا مناسب 
نخواهد بود. در این زمینه بازي هاي تخته اي و کارتي، از جمله گزینه هاي کامال مناس��ب محس��وب مي شود. 
همچنین مي توانید از رویدادها نیز استفاده کنید. براي مثال از هر بخش بخواهید تا براي هالووین، لباسي را 

تهیه کنید و در آخر به بهترین گزینه، جایزه دهید. 
4-محیط کار اشتراکي

درواقع نوع معماري بنا نیز در میزان تعامل کارمندان تاثیرگذار است. براي مثال اگر هر کارمند دفتر خاص 
خود را داشته باشد که 9۰ درصد اقدامات در آن انجام مي شود، بدون شک فضا براي کار تیمي، مهیا نخواهد 
بود. در این راستا توصیه مي شود که با کمي تغییر، فضاهاي کار اشتراکي را ایجاد نمایید. براي مثال مي توانید 
تنها یک دستگاه پرینت در وسط دفتر قرار دهید تا به این دلیل، افراد مجبور به ترک دفتر خود شوند. نکته 
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افراد به همراه دارد. به همین خاطر با این اقدام، از یک اتفاق ناگوار نیز جلوگیري خواهید کرد. با یک جست 
و جوي س��اده مي توانید با انواع ایده ها براي ایجاد محیط کار اش��تراکي، آشنا شوید. در کنار این مسئله شما 
باید اس��تانداردهایي براي اس��تخدام هاي خود داشته باشید تا نسبت به وجود روحیه کار تیمي در تیم خود، 
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اجرای اس��تراتژی های س��ئو نق��ش مهم��ی در موفقیت 
سایت ها در دنیای امروز دارد. بسیاری از کسب و کارها برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به ط��ور مداوم نیازمند 
استفاده از تکنیک های تازه و تولید محتوای کاربردی هستند. 
در این میان بدون س��ئو هیچ ک��دام از تالش های بازاریاب ها 
مورد توجه کاربران قرار نمی گیرد. اگرچه اس��تفاده از س��ئو 
ب��ه عنوان یکی از راهکارهای کارب��ردی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف امر مهمی محسوب می شود، اما براساس 
گزارش همکاران ما در موسسه SemRush، نزدیک به ۶5 
درصد از س��ایت ها و بازاریاب ها نسبت به زمانبر بودن اجرای 
این اس��تراتژی اظهارنظر کرده اند. بر این اس��اس استفاده از 
تکنیک های مختلف س��ئو دس��ت کم یک ماه از بازاریاب ها 
زمان می گیرد. این بازه زمانی اهمیت بس��یار زیادی داش��ته 
و نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت تحت 

تاثیر قرار می دهد. 
در میان کسب و کارها، استفاده از سئو امری مهم و ضروری 
محس��وب می شود. با این حال در بس��یاری از مواقع پس از 
شناس��ایی تکنیک های س��ئو دیگر اقدامی برای اجرای آنها 
ص��ورت نمی گیرد. همین امر موجب افزایش دامنه برندهای 
دارای سایت یا اکانت رسمی نامناسب در شبکه های اجتماعی 
شده است. بی شک در این شرایط انتظار تعامل بیشتر کاربران 
با سایت برند امری بی نهایت غیرمنطقی خواهد بود. این نکته 
می تواند در بلندمدت مش��کالت بسیار زیادی برای برندها به 
همراه داش��ته و حتی توانایی تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 

هدف را نیز به طور کامل از بین ببرد. 
امروزه مش��تریان به برندهایی که توانایی کس��ب موفقیت 
در حوزه س��ئو را ندارند، تجه کمتری نشان می دهند. دلیل 
این امر نیز ناتوانی برای مشاهده محتوای مربوط به برندهای 
حاش��یه ای است. به زبان س��اده، سئو موقعیت شما در میان 
برندهای بزرگ و تعامل با مخاطب هدف را تضمین می کند. 
بنابراین ش��ما باید همیش��ه نس��بت به اجرای درس��ت آنها 
اطمینان داشته باشید، در غیر این صورت شاید هرگز توانایی 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نکنید. 
ه��دف اصلی در این مقاله م��رور برخی از مهمترین نکات 
برای اجرای درست استراتژی های سئو در دنیای کسب و کار 
است. اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
در این راستا هستید، باید از همین حاال فکری به حال نخوه 
اجرای اس��تراتژی های تان نمایید، در غیر این صورت ش��اید 
خیلی زود ش��انس تان در این می��ان از بین برود و همچنین 
بدون س��ئو هزینه های بازاریابی و تبلیغات برندها نیز به طور 
مداوم افزای��ش پیدا خواهد کرد. در ادام��ه برخی از نکات و 
تکنیک های طالیی برای اجرای بهینه استراتژی های سئو را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
گردآوری و جمع بندی توصیه ها

وقتی یک برند به دنبال اس��تفاده از سئو در دنیای آنالین 
است، به طور معمول اقدام به گردآوری توصیه های کاربردی 
و حتی دستورالعمل های مربوط به اجرای شیوه های بازاریابی 
می کن��د. ای��ن امر نقش مهمی ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاط��ب هدف داش��ته و امکان جلب نظر مش��تریان را نیز 
ب��ه همراه دارد. اگر ش��ما در این میان ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف ایده ای ندارید، باید اول از همه به دنبال 
برخی از اس��تراتژی های اصلی در دنیای سئو باشید. یکی از 
این استراتژی ها می تواند استفاده از کلیدواژه های محبوب در 
حوزه کاری تان باشد. این امر شانس شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب ه��دف را بی نهایت افزایش می دهد. در مرحله 
بعد ش��ما باید عالوه بر گردآوری اس��تراتژی های مکمل در 
دنیای س��ئو، ش��یوه های اجرای هر کدام را نیز دس��ته بندی 
نمایید. این امر به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف کمک کرده و ش��انس تان در رقابت با دیگر برندها نیز 

افزایش می دهد.
وقتی شما مجموعه ای از توصیه ها در دنیای سئو را داشته 
باش��ید، فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بی نهایت 
ساده تر خواهد شد. این امر به شما برای پیدا کردن اشتباهات 
بازاریابی تان و طرح س��واالت کاربردی از کارشناس های این 
حوزه کمک خواهد کرد. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید 
همیشه اس��تفاده از توصیه های کاربردی در این میان را مد 
نظر داشته باشید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه سازی موقعیت تان 

در بازار پیدا نکنید. 
گاه��ی اوق��ات برنده��ا در زمینه ط��رح س��واالتی درباره 
مشکالت ش��ان در دنیای س��ئو همیش��ه با چالش رو به رو 
هس��تند. دلیل این امر اغلب اوقات ناآگاهی برندها نس��بت 
به ش��یوه های گوناگون سئو محتواس��ت. با این حساب شما 
باید اندکی در زمینه سئو محتوا نیز مطالعه و تحقیق داشته 
باشید، در غیر این صورت حتی گردآوری بهترین تکنیک ها 

نیز شما را به جایی نخواهد رساند. 
تعامل با کارشناس های حرفه ای

استفاده درست از تکنیک های سئو به طور مداوم در پیوند 
با اس��تفاده از توصیه های حرفه ای کارشناس هاس��ت. بدون 
تردید کارش��ناس های حرفه ای دارای درک بهتری از فضای 
س��ئو محتوا هستند. همین امر تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را بدل به امری بی نهایت س��اده برای چنین کس��ب و 
کارهایی کرده اس��ت. اگر ش��ما به دنبال جلب نظر مخاطب 
هدف در دنیای بازاریابی و کس��ب و کار هس��تید، مهمترین 
نکت��ه در این میان ش��امل اس��تفاده از توصیه های حرفه ای 
کارشناس های سئو در زمینه اجرای استراتژی های این حوزه 
اس��ت. این امر شاید بسیار دردسرس��از به نظر برسد، اما در 
صورت اجرای درس��ت از سوی ش��ما موفقیت بسیار بزرگی 

محسوب خواهد شد. 
وقتی شما با کارش��ناس های سئو همکاری دارید، اتفاقات 

ناگهانی پیش روی تان قرار نمی گیرد. عالوه بر این، شما امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ساده ترین شکل ممکن 
را نیز خواهید داش��ت. این امر ش��ما را در طول زمان بدل به 
یک کارش��ناس حرفه ای سئو خواهد کرد. پس لطفا همیشه 
این نکته بی نهایت مهم را در خاطرتان داشته باشید، در غیر 
این صورت ش��اید خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی شرایط تان در دنیای سئو 

از بین برود. 
امروزه بسیاری از کارآفرینان حتی پس از سال ها همکاری 
با کارش��ناس های س��ئو باز هم توانایی اس��تفاده درس��ت از 
اس��تراتژی های این ح��وزه و اجرای مناسب ش��ان را ندارند. 
دلی��ل این امر در اغل��ب موارد ناتوانی ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف با اس��تفاده از ترندهای مورد توجه شان 
و همچنین بی توجهی به کار کارشناس های سئو است. با این 
حساب ش��ما برای ایجاد تغییری اساسی در دنیای کسب و 

کار باید همیشه نیم نگاهی به بهبود وضعیت تان در این میان 
داش��ته باش��ید، در غیر این صورت شاید کمتر فرصتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان قرار گیرد. 

پیش بینی حوزه سئو
س��ئو نیز مانند هر حوزه دیگری امکان پیش بینی را پیش 
روی کارش��ناس ها قرار می دهد. شما با فعالیت در این حوزه 
ام��کان یادگیری اصول آن در م��دت زمانی کوتاه را خواهید 
داشت. همچنین با کسب تجربه دیگر نیازی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف با شک و تردید نخواهد بود. بسیاری از 
افراد حرفه ای در دنیای سئو به سادگی هرچه تمام تر تغییرات 
پیش رو را پیش بینی می کنند. این امر به آنها برای هماهنگی 
با شرایط پیش رو کمک کرده و شانس بسیار زیادی به برندها 

برای رقابت مناسب با دیگر کسب و کارها می دهد. 
بی شک پیش بینی های دقیق در دنیای کسب و کار خیلی 
کم به چش��م می خورد. با این حس��اب اگر فردی در دنیای 
س��ئو پیش بینی های دقیق داشته باشد، وضعیتش به شدت 
تغییر خواهد کرد. ش��ما برای این کار باید پیش از هر نکته 
دیگری به تجرب��ه دیگر برندها در زمینه اجرای تکنیک های 
سئو توجه نش��ان دهید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان در این میان را 

توسعه خواهد داد. 
برخ��ی از برنده��ا در این میان برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف حتی اقدام به همکاری با موسسه های حرفه ای 
نیز می کنند. کار چنین موسس��ه هایی ارائه اطالعات درست 
در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. با چنین 
اطالعاتی فرآیند پیش بینی رفتار مشتریان در بازار و ترندهای 
احتمالی کار سختی نخواهد بود. با این حساب شما در نهایت 
امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ساده ترین شکل 

ممکن را خواهید داشت. 
یادتان باش��د شما در دنیای کس��ب و کار و صدالبته سئو 
هرگز تنها نیس��تید. بنابراین اس��تفاده از کمک موسسه های 
حرفه ای در این میان شانس شما را به شدت افزایش خواهد 
داد. شما با چنین کاری فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف تان پیدا می کنید. 
همکاری با بازاریاب ها

گاهی اوقات کارشناس های سئو و افراد حرفه ای در دنیای 
بازاریابی هرگز همکاری با یکدیگر ندارند. این امر ش��اید در 
راس��تای تقس��یم بندی کارها یا رفتار حرفه ای در س��ازمان 
معرفی شود، اما در نهایت توانایی یک برند برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان را به ش��دت کاهش خواهد داد. درست به 
همین دلیل شما برای بهینه سازی موقعیت تان در بازار باید 
همیشه همکاری نزدیک میان کارشناس های سئو و بازاریابی 
را مد نظر قرار دهید. از آنجایی که بازاریابی بهینه بدون سئو 
معنادار نیست، همکاری موردنظر اجرای هر دو استراتژی های 

کالن را ساده تر خواهد کرد. 
اگر تیم های بازاریابی و سئو همکاری نزدیکی با هم داشته 
باشند، شما همیشه امکان بهره گیری از موقعیت پیش آمده 
به بهترین ش��کل ممکن را خواهید داشت. همچنین اعضای 
هر کدام از تیم ها مش��کالت بخش دیگ��ر را رفع کرده و در 
نهایت شما یک عملکرد بی نظیر در دنیای بازاریابی خواهید 
داش��ت. این امر می تواند فرصت های پیش روی ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای 

کاهش داده و وضعیت تان را به طور کامل تغییر دهد. 
اگر شما هنوز هم برای همکاری در دنیای بازاریابی و سئو 
تردید دارید، کافی اس��ت عملکرد برندهای بزرگ را زیر ذره 
بین قرار دهید. چنین برندهایی به خوبی توانایی تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را داش��ته و حت��ی در برخی از موارد 

برای بهینه سازی موقعیت شان از تکنیک های گوناگون سود 
می برند. دلیل موفقیت در این زمینه از س��وی چنین کسب 
و کارهایی هماهنگی باالی میان بخش های مختلف اس��ت. 
در این میان همکاری میان کارشناس های سئو و بازاریاب ها 
بی��ش از همه به چش��م می آید. با این حس��اب ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کار چندان دشواری پیش 

رو نخواهید داشت. 
استفاده از ابزارهای ارزیابی شرایط سئو

ش��ما برای ارزیابی وضعیت سئو باید به طور مداوم شرایط 
قبل و بعد از اجرای اس��تراتژی ها را مورد ارزیابی قرار دهید. 
این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک 
کرده و ش��انس تان در این میان را بهینه س��ازی خواهد کرد. 
نکته مهم اینکه ابزارهای مربوط به ارزیابی ش��رایط کس��ب 
و کار ب��ه ط��ور معم��ول در قالبی کامال رای��گان پیش روی 
بازاریاب ها قرار می گیرد. ش��ما به عنوان یک فرد حرفه ای در 
دنیای سئو نیز می توانید بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی 
از تکنیک های مورد نظر به خوبی بهره ببرید. این امر به شما 
نقش��ه راه منس��جمی از نظر نحوه توس��عه امور ارائه خواهد 
کرد. با این حس��اب دیگر مشکلی از نظر تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف پیش روی شما قرار نمی گیرد. 
امروزه ابزارهای بسیار زیادی در بازار پیش روی بازاریاب ها 
و کارش��ناس های سئو قرار دارد. نکته مهم اینکه شما باید از 
همان نقطه نخس��ت نسبت به استفاده از ابزارهای مورد نظر 
توجه نش��ان دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز توانایی 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به دست نیاورید. 
وقتی شما وضعیت قبل و بعد از اجرای استراتژی های سئو 
را در نظر داشته باشید، همیشه امکان پیدا کردن نقاط قوت 
و ضعف کارتان را خواهید داش��ت. این امر در بلندمدت برای 
ش��ما مزایای بسیار زیادی داش��ته و کارتان را ساده تر از هر 
زمان دیگری خواهد کرد. بدون ش��ک اصالح روند س��ئو در 
شرکت همیشه امر سخت و دشواری است. با این حساب اگر 
شما توصیه های مربوط به این بخش را در نظر داشته باشید، 
کارتان به طور مداوم ساده تر از هر زمان دیگری خواهد شد. 

استفاده زبان های محلی
شما در دنیای سئو امکان استفاده از یک زبان برای تعامل 
با تمام کارب��ران را ندارید. گاهی اوقات برندهای بزرگ برای 
موفقی��ت در بازارهای مختلف عالوه بر زبان انگلیس��ی باید 
نسبت به زبان های محلی در بازارهای موردنظرشان نیز توجه 
نش��ان دهند. این امر شانس ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای توسعه خواهد داد.

بدون تردید تمام مش��تریان در بازار با استفاده از یک زبان 
اقدام به جست و جوی محتوا یا تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نمی کنند. درس��ت به همین دلیل شما باید همیشه از 
بهترین الگوها و زبان های محلی برای سئو محتوا سود ببرید. 
این امر هم شخصی سازی بسیار خوبی برای محتوای تان ارائه 
می کن��د، هم توانایی تان برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 

هدف را افزایش خواهد داد. 
وقتی ش��ما در دنیای سئو از زبانی مشابه با آنچه مشتریان 
محلی تان بدان عادت دارند استفاده کنید، فرآیند تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان بی نهایت ساده تر از هر زمان دیگری خواهد 
شد. ش��ما در این صورت فرصت بس��یار خوبی برای ارتقای 
کیف��ی محتوای ت��ان و تاثیرگذاری بهینه ب��ر روی مخاطب 
هدف خواهید داش��ت. یادتان باش��د در این میان آشنایی با 
تفاوت های فرهنگی در بازار موردنظر نیز امر تعیین کننده ای 

خواهد بود. 
درک درست از اهداف مخاطب هدف

هر کس��ی در بازار به دنبال نیازهای خودش است. این امر 
در مورد شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای آنالین نیز 
مصداق دارد. درست به همین خاطر شما باید به عنوان یک 
کارشناس سئو به دنبال رفع مشکالت مخاطب هدف تان در 
کوتاه ترین زمان ممکن باشید، در غیر این صورت شاید هرگز 

فرصتی برای بهینه سازی موقعیت برندتان پیدا نکنید. 
دسته بندی کاربران در فضای آنالین و تالش برای رسیدگی 
ب��ه نیازها و اهداف آنها در قالب محتوای منحصر به فرد ایده 
بسیار خوبی محسوب می ش��ود. این امر به شما فرصت الزم 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را داده و ش��رایط تان 

را به طور قابل مالحظه ای تغییر می دهد. 
برخی از تیم های بازاریابی بدون در نظر داش��تن اهداف و 
س��لیقه مخاطب هدف به طور مقطعی در تالش برای تولید 
محتوا هس��تند. در این شرایط ش��اید برند مورد نظر هزینه 
زیادی نیز در راس��تای تولید محتوا کرده باشد، اما در نهایت 
هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری مناس��ب ب��ر روی مخاطب 

هدفش نخواهد داشت. 
کارش��ناس های سئو برای بهینه س��ازی فرصت های پیش 
روی یک برند باید به طور مداوم در تالش برای اس��تفاده از 
روش های کاربردی باش��ند. درک درست از اهداف مخاطب 
هدف در این میان یک ش��یوه قدیمی اما همچنان کاربردی 
است. ش��ما با چنین کاری امکان تاثیرگذاری بهینه بر روی 
مخاط��ب هدف را پیدا می کنید. پس دفعه بعد که در تالش 
برای تولید محتوای بازاریابی بودید، همیش��ه به فکر اهداف 
مخاطب هدف تان هم باش��ید. این امر به شما فرصت بسیار 

خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داد. 
بدون تردید امروزه فعالیت در حوزه سئو امر ساده ای نیست. 
این حوزه برای بسیاری از افراد عالقه مند دردسرهای زیادی 
به همراه داش��ته اس��ت. نکته ای که در این میان باید مدنظر 
داشت، ضرورت اجرای درست تکنیک های سئو است. در غیر 
این صورت شما فقط به طور مداوم درگیر برخی از تکنیک ها 
می شوید. برندهای موفق همیشه حتی با تعداد تکنیک های 
اندک نیز به طور فوری دس��ت به عمل زده و در کوتاه مدت 
موفقیت های قابل مالحظه ای به دست آورده اند. این امر برای 
ش��ما نیز باید قابل تأمل باشد. اس��تفاده از توصیه های مورد 
بحث در این مقاله به ش��ما برای شروع کارتان در این راستا 
کمک کرده و فرصت مناس��بی به منظور اجرای بی دردس��ر 

تکنیک های سئو فراهم خواهد کرد. 
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اجرای استراتژی های سئو با تکنیک های کاربردی


