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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چگونه می توان از مرگ بنگاه های صنعتی جلوگیری کرد؟

حیات و ممات 
بنگاه های صنعتی

فرصت امروز: بررس��ی وضعیت بخش صنعت بین س��ال های 1376 تا 1394 نشان می دهد که این بخش پس 
از خدم��ات )50 درص��د( و معدن )16.8 درصد( به طور متوس��ط 13.8 درصد از ارزش افزوده کش��ور را به خود 
اختصاص داده اس��ت. براس��اس آمارهای منتشرشده از س��وی مرکز آمار ایران در سال 1394، تعداد کارگاه های 
صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر از 414 هزار و 546 نفر در سال 1358 به یک میلیون و 258 هزار و 414 نفر در 
سال 1394 رسیده است. این امر نشان می دهد که صنعت، وزن مهمی در کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران...
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آیا هژمونی دالر همچنان باقی می ماند؟

آینده نظام پولی در 4 سناریو
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فرصت امروز: تقریبا در روزهای پایانی سـال گذشـته بود که ورق بورس برگشت و بازار سهام در صدر 
بازدهی بازارهای مالی در اولین ماه از سال و قرن جدید ایستاد. شاخص بورس تهران در فروردین ماه 

با بازدهی بیش از 10 درصدی و برای سـومین بار از زمان ریزش بزرگ بازار سهام در تابستان 
دو سال قبل، به سطح مهم یک میلیون و 500 هزار واحد رسید و سپس همچون دفعات قبل...

شاخص بورس تهران باالخره از سطح 1.5 واحدی عبور می کند؟

تقویت 13 هزار واحدی بورس

نگــــاه
بانک جهانی بررسی کرد

بازارهای کاال؛ 
چالش ها و 
سیاست ها

بانک جهان��ی در گزارش تازه 
خ��ود ب��ه بازاره��ای کاالیی و 
چالش های آن پرداخته اس��ت. 
به گفته بانک جهانی، بازارهای 
کاال جزو الینفک اقتصاد جهانی 
هستند و درک اینکه چه چیزی 
باعث توسعه این بازارها می شود 
چارچوب های  طراح��ی  ب��رای 
سیاس��تی که اهداف اقتصادی 
رشد پایدار، ثبات تورم، کاهش 
فق��ر، امنیت غذای��ی و کاهش 
تغییرات آب و هوایی را تسهیل 
می کن��د، حیات��ی اس��ت. این 
مطالعه با عنوان »بازارهای کاال؛ 
تکامل، چالش ها و سیاست ها«، 
اولین تحلیل جامعی اس��ت که 
به بررس��ی تحوالت ب��ازار برای 
همه گروه های کاالیی از جمله 
و کش��اورزی  فل��زات  ان��رژی، 
در قرن گذش��ته می پ��ردازد و 
نش��ان می ده��د در حال��ی که 
میزان کاالهای مصرف شده به 
دلیل رش��د جمعی��ت و درآمد 
به ش��دت افزایش یافته اس��ت، 
اهمیت نس��بی ای��ن کاالها در 
طول زمان تغییر کرده اس��ت، 
تکنولوژیکی  نوآوری ه��ای  زیرا 
برای  را  اس��تفاده های جدیدی 
برخ��ی از کاالها ایج��اد کرده و 
جایگزینی را در بین همه کاالها 

این  تس��هیل می کند. 
2مطالعه همچنین...
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فرص��ت امروز: »تحول با یک ت بزرگ« عنوان یکی از مقاالت 
موسسه مک کنزی اس��ت که در آن، نقشه راه تحول در کسب و 
کارها ترس��یم ش��ده و به مدیران توصیه شده است که خود را از 
تفک��ر و رفتار روزمره دور کنند. این مقاله از س��وی س��ه نفر از 
تحلیلگران موسس��ه مک کنزی به نام های مایکل بوسی، استفن 
 هال و داگ یاکوال نوش��ته ش��ده و در آن، الزام��ات ایجاد تحول 
در کسب وکارها تبیین شده است. تحلیلگران موسسه مک کنزی 
معتقدند آنچه کس��ب وکارهایی نظیر بانک ه��ا و دیگر بنگاه های 
اقتص��ادی به آن نیاز دارند، چیزی متفاوت اس��ت؛ تحول با یک 
»ت« بزرگ که عبارت اس��ت از یک برنامه قوی در س��طح کل 
س��ازمان برای ارتق��ای عملکرد )برای مثال بهب��ود 25 درصدی 
درآمد یا بیشتر( و تقویت سالمت سازمانی. وقتی چنین تحولی با 
موفقیت به انجام برسد، آنها محرک های مهمی چون رشد درآمد، 
بهره وری س��رمایه، بهره وری هزینه، اثربخشی عملیاتی، رضایت 
مشتری و تعالی فروش خود را به صورت اساسی بهبود می بخشند.

از آنجایی که چنین تحوالتی اهمیت هماهنگی درونی پیرامون 
یک دید و راهبرد مشترک، افزایش سرمایه برای نوسازی و ایجاد 
مهارت های اجرایی برتر را کم کم القا می کند، آنها سازمان خود را 
قادر می س��ازند تا بهبود نتایج خود را به صورتی پایدار و سال به 
سال ادامه دهند. نهایتا برای دستیابی به بهبود تحولی، شرکت ها 
باید جاه طلب��ی خود را باال ببرند، مهارت ه��ای مختلف را ایجاد 
کنند، ذهنیت های کنونی را به چالش بکش��ند و تعهد کاملی به 

اجرا داشته باشند.
چرا تحول ها با شکست مواجه می شوند؟

در این مقاله که از س��وی مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق 
بازرگانی تهران ترجمه شده است، نتایج یکی از تحقیقات موسسه 
مک کنزی بر روی بیش از یکصد ش��رکت از سراسر جهان بازگو 
می شود و سپس این سوال مطرح می شود که چرا تحول ها عموما 

با شکست مواجه می ش��وند؟ نویسندگان موسسه مک کنزی در 
پاسخ به این پرس��ش می نویسند: تحول ها سهم بسیار بزرگی از 
زمان و توجه رهبری و س��ازمان را ب��ه خود اختصاص می دهند. 
تحول ه��ا برای تحق��ق یافتن تغییرات ضروری، مس��تلزم انرژی 
عظیمی هستند. اساسی ترین درس ما از شش سال گذشته این 
است که شرکت های متوسط، ترکیب مهارت ها، ذهنیت ها و تعهد 
دائم��ی را که برای انجام یک تحول با مقیاس بزرگ نیاز اس��ت، 

به ندرت در اختیار دارند.
درس��ت اس��ت که »تخریب خالق« حداقل از سال 1942 که 
جوزف ش��ومپیتر این عب��ارت را ابداع کرد، در تم��ام اقتصاد به 
عنوان یک کلیت ثابت مانده اس��ت، اما برای تک تک سازمان ها 
و رهبران آنها، تخریب یک امر دوره ای و بس��یار نادر اس��ت، زیرا 
بیش��تر مدیران و تیم های مدیریتی رده ب��اال عمدتا عالقه دارند 
تا در محیط های پایدار به انجام امور کس��ب وکار بپردازند تا در 
محیط های چالش��ی. احتماالت نشان می دهد تجربه آموزشی و 
عمل��ی آنها به ط��ور از پیش تعیین ش��ده ای در زمان هایی رخ 
می دهد که تغییرات گسترده، ریش��ه ای و سریع، ضروری نبوده 
باش��د. این تجربه آرام برای بس��یاری از س��ازمان ها باعث ایجاد 
»حالت پایدار« س��اختارهای ثابت، بودجه بندی معمول، اهداف 
افزایش��ی، بازبینی های فصلی و سیستم های س��اده پاداش دهی 
می شود. تمامی این موارد باعث می شود رهبران برای یک تحول 
که کار بس��یار سریع تر و دش��وارتری را نیاز دارد، آمادگی کمی 
داشته باشند. قرار گرفتن در معرض چنین کوشش هایی به ما یاد 
داده اس��ت که بس��یاری از مدیران در تالش برای بهبود عملکرد 
هستند و زمانی که با تالطم خارجی، فصول پی در پی با عملکرد 
ضعیف و یا یک فرصت برای ارتقای ش��رکت مواجه می ش��وند، 
می توانند بیش��تر تمایل به رهبری داشته باشند تا اینکه کارها را 

به دیگران محول کنند.

مدی��ران اجرای��ی که یک تحول را آغ��از می کنند، می توان به 
خلبان هواپیمای تجاری تشبیه کرد که به داخل اطاقک خلبانی 
یک جت جنگنده وارد می ش��وند. آنه��ا هنوز در حال راندن یک 
هواپیما هس��تند اما به آنها آموزش داده ش��ده است که ایمنی، 
ثبات و کارایی را در اولویت قرار دهند، بنابراین به ابزارها و تجربه 
الگوشناس��ی الزم جهت پاسخ دهی مناس��ب به نیازها برای نبرد 
دسترس��ی ندارند. از آنجا که آنها هنوز در حال کنترل هس��تند، 
تهدیده��ا و الزاماتی ک��ه این موقعیت جدید ایج��اب می کند را 
تشخیص نمی دهند. یک مدیر اجرایی کارخانه که شرکتش این 
درس را به س��ختی به وی آموخته اس��ت، به ما گفت: »من سرم 
را پایین انداخته بودم و س��خت مش��غول کار بودم، اما وقتی این 
وضعیت ما را از دش��واری های گذش��ته خارج کرد، این بار دیگر 

تالش بیشتر به خودی خود کافی نبود.«
اغلب تحول ها به مرحله شکست نمی رسند

اغلب تحول ها پیش از آنکه با شکس��ت مواجه ش��وند، از بین 
می روند. رهب��ران و کارکنان آنها تالش اولی��ه عظیمی را انجام 
می دهند؛ ش��رکت ها در برخی موارد به طور قابل توجهی بهبود 
می یابد و کس��انی که در ای��ن کار درگیرند، ب��ا اعتماد به نفس 
کاذبی، ادعای پیروزی می کنند. سپس شرکت به صورت آهسته 
اما بی ش��ک به روش های قدیمی خود باز می گردد. مدیران خط 
مقدم چند بار چیزهایی مانند این جمله به ما گفتند که »ما در 
هش��ت سال گذشته، سه تحول را متحمل ش��ده ایم و هر بار به 

جایی برگشتیم که 18 ماه قبل آغاز کرده بودیم.«
بنابراین آزم��ون واقعی یک تحول، این اس��ت که وقتی دفتر 
تح��ول منحل ش��ده و زندگی به ریتم عادی خ��ود بازگردد، چه 
اتفاقی می افتد. مهم آن اس��ت ک��ه رهبران با پیش رفتن تحول، 
درس ه��ای تح��ول را جمع آوری نموده و درون س��ازمان تثبیت 
کنند، فرآیندی که با گذر زمان از پایان رسمی تحول، نتایج بهتر 

و بهت��ری را موجب می گردد. برای مثال، این اغلب به معنای به 
کار بردن روند جلس��ات دفتر تحول و سبک قوی برای مرورهای 
مال��ی، چرخه های بودجه س��االنه و حتی نشس��ت های عملکرد 
روزانه که مسائل اساسی روزمره آن کسب وکار هستند می باشد. 
خوب نیس��ت که این کوش��ش، نزدیک به پایان برنامه ش��روع 
گردد. گنجاندن این فرآینده��ا و رویکردهای کاری تحول درون 
فعالیت های روزمره باید خیلی زودتر آغاز ش��ود تا از ادامه یافتن 
افزایش سرعت عملکرد پس از پایان تحول، اطمینان حاصل شود.
ش��رکت هایی که این نوع از س��رعت را ایجاد می کنند، دارای 
دوام هس��تند، آنقدر که ما فرآینده��ا، مهارت ها و نگرش های به 
هم پیوس��ته مورد نیاز برای دس��تیابی به آن را به عنوان منبعی 
از ق��درت می دانیم و آن را »موتور اجرا« می نامیم. س��ازمان های 
دارای ی��ک موتور اج��رای موثر دائما با اس��تفاده از یک دیدگاه 
مستقل، به چالش کشیدن هر چیزی را ادامه می دهند. آنها مانند 
س��رمایه گذاران عمل می کنند؛ تمامی کارکنان با پول ش��رکت 
آنچنان رفتار می کنند که گویی پول خود آنهاست. آنها اطمینان 
پیدا می کنند که مس��ئولیت پذیری نه در یک تیم مرکزی یا در 
مشاوران خارجی، بلکه در همه وجود داشته باشد. تمرکز آنها بر 
روی اج��را، بدون توجه به بهبود نتایج ادامه می یابد و همواره در 
جس��ت وجوی راه های جدیدی برای انگیزش کارکنان هستند تا 
به تالش خود ادامه دهند. در مقابل، ش��رکت هایی که تمایل به 
رس��یدن به اهداف س��طح باالیی که به آنها واگذار شده دارند و 
کمترین تمرکز را بر اجرا ی��ا تحریک انرژی و ایده های کارکنان 
دارند، محکوم به شکس��ت هس��تند. آنها اغلب پیش از آنکه این 
فرآیندها ریشه بدوانند و عمیق شوند، افراد باهوشی را که مسئول 
دس��تاوردهای اولیه هستند، به موقعیت های شغلی دیگر با سایر 
مشاغل داخلی می گمارند. برای اجتناب از این وضعیت، رهبران 
باید تا زمانی که موتور اجرا به طور کامل راه بیفتد، مراقب حفظ 

اشتیاق، تعهد و تمرکز این کارکنان کلیدی باشند.
ترسیم نقشه راه تحول در کسب و کارها

البته این تجربه شرکتی است که یک بهبود حداقلی 4 میلیارد 
دالری )40 درصد( را در طول چندین سال به دست آورده است. 
انگیزه برای »بازگش��ت به یک منبع قاب��ل اطمینان« برای دور 
جدیدی از بهبودها، به دور از یک طرح در س��طح باالی رهبری، 
ریش��ه در یک سری از مکالمات در جلسات مرور عملکرد داشت 
ک��ه در آنها، رهبران درباره فرصت ه��ای جدیدی که قبال دور از 
دس��ترس به نظر می رسیدند، انرژی گرفته بودند. نتیجه این بود 
که چندین میلیارد دالر اضافی در طول س��ال بعدی ذخیره شد. 
در مجم��وع، دفتر تح��ول در همکاری با رهبران ارش��د در کل 
کسب وکار باید دارای اس��تحکام، نظم و انضباط، انرژی و تمرکز 
باشد تا ش��اید بتواند پنج تا هشت جریان کاری عمده را به جلو 
پیش برد. تمامی این جریان های کاری عمده شاید خود به صدها 
)و حتی چند هزار( طرح جداگانه تقسیم شوند که هر کدام دارای 
یک صاحب خاص و یک برنامه دقیق و کامال هزینه بندی ش��ده 
از پایین به باال باش��ند. دفتر تحول باالتر از همه اینها دائما برای 
تصمیم گیری فشار می آورد، به طوری که وقتی پیشرفت متوقف 

می شود، سازمان از هر تعللی آگاه باشد.
هیچ چیز درباره رویکرد ما برای تحول به طور خاص جدید یا 
پیچیده نیست. این رویکرد، یک فرمول نیست که برای تواناترین 
افراد و ش��رکت ها نگه داشته ش��ود، بلکه ما براساس تجربه خود 
می دانیم که این رویکرد فقط برای مشتاق ترین افراد کار می کند. 
بینش کلیدی ما این اس��ت که برای دستیابی به بهبود تحولی، 
ش��رکت ها باید جاه طلبی خود را باال ببرند، مهارت های مختلف 
را ایج��اد کنند، ذهنیت های کنونی را به چالش بکش��ند و تعهد 
کاملی به اجرا داشته باشند. انجام تمامی این کارها می تواند نتایج 

فوق العاده و پایداری داشته باشد.

اگرچه سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران پس از دو سال تعطیلی 
کرونایی با استقبال نسبی مردم روبه رو شده است، اما قیمت کتاب ها 
به طور تصاعدی باال رفته، هزینه های یک زندگی حداقلی چندین برابر 
شده و هنوز ترس از ابتال به کرونا کامال از میان ما نرفته و همه اینها 
سایه سنگینی بر روی نمایشگاه کتاب انداخته و باعث شده است هم 
فروش ناشران در نمایشگاه امسال پایین تر از سالیان قبل باشد و هم 
استقبال از نمایشگاه همانند دوره های پیشین با ازدحام و غلغله مردم 
همراه  نباشد. در کنار همه اینها امسال بن های تخفیف صرفا به خرید 
از نمایشگاه مجازی کتاب اختصاص پیدا کرده و حتی کسانی که قصد 
خرید کتاب از نمایش��گاه را دارن��د، ترجیح می دهند کتاب های مورد 

نیازشان را با تخفیف از نمایشگاه مجازی تهیه کنند.
موضوع دیگری که در س��ی و س��ومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
ته��ران جلب توج��ه می کند، تخفیف های حداقلی ناش��ران اس��ت. 
نمایش��گاه کتاب حداقل تا اوایل ده��ه 90، محلی برای خرید کتاب 
آن هم با تخفیف مناس��ب ب��رای خریداران بود، ام��ا حاال هزینه های 
انتشار کتاب به بسیاری از ناشران اجازه تخفیف های زیاد را نمی دهد. 

هرچند وقتی ناش��ران در نمایش��گاه کتاب به صورت مستقیم و بدون 
حضور پخش کنن��ده و کتابفروش با خریدار ارتب��اط پیدا می کنند و 
محصول شان را می فروش��ند، می توانند تخفیف بیشتری به مشتری 
بدهند، اما هزینه هایی مثل ارس��ال کتاب از انبار نش��ر به نمایشگاه، 
دس��تمزد و هزینه خورد و خوراک نیروهای مس��تقر در غرفه، هزینه 
حضور در نمایش��گاه و غرفه س��ازی و چه بس��ا پرهی��ز از عادت دادن 
مخاطب به دریافت تخفیف زیاد باعث می ش��ود که برخی ناش��ران از 

ارائه تخفیف بیشتر از 10 درصد  خودداری کنند.
اگر اس��تقبال از نمایش��گاه کتاب امس��ال را با آخری��ن دوره های 
برگزارش��ده در پیش از کرونا مقایسه کنیم، رأی دادن به سرد بودن 
تنور نمایش��گاه سی وسوم کار سختی نیس��ت. کما اینکه در سه روز 
نخست نمایشگاه یعنی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و حتی جمعه، 
آنچه حتی بیش از قیمت زیاد کتاب ها جلب توجه می کرد، راهروهای 
خال��ی و تعداد نه چندان زیاد بازدیدکنندگان بود. بنابراین باید قبول 
کنیم که نمایش��گاه کتاب دیگر ش��ور و ش��وق و هیجان سالیان دور 

گذشته را ندارد.

در س��ال های قبل، دیدن یک غرفه خالی در سالن ناشران عمومی 
که محبوب ترین س��الن نمایش��گاه اس��ت، اتفاقی نادر و عجیب بود. 
استقبال از نمایشگاه چنان بود که معموال همه غرفه ها سر موقع پر از 
کتاب می ش��دند و غرفه ای خالی نمی ماند، اما امسال دیدن غرفه های 
خل��وت در نمایش��گاه تا اینج��ا موضوعی عادی اس��ت. چنانکه علی 
رمضانی، قائم مقام نمایش��گاه در نشست خبری دومین روز نمایشگاه 
کتاب در این باره گفته بود: »از عجایب نشر است که عده ای از ناشران 
پول می دهند و غرفه  را می گیرند، اما حضور پیدا نمی کنند، اما مطابق 
آیین نامه با این ناش��ران برخورد و امکان حضور از آنها س��لب خواهد 
ش��د.« این غرفه های خالی تنها نشانه بی برنامگی در برگزاری یکی از 
بزرگ ترین رخدادهای فرهنگی کشور نیست. بی میلی برخی ناشران 
به ش��رکت در نمایشگاه را باید نشانه ای کوچک از اتفاقی بزرگ تر در 
نظر گرفت. شاید شیوه های فروش آنالین کتاب، جای فروش فیزیکی 
را گرفته یا ش��اید صدور بی رویه جواز نشر باعث ازدیاد ناشرانی شده 
که از توان و قوای کافی مالی و س��ازمان اداری الزم برای راه انداختن 
یک نشر پویا برخوردار نیستند و در بزنگاه هایی مثل نمایشگاه کتاب 

متوجه ضعف مالی و س��اختاری خود می ش��وند. نمایشگاه کتاب در 
دوره های قبلی همیشه فرصتی برای رونق گرفتن اقتصاد حوزه نشر و 
تامین بخش��ی از سرمایه در گردش مورد نیاز ناشران بود، اما در حال 
حاضر با توجه به افزایش روزافزون قیمت کاغذ و هزینه های انتش��ار 
کتاب از یکس��و و کاهش ق��درت خرید مردم از س��وی دیگر به نظر 
می رس��د که نمایشگاه کتاب تهران متاسفانه این کارکرد مهم خود را 

از دست داده است.
در این خصوص، یونس ش��کرخواه، استاد دانشگاه و یکی از اساتید 
روزنامه ن��گاری کش��ور در حاش��یه بازدید از نمایش��گاه کتاب گفت: 
راهنمایان کتاب، حلقه مفقوده حوزه نش��ر هس��تند. ما در دریایی از 
آثار منتشرشده قرار داریم، در حالی که مخاطبان نمی   دانند براساس 
نیازش��ان باید کدام کتاب را مطالعه کنند. به گفته ش��کرخواه، پاسخ 
به این پرس��ش که پس از تهیه کتاب چه توقع��ی از آن داریم، هنوز 
در س��طح جامعه نهادینه نشده و مورد توجه قرار نگرفته است. گفته 
می ش��ود کتاب، عامل دانایی و سوادافزایی اس��ت، اما با این وجود به 
دلیل تعدد کتاب   ها و عمر محدود انسان، قادر به مطالعه تمامی کتب 

نخواهیم بود و الزم است مشخص کنیم چه کتابی را بخوانیم.
پدر روزنامه   نگاری آنالین با اشاره به اینکه در ابتدا باید نسبت کاربر 
کتاب با خود کتاب مش��خص ش��ود، افزود: مثال به این پرسش پاسخ 
داده ش��ود که کتاب خاص، چه نی��ازی از مخاطب را برآورده کرده و 
رفع   کننده کدام س��وال بی   جواب مخاطب اس��ت. اینکه یک مکانیک، 
کتاب مرتبط با نیاز کاری خود را داشته باشد یا حتی یک فعال رسانه 
چه کتابی را مطالعه کند تا بیش��ترین کمک را به وی داش��ته باشد، 
اهمیت ویژه   ای دارد که مورد غفلت واقع شده است. راهنمایان کتاب، 
حلقه مفقوده حوزه نشر هستند. ما در دریایی از آثار منتشر شده قرار 
داریم، در حالی که مخاطبان نمی   دانند براس��اس نیازشان باید کدام 

کتاب را مطالعه کنند.
او ب��ا بیان اینکه بعد از برق��راری ارتباط با کتاب و تخصصی کردن 
مطالعه، الزم است کارکرد کتاب تعریف شود تا بتوانیم با علم به این 
موضوع زمینه مطالعه را مش��خص کنیم، گفت: رعایت مثلت طالیی 
س��واد، جمعیت یا مخاطب و همچنین قدرت خرید می تواند رسانه را 

زنده و ما را در مسیر مناسبی هدایت کند.

راهنمایان کتاب حلقه مفقوده نشر هستند
از تنور گرم نمایشگاه تا اقتصاد سرد نشر

تحول در کسب و کار چگونه ممکن می شود؟

تحول با یک »ت« بزرگ

بازاریابی سبز و راهکارهای آن برای کسب و کارهای مختلف
همین چند روز پیش روز جهانی زمین را پشت سر گذاشتیم. این روز شاید بیشتر برای طرفداران حفاظت از 
محیط زیست مهم باشد، اما در طول سال های اخیر برای برندها نیز اهمیت بسیار باالیی پیدا کرده است. دلیل 
این را باید در رفتار مشتریان در بازار جست و جو کرد. بسیاری از افراد برای خرید از یک برند به طور مداوم به 
فکر سیاست های حفاظت از محیط زیست از سوی برند مورد نظر هستند. با این حساب اگر شما برندی بدون 
این تکنیک ها و سیاس��ت ها دارید، دیر یا زود مورد بی توجهی یا دست کم اعتراض مشتریان واقع خواهید شد. 
همین امر در طول سال های اخیر بسیاری از برندها را به سوی تولید محصوالت بسیار حرفه ای و در عین حال 
هماهنگ با محیط زیست هدایت کرده است.  اگر شما هم به فکر حفاظت از محیط زیست و استفاده از آن به 

مثابه شیوه ای برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان هستید، باید به فکر بازاریابی سبز باشید. بازاریابی سبز به...



فرصت امروز: بررس��ی وضعیت بخش صنعت بین س��ال های 1376 تا 
1394 نش��ان می دهد که این بخش پس از خدمات )50 درصد( و معدن 
)16.8 درصد( به طور متوسط 13.8 درصد از ارزش افزوده کشور را به خود 
اختصاص داده است. براساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران 
در سال 1394، تعداد کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر از 414 
هزار و 546 نفر در سال 1358 به یک میلیون و 258 هزار و 414 نفر در 
س��ال 1394 رسیده اس��ت. این امر نشان می دهد که صنعت، وزن مهمی 
در کاه��ش نرخ بی��کاری در اقتصاد ایران دارد. با این حال، در س��ال های 
گذش��ته می توان بخش صنعت را یک��ی از متضررترین بخش ها از اعمال 
تحریم های اقتصادی و چالش های ناشی از آن دانست. در واقع، تحریم ها به 
طور مستقیم و غیرمستقیم با اثرگذاری بر عوامل مختلف منجر به خروج 

بنگاه ها از بخش صنعت شده است.
در این میان، یک پژوهش داخلی، تاثیر عوامل محیطی بر خروج بنگاه ها 
از بخش صنعت را بررس��ی کرده اس��ت. براس��اس یافته های این مطالعه، 
عواملی نظیر تورم، جمعیت، رش��د اقتصادی و ش��اخص صنعتی ش��دن 
اقتصاد، از جمله مهمترین عواملی هستند که بر خروج بنگاه های هر استان 
و استان های مجاور آن اثر دارد. یک دلیل عمده اثربخشی عوامل محیطی 
ب��ه عنوان عامل منفی بر تعطیلی بنگاه های تولیدی همانا بی ثباتی فضای 

اقتصاد کالن و تاثیر قابل توجه آن بر فضای کسب و کار است.
روند رشد صنعتی در سال های گذشته

فارغ از اثرگذاری عوامل محیطی بر بخش صنعت، سیاست های تشویقی 
از نظر سیاست گذاری می توانند در افزایش تقاضای منطقه ای برای کاالهای 
مصرفی و کاهش خروج بنگاه های صنعتی مفید باش��ند. پژوهش��گران در 
ای��ن مطالعه به این نتیجه رس��یده اند که ارتقای س��ایر بخش ها در کنار 
بخش صنعت و تکمیل زنجیره های تولید، توزیع و مصرف درون استان ها، 
می تواند به افزایش در ارزش افزوده همه بخش ها، رشد اقتصادی بیشتر و 
خروج کمتر بنگاه های صنعتی کمک کند، چراکه رشد اقتصادی، اثر منفی 
بر خروج بنگاه ها در یک استان و استان های همجوار دارد. این پژوهش با 
عنوان »عوامل محیطی و تاثیر آن بر خروج بنگاه های صنایع تولیدی ایران: 
رهیافت اقتصادسنجی فضایی« در نشریه »پژوهش های اقتصاد صنعتی« 

منتشر شده است.
براساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال های گذشته با محدودیت ها و 
مشکالت شدیدي دست و پنجه نرم کرده که در این بین، بخش صنعت ب�ه 

عنوان رکن تولید و اشتغال نیز درگیر این مشکالت و چالش ها بوده است. 
از یکسو، بیکاري بسیار باال در کشور ب�ه عنوان یک سنجه مهم اقتصادي و 
اجتماعي از شرایط اقتصاد ایران، این عالمت را مي دهد که ب�ا تعطیلي هر 
واحد و بنگاه تولیدي، تعدادي بیکار به بیکاران قبلي اضافه خواهد شد و از 
سوی دیگر، بخش تولید نیز با تعطیلي واحدهاي تولیدی دچار مشکل شده 
اس��ت. بنابراین جایگاهي که بخش صنعت در ایجاد تولید و حفظ اشتغال 
در شرایط محدود و بسته کشور ایفا کرده و مي کند، اهمیت بررسي خروج 

بنگاه ها در اقتصاد ایران را دوچندان کرده است.
اقتصاد ایران البته عالوه بر شوک هاي بیروني، با چالش هایی نظیر تورم 
باال، بیکاري زیاد و نوس��انات ارزي نیز مواجه اس��ت که با تش��دید فضاي 
نامطمئن کس��ب و کار همان��ا عرصه را بر تولید تنگ کرده و مش��کالت 
بزرگي را براي تولیدکنندگان به وجود آورده که نتیجه آن را در تعطیلي و 
خروج بنگاه ها از فعالیت و بیکاري کارگران می توان مشاهده کرد. در واقع، 
حوزه صنعت کش��ور به عنوان یکي از ارکان اقتصاد و پیش قراول توس��عه 
در سال هاي گذشته، درگیر چالش ها و نوسانات متعددي بوده که به نوبه 
خود باعث ایجاد مشکالتي در بخش تولید و اشتغال شده است. روند رشد 
بخش صنعت در برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه صعودي بوده، به طوری 
که صنعت بین سال هاي 1381 تا 1385 ب�ه طور متوسط از رشدي 7.2 
درصدی برخوردار بوده اس��ت، اما رش��د این بخش در ادامه در سال هاي 
1386 و 1387 به ترتیب ب�ه 1.9 درصد و 3.1 درصد تنزل یافته اس��ت. 
مجددا در فاصله س��ال هاي 1388 تا 1390، بخش صنعت یک دوره رشد 
بین 5 تا 10 درصدی را سپري کرده، اما پس از آن، روند نزولي نرخ رشد 
صنعت شروع شده و طبق آمارهای مرکز آمار ایران به ترتیب به نرخ هاي 
رش��د منفی 8.5 درصد، منفی 4 درصد و منفی یک درصد در س��ال هاي 

1391 و 1392و 1393 رسیده است.
سهم 32 درصدی صنعت از اشتغال

اغلب تولیدات صنعتي در ابتدای دهه 1390 رشد مناسبی نداشته و با 
شاخص هاي منفي مواجه شده اند. براي مثال، صنایع محصوالت الستیکي 
و پالس��تیکي )3.1 برابر(، ک�اني هاي غیرفل��زي )2.9 برابر( و محصوالت 
فل��زي)2.8 برابر( در فاصله کمي پایین تر از متوس��ط رش��د صنعت قرار 
دارن��د. همچنین صنایع غذایي)2 برابر(، محص���والت چ�وبي)1.4 برابر(، 
محص�والت کاغذي)1.2 برابر(، نس��اجي)30 درصد افت( و پوش��اک )70 
درصد افت( از رش��د صنعت عقب مانده ان�د. این در حالي اس��ت که آمار 

مشخصي از تعداد بنگاه هاي فع�ال، نیمه فعال و تعطیل شده وجود ندارد. 
مطابق آخرین سرش��ماري از کارگاه ه�اي صنعتي 10 نفر و بیشتر، تعداد 
ای��ن کارگاه ها از 16.018 در س��ال 1384 به ح��دود 14.452 کارگاه در 
سال 1393 کاهش پیدا کرده است. البته گزارش ها و آمارهاي غیررسمي 
نسبت ب�ه آمار ارائ�ه شده فوق به تعداد بیشتري از کارگاه هاي تعطیل شده 

اشاره دارند.
بررسي وضعیت اشتغال کشور بین سال هاي 1384 تا 1395 نیز نشان 
می ده��د که بخش صنعت به طور میانگین طی س��ال هاي مذکور س��هم 
32.4 درصدي از اشتغال کشور را به خ�ود اختص�اص داده است. با توجه 
به تعطیلي بنگاه هاي کشور و بیکاري حاصل از آن )به استناد گزارش هاي 
رسمي و غیررسمي(، بررسي روند شاخص هاي این بخش به عنوان یکي از 

کلیدي ترین اجزاي اقتصاد ایران ضروري است.
در ادبیات حوزه اقتصاد ص�نعتي، آنچه پ�س از ورود یک بنگاه به صنعت 
اهمیت دارد، توانایي بنگاه در حفظ بق�ا و ادامه حیات است، چراکه هرگاه 
بنگاه صنعتی نتواند ب��ه دالیلي ب�ه فعالیت خ�ود ادامه ده�د و مجبور به 
خروج از صنعت شود، اثرات نامطلوبي بر اقتصاد وارد خواهد کرد. بنابراین 
ش��ناخت عواملي که موجب توقف فعالیت بنگاه ها مي شود، مهم اس�ت. از 
نظر تئ�وري، بق�ا تح�ت تأثیر ویژگي هاي بنگاه و مش��خصات بازار است. 
بنگاه هاي اقتصادي مانند س��ایر موجودات متولد مي ش��وند و پس از طي 
مراحلی ب�ه صورت هاي مختلف مي میرند. بر این اس��اس، مرگ و نابودي 
بنگاه، موضوعي حتمي و ناگزیر است و تنها می توان با روش هایي آن را به 
تأخیر انداخت. بنابراین شناخت و آگاهي درباره عوامل توقف بنگاه مي تواند 

یکي از راه هاي ب�ه تأخیر انداختن این مسئله باشد.
اگرچ��ه خروج بنگاه از فعالیت اقتصادي همچون مرگ هر موجود زنده، 
امري حتمي اس��ت، ام�ا مي توان ب�ا شناختي صحیح از متغیرهاي م�وثر 
ب��ر آن از بروز زودهنگام و در نتیجه از آث��ار نامطلوب آن جلوگیری کرد. 
به اعتقاد پژوهشگران در این مطالعه، ارتقای سایر بخش ها در کنار بخش 
صنع��ت و تکمیل زنجیره های تولی��د، توزیع و مصرف درون اس��تان ها، 
می تواند به افزایش در ارزش افزوده همه بخش ها، رشد اقتصادی بیشتر و 
خروج کمتر بنگاه های صنعتی کمک کند. بنابراین با توجه به نقش عوامل 
کالن اقتص��ادي بر خروج بنگاه ها از اس��تان و اس��تان هاي مجاور، توصیه 
مي شود سیاست هاي منطقه اي که در راستاي هم افزایي تولیدات صنعتي 

درون و بین استاني باشد، اجرا شوند.

چگونه می توان از مرگ بنگاه های صنعتی جلوگیری کرد؟

حیات و ممات بنگاه های صنعتی

شاخص ملی محیط کس��ب وکار در آخرین فصل سال گذشته با 0.11 
واحد بهبود به 5.83 واحد رسید. آنطور که مرکز آمار و اطالعات اقتصادی 
اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در زمستان 1400 گزارش 
داده است، رقم شاخص ملی در این فصل 5.83 )نمره بدترین ارزیابی 10 
است( محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی 
فصل قبل )پاییز 1400 با میانگین 5.94( بهتر است. 2546 فعال اقتصادی 
مش��ارکت کننده در این پایش به ترتیب س��ه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی 
ب��ودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت«، »دش��واری تأمین مالی 
از بانک ها« و »بی ثباتی سیاس��ت ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی 
ناظر بر کس��ب وکار« را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور 
نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند. همچنین میانگین ظرفیت تولیدی 
)واقعی( بنگاه های اقتصادی ش��رکت کننده در فصل زمس��تان معادل 41 
درصد بوده اس��ت؛ موضوعی که از هزینه باالی تولی��د در اقتصاد ایران و 
مقیاس تولید اندک صنایع کشور حکایت دارد. کاهش ظرفیت فعال شده 
تولید در کش��ور آن هم به میزان 0.33 درصد، از جمله نکات مهمی است 
که در این گزارش به آن اش��اره شده و از کاهش سطح اقتصادی تولید در 
آخرین فصل سال گذشته حکایت دارد. فعاالن اقتصادی همچنین به طور 

متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب وکار را 5.77 ارزیابی کرده اند.
براس��اس یافته های این طرح، استان های سیس��تان و بلوچستان، قم و 
چهارمحال و بختیاری به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار 
و اس��تان های مرکزی، آذربایجان غربی و ف��ارس به ترتیب دارای بهترین 
وضعیت محیط کس��ب وکار نسبت به سایر اس��تان ها در زمستان پارسال 
ارزیابی ش��ده اند. همچنین وضعیت محیط کس��ب وکار در بخش خدمات 

)5.77( در مقایس��ه ب��ا بخش ه��ای کش��اورزی )5.69( و صنعت )5.62( 
نامناس��ب تر ارزیابی شده است. در بین رش��ته فعالیت های اقتصادی نیز 
رش��ته فعالیت های »امالک و مستغالت«، »سالمت انس��ان و مددکاری 
اجتماعی« و »س��ایر فعالیت های خدماتی« دارای بدترین وضعیت محیط 
کسب وکار بوده اند و در نقطه مقابل نیز رشته فعالیت های »مالی و بیمه«، 
»اداری و خدمات پشتیبانی« و »هنر، سرگرمی و تفریح« بهترین وضعیت 
محیط کس��ب وکار را در مقایسه با سایر رش��ته فعالیت های اقتصادی در 
کشور تجربه کرده اند. نتایج پایش ملی محیط کسب وکار در فصل زمستان 
گذش��ته برحسب تعداد کارکنان ش��اغل در بنگاه ها نشان می دهد که در 
ای��ن فصل بنگاه های با 11 تا 49 کارک��ن )5.83( دارای بدترین وضعیت 
و بنگاه ه��ای دارای 101 تا 200 کارک��ن )5.54( دارای بهترین وضعیت 
محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند. همچنین بررسی 
وضعیت محیط کسب وکار کشور برحس��ب سال تأسیس بنگاه اقتصادی 
نشان می دهد که در کارگاه های 11 تا 15 سال، بدترین وضعیت )5.81( و 
در کارگاه های کمتر از دو سال، بهترین وضعیت )5.49( ارزیابی شده است.

شاخص ملی محیط کسب وکار براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین 
نیز عدد 6.05 )عدد 10 بدترین ارزیابی اس��ت( به  دس��ت  آمده است که 
بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل قبل )پاییز 1400 با میانگین 
6.14( اس��ت. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی هم عدد 6.31 به دس��ت 
آمده است که در ارزیابی فصل قبل عدد 6.41 حاصل شده بود و میانگین 
ارزیابی محیط نهادی نیز عدد 5.84 به دست آمده که در فصل قبل عدد 
5.92 ارزیابی ش��ده بود. بر این اس��اس، محیط جغرافیایی با عدد 5.23 و 
محیط مالی با عدد 8.20 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها 

براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. گفتنی است که شاخص 
ش��ین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاس��به، از دقت 

بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
رصد رد پای کرونا در فضای کس��ب وکار کش��ور نیز نش��ان می دهد که 
در بین رش��ته فعالیت های اقتصادی در زمستان سال گذشته فعالیت های 
»س��ایر فعالیت های خدمات��ی« )8.22(، »امالک و مس��تغالت« )7.27( 
و »تأمی��ن جا و غذا ش��امل هتل ها، اقامتگاه ها و رس��توران ها و تاالرهای 
پذیرایی« )6.87( بیش��ترین آس��یب را از ش��یوع وی��روس کرونا تحمل 
کرده اند و در مقابل رشته فعالیت های »مالی و بیمه« )3.50(، »آب رسانی، 
مدیریت پس��ماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه« )4.46( و »اس��تخراج 
معدن« )5.02( کمترین آسیب را از شیوع کرونا نسبت به سایر فعالیت ها 
متحمل شده اند. همچنین در فصل زمستان پارسال، میزان آسیب وارده بر 
کسب وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان های اردبیل )7.92(، خراسان 
جنوبی )7.78(، گلس��تان )7.51( و کردس��تان )7.07(، بیشترین مقدار و 
در استان های مرکزی )4.27(، آذربایجان شرقی )4.49(، اصفهان )4.96( 
و س��منان )5.07( کمترین مقدار نس��بت به سایر استان ها توسط فعاالن 

اقتصادی ارزیابی شده اند.
در مجموع، ارزیابی 2546 فعال اقتصادی نشانگر اندکی بهبود در محیط 
کسب وکار کشور است. طبق نتایج پایش ملی محیط کسب وکار در آخرین 
فصل س��ال 1400، رقم ش��اخص ملی محیط کس��ب وکار به 5.83 واحد 
رسیده که نسبت به وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل قبل، بهتر شده 
است. به نظر می رسد فروکش کردن موج شیوع کرونا و کاهش آثار مخرب 

آن در بهبود فضای کسب وکار موثر بوده است.

شاخص محیط کسب وکار به 5.83 واحد رسید

بهبود حلزونی فضای کسب و کار

نگـــاه

بانک جهانی بررسی کرد
بازارهای کاال؛ چالش ها و سیاست ها

بان��ک جهانی در گزارش تازه خود به بازارهای کاالیی و چالش های 
آن پرداخته اس��ت. به گفته بانک جهانی، بازارهای کاال جزو الینفک 
اقتصاد جهانی هستند و درک اینکه چه چیزی باعث توسعه این بازارها 
می شود برای طراحی چارچوب های سیاستی که اهداف اقتصادی رشد 
پایدار، ثبات تورم، کاهش فقر، امنیت غذایی و کاهش تغییرات آب و 
هوایی را تسهیل می کند، حیاتی است. این مطالعه با عنوان »بازارهای 
کاال؛ تکامل، چالش ها و سیاست ها«، اولین تحلیل جامعی است که به 
بررسی تحوالت بازار برای همه گروه های کاالیی از جمله انرژی، فلزات 
و کش��اورزی در قرن گذشته می پردازد و نشان می دهد در حالی که 
میزان کاالهای مصرف شده به دلیل رشد جمعیت و درآمد به شدت 
افزایش یافته اس��ت، اهمیت نس��بی این کاالها در طول زمان تغییر 
کرده است، زیرا نوآوری های تکنولوژیکی استفاده های جدیدی را برای 
برخی از کاالها ایجاد کرده و جایگزینی را در بین همه کاالها تسهیل 
می کند. این مطالعه همچنین نشان می دهد که بازارهای کاال از نظر 
محرک ها، رفتار قیمت ها و تأثیر کالن اقتصادی بر بازارهای نوظهور و 
در حال توسعه ناهمگون هستند و رابطه بین رشد اقتصادی و تقاضای 
کاال بسته به مرحله توسعه اقتصادی آنها به طور گسترده در کشورهای 
مختلف متفاوت اس��ت. چارچوب های سیاستی که پاسخ های اقتصاد 
کالن ضد چرخه ای را امکان پذی��ر می کند، به طور فزاینده ای رایج و 

مفید شده اند. سایر ابزارهای سیاستی نتایج متفاوتی داشته اند.
کارشناسان بانک جهانی بر این باورند که بازارهای کاالهای جهان به 
دلیل بحران هایی نظیر کووید-19، جنگ در اوکراین و تاثیر تغییرات 
آب وهوای��ی در حال تغییر ش��کل هس��تند و این تح��والت احتماال 
پیامدهای عمیقی برای اقتصادهای در حال توسعه در دهه   های آینده 
خواهد داشت. در این راستا، بانک جهانی با استفاده از تحلیل چگونگی 
تکامل این بازارها در 100سال گذشته و جهت   هایی که احتماال در 30 
س��ال آینده خواهند گرفت، پیش بینی می کند که رشد تقاضای کلی 
جهان برای کاالها احتماال با کاهش رشد جمعیت و بلوغ اقتصادهای 
در حال توسعه کاهش پیدا می کند؛ اگرچه تقاضا برای برخی از کاالها 

احتماال همچنان افزایش می یابد.
بانک جهان��ی در ادامه گزارش همچنی��ن می گوید که انتقال به 
ان��رژی پاک   تر احتماال چالش   برانگیز اس��ت. تقاضا برای فلزات الزم 
برای ایجاد زیرس��اخت انرژی   های تجدیدپذیر و تولید وسایل نقلیه 
الکتریکی احتماال در دهه   های آینده افزایش می   یابد و قیمت فلزات 
را افزایش می دهد و دس��تاوردهای بادآورده   ای را برای کش��ورهای 
صادرکننده آنها به ارمغان م��ی   آورد. اگرچه انرژی های تجدیدپذیر 
به س��رعت در حال تبدیل ش��دن به کم هزینه   ترین منبع انرژی در 
بس��یاری از کشورهاست، اما سوخت   های فس��یلی احتماال بخشی 
از جذابی��ت خود ب��رای مش��تریان را حفظ خواهند ک��رد؛ به ویژه 
در کش��ورهایی که ذخای��ر داخلی فراوانی دارن��د. در کوتاه مدت با 
سرمایه گذاری ناکافی در فناوری   های کم   کربن فقط یک سوم سطح 
موردنیاز تقاضای انرژی می   تواند از عرضه پیشی بگیرد و قیمت ها را 
در سطوح باال نگه دارد. به گفته دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، 
»در میان بحران های متوالی در دو س��ال گذشته و انتقال مداوم به 
استفاده از کربن کمتر، بازارهای کاال در حال تغییر شکل هستند.«
ای��ن تغیی��رات پیامده��ای عمده   ای ب��رای رش��د و کاهش فقر 
در اقتصاده��ای در حال توس��عه خواهد داش��ت که دوس��وم آنها 
صادرکنندگان کاال هستند. یک هدف درست این است که تغییرات 
در بازارهای کاال به نتایج خوب برای توسعه و پایداری محیط زیست 
منجر ش��ود. این مطالعه همچنین تحلی��ل نگران   کننده   ای را برای 
صادرکنن��دگان کاال نش��ان می ده��د و تاکید می کن��د که افزایش 
قیمت ها رش��د اقتص��ادی را برای مدت طوالنی در کش��ورهای در 
حال توس��عه افزایش نمی   دهد. از س��وی دیگ��ر، کاهش قیمت به 
طور قابل توجهی برای چند س��ال باعث کاهش رشد می شود. ماری 
پانگس��تو، مدیر سیاست توس��عه و مش��ارکت بانک جهانی معتقد 
اس��ت: »چرخه   های رونق و رکود در بازارهای کاال به شدت در روند 
پیش��رفت اقتصادهای در حال توس��عه به   ویژه فقیرترین کش��ورها 
اختالل ایجاد می کند. هنوز هم بس��یاری از کشورها وابستگی بیش 
از حد به صادرات تنها چند نوع کاال دارند. بحران های جاری، زنگ 
خطری برای دولت   هاس��ت تا تالش   های خود را برای ارزش   گذاری 
س��رمایه   های طبیعی خود به ش��یوه   ای پایدار با تنوع بخش��یدن به 
اقتص��اد و کاهش آس��یب   پذیری خود در برابر ش��وک   های کاالیی 

تجدید کنند.«
تجزی��ه و تحلیل بازار نش��ان می دهد که ش��وک   های واردش��ده 
ب��ه قیمت کاال ب��ه روش های متمای��ز بر صادرکنن��دگان کاالهای 
مختلف تاثیر می   گذارد و نش��ان می دهد که چ��را باید راه   حل   های 
سیاستی متناس��ب با شرایط خاص هر کشور تنظیم شود. بنابراین 
سیاس��ت گذاران می توانند شوک   های کاالیی را حداقل به سه روش 
»چارچوب   ه��ای مالی، پول��ی و نظارتی«، »اقدامات��ی برای تعدیل 
چرخه   ه��ای رونق و رکود« و »تنوع اقتص��ادی« مدیریت کنند. بر 
این اساس، دولت   ها باید ابتدا یک چارچوب مالی ایجاد کنند که از 
قیمت های باال برای ش��کل دادن وجوه روزهای سخت خود استفاده 
کنند که می   تواند به س��رعت در مواقع اضطراری به کار گرفته شود 
تا در ترکیب با چارچوب   های سیاس��ت پولی کامال تعریف   ش��ده به 
طور موثر کار کنند. تنظیم   کننده   ها باید اقداماتی را برای جلوگیری 
از انباش��ت ریسک   های بیش از حد در بخش مالی به   ویژه در زمینه 

جریان   های سرمایه و بدهی   های ارزی انجام دهند.
از س��وی دیگر، دولت   ها تمایل دارند ب��ه یارانه   ها یا حمایت   های 
تج��اری متوس��ل ش��وند ت��ا اث��رات تغیی��رات قیم��ت کاالها بر 
مصرف کنندگان را کاهش دهند. کش��ورهای صادرکننده کاال اغلب 
سعی می کنند با دستیابی به توافقاتی برای تنظیم عرضه، نوسانات 
بازار را کاهش دهند. تاریخ نش��ان می دهد ک��ه چنین تالش هایی 
معموال پرهزینه و معکوس هستند. رویکرد بهتر، اتخاذ مکانیزم   های 
ریسک مبتنی بر بازار برای محدود کردن تاثیر در معرض تغییرات 
قیمت هاس��ت. همچنین کش��ورهایی که چنین سوخت   هایی صادر 
می کنند، در مواجهه با کاهش طوالنی   مدت تقاضای س��وخت   های 
فسیلی باید به تنوع بخشیدن به اقتصاد خود ادامه دهند. کشورهای 
کم   درآمدی که به ش��دت به صادرات محصوالت کش��اورزی وابسته 
هس��تند باید از اصالحاتی که به گس��ترش سایر بخش   های اقتصاد 
آنها کمک می کند، اس��تفاده کنند. این تالش   ها را می   توان با ایجاد 
س��رمایه انس��انی، ترویج رقابت، تقویت نهادها و کاهش یارانه   های 

نامناسب همراه کرد.
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فرصت امروز: تغییر و تحوالت نظام های ارزی در چند دهه گذشته باعث 
شده است تا موضوع نرخ ارز به ویژه در کشورهای در حال توسعه بیش از 
پیش به عنوان عامل کلیدی در سیاس��ت ها و تصمیم گیری های اقتصادی 
مطرح باشد. امروزه ارزش پول ملی کشورها نه تنها تحت تأثیر سیاست های 
اقتصادی داخلی هر کش��ور ق��رار دارد، بلکه هرگونه رخ��داد اقتصادی و 
سیاس��ی در عرصه بین المللی نیز بر ارزش پ��ول داخلی و به دنبال آن بر 
اقتص��اد تأثیرگذار اس��ت. از زمانی ک��ه دالر در دهه 1950 میالدی نقش 
خود را به عنوان »ارز غالب جهان« تثبیت کرد، مش��خص شد که موقعیت 
آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت مالی، تأثیر بس��یاری بر سرنوشت اقتصادی 
کش��ورهای دیگر دارد. با این حال، تنها در زمان ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ بود که آمریکا با درگیر ش��دن در جنگ مالی از قدرت خود به طور 
معمول و کامل استفاده کرد که نتایج این اقدام، حیرت انگیز و تکان دهنده 
بود. این عملکرد واشنگتن به نوبه خود دیگر کشورها را بر آن داشته است 
تا از هژمونی مالی آمریکا رها شوند. در این میان، سوال مهمی که مطرح 
می شود، این اس��ت که از میان پول های رایج، کدامیک می تواند به عنوان 
پول جهانروای بین المللی برگزیده شود؟ در صحنه بین المللی هیچ دولتی 
نمی تواند از راه صدور حکم یا فرمان، پولی را با این عنوان معرفی کند. در 
مقابل، تمام فعاالن حاضر در صحنه تجارت بین المللی باید به توافق هایی 
در زمینه اس��تفاده از پولی به عنوان پول بین المللی دس��ت پیدا کنند. در 
این راستا، پژوهش��گران بانکی در یک مطالعه پژوهشی، آینده نظام پولی 
جهان و تأثیر آن بر نظام بانکداری ایران را بررسی کرده و از چهار سناریو 

پرده برداشته اند.
احتمال کم فروپاشی سلطه دالر

پژوهشگران دانش��گاه عالمه طباطبائی در مطالعه ای با عنوان »واکاوی 
آینده نظم پولی جهانی و تاثیرات آن بر نظام بانکداری بین الملل ایران« از 
تداوم هژمونی دالر، جایگزینی با ارز ملی دیگر، تقویت ارزهای چندجانبه 
و جایگزینی با ارزهای دیجیتال به عنوان چهار سناریوی آینده نظام مالی 
جهانی نام می برند و می گویند: متعاقب این چهار سناریو، راهکارهای پیش 
روی نظام بانکداری بین الملل ایران ش��امل توسعه روابط راهبردی مالی با 
چین، انعقاد پیمان های پولی چندجانبه، بهره برداری از ارزهای دیجیتال، 

به کارگیری سازوکارهای تجاری غیربانکی است.
در این پژوهش کیفی که با روش تحلیل محتوا انجام ش��ده، 15 نفر از 
متخصصان حوزه بانکداری بین الملل مشارکت داشته و از طریق مصاحبه 
خاص علم��ی، داده های مورد نیاز از آنها جمع آوری ش��ده اس��ت. وحید 
خاشعی ورنامخواستی، دانشیار و پژوهشگر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه 

عالم��ه طباطبائی و س��ه همکار دیگرش می نویس��ند: هرچند تالش های 
زیادی به وس��یله کش��ورهای مختلف ازجمله چین و روسیه انجام شده و 
همچنین امروزه ارزهای دیجیتال به صورت جهانی اس��تفاده می شوند، اما 
به نظر می رس��د در کوتاه مدت و میان مدت نمی توان به فروپاش��ی سلطه 
دالر خوش بین بود. با در نظر گرفتن عناصر تبیین کننده جایگاه هژمونیک 
دالر از جمله نقش ایاالت متحده در س��ازمان های مالی جهان مثل بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول و نقش دالر در سیس��تم تجارت جهانی 
و ارزش گ��ذاری کاالهای مختلف، جایگزین ش��دن آن با ارزی دیگر واجد 
احتمال کمی اس��ت و محتمل تر آن است که یوان چین جایگاه مناسبی 
در آین��ده به دس��ت آورد و در کنار دالر، یورو و حت��ی ارزهای دیجیتال 
هم زمان س��بد ارزی جهانی باش��ند. براس��اس یافته های این پژوهش و با 
در نظر گرفتن جهت گیری سیاس��ت خارجی ایران که به صورت بنیادین 
با سیاس��ت های ایاالت متحده در تضاد اس��ت، برنامه راهبردی کشور در 
جهت دالرزدایی در چهار مورد توسعه روابط راهبردی مالی با چین، انعقاد 
پیمان های پولی چندجانبه، بهره برداری از ارزهای دیجیتال و به کارگیری 
مکانیس��م های تجاری غیربانکی خالصه می شود. البته به گفته خاشعی و 
همکارانش، حتی در صورت حدوث توافق هایی میان ایران و ایاالت متحده 
بای��د در نظر داش��ت که این راهکار مقطعی اس��ت و در بلندمدت باید بر 

راهکارهای ذکرشده متمرکز شد.
در جهان امروز مبادالت بین المللی شامل انواع کاالها و خدمات، نقل و 
انتقاالت وجوه و سرمایه در مقیاس قابل توجهی وجود دارند و هیچ کشوري 
عمال نمی تواند جدا از این تبادالت به زندگی خود ادامه دهد. آمریکا پس 
از حمالت تروریستی 11 سپتامبر 2001، شروع به قدرت نمایی مالی کرد 
و جریمه هاي زیادي را به دلیل پولشویی و دور زدن تحریم ها به بانک هاي 
بین المللی تحمیل کرد. مثال در سال 2014 یک جریمه 9 میلیارد دالري 
بر بانک فرانس��وي »BNP Paribas« اعمال ش��د و به دنبال آن ترامپ، 
این تس��لیحات مالی را به سطح جدیدي رس��اند و از تحریم ها براي فشار 
آوردن به نظام اقتصادي ایران، کره شمالی، روسیه، ترکیه و ونزوئال استفاده 
کرد. این اس��تفاده ابزاری از دالر در دوره ترامپ منجر به آن شد که دیگر 
کشورها قدرت دالر را ابزاري براي سوءاستفاده سیاسی آمریکا بدانند و در 

صدد مقابله با آن برآیند.
چگونگی سازگاری با نظم پولی جهان

نتایج این مطالعه نش��ان می ده��د که چهار س��ناریوي محتمل تداوم 
هژمون��ی دالر، جایگزین��ی با ارز ملی دیگر، تقوی��ت ارزهاي چندجانبه و 
جایگزینی با ارز دیجیتال، پیش روی آینده نظام مالی جهان خواهد بود. با 

وجود تالش های برخی کشورها از جمله چین و روسیه به نظر می رسد در 
کوتاه مدت و میان مدت نمی توان به فروپاشی سلطه دالر خوشبین بود و 
با توجه به نقش آمریکا در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نقش 
دالر در سیس��تم تجارت جهانی و ارزش گذاري کاالها، جایگزین شدن آن 
با ارزي دیگر واجد احتمال کمی است و محتمل تر آن است که یوان چین 
جایگاه مناسبی در آینده به دست آورد و در کنار دالر، یورو و حتی ارزهاي 

دیجیتال همزمان سبد ارزي جهانی باشند.
 ای��ن نتیجه گیري با مطالعات پژوهش��گرات غربی نی��ز همخوانی دارد. 
چنانکه پژوهش کارال نورلف می گوید ش��واهد کاف��ی برای تغییر جایگاه 
هژمونیک دالر وجود ندارد. کوهن و بنی نیز معتقدند پس از بحران مالی 
سال 2008 نه تنها نشانه اي از ضعف در سلطه دالر دیده نمی شود، بلکه به 
نظر می رسد قوي تر شده است. همچنین یافته هاي وینکاف نشان می دهد 
سیس��تم سلس��له مراتبی نظم پولی فعلی تا مدت ها به همین ش��کل به 
فعالیت خود ادامه خواهد داد. تجربه سلطه دالر در سال هاي طوالنی باعث 
ش��ده تا کشورها با ماهیت »سلطه« مشکل داشته باشند، نه نوع ارزي که 
حاکم است. چین، روسیه، ترکیه، هند و برخی دیگر از کشورها استراتژي 

»دالرزدایی« را در اولویت سیاست هاي پولی خود قرار داده اند.
هرچند مطالعات و به ویژه مطالعه حاضر نشان می دهد تغییر از اولویت 
دالر به یک سیس��تم پولی جدید که حول محور یوان چین سازمان یافته 
باشد، پیش شرط وقوع چنین تحولی است، گرچه در کوتاه مدت امکان پذیر 
نیست. استفاده از پول هاي محلی خود، توسعه تجارت با کشورهاي داراي 
شراکت راهبردي )مانند همکاري اعضاي بریکس(، راه اندازي پیام رسان هاي 
مالی جدید جایگزین سوئیفت مانند سامانه پرداخت بین بانکی بین المللی 
چین )CIPS( یا س��امانه پیام رس��ان مالی بین المللی روسیه )SPFS( از 
مهمترین اقدامات این کشورها بوده است. همچنین همسو با روسیه، چین، 
فرانسه، لهستان، مجارستان، ترکیه، ایران، قطر، ونزوئال و اندونزي نیز براي 
کاه��ش و حذف دالر از مبادالت تجاری، ذخایر ط��الي خود را به میزان 
قابل توجهی افزایش داده اند. بنابراین با توجه به این تحوالت و جهت گیري 
کالن سیاس��ت خارجی کش��ورمان که به صورت بنیادین با سیاست هاي 
آمری��کا در تضاد اس��ت، برنامه راهب��ردي ایران در جه��ت دالرزدایی در 
چهار ش��ق توس��عه روابط راهبردي مالی با چین، انعقاد پیمان هاي پولی 
چندجانب��ه، بهره برداري از ارزهاي دیجیت��ال و به کارگیري مکانیزم هاي 
تجاري غیربانکی خالصه می شود. حتی در صورت حصول توافق هایی میان 
ایران و آمریکا نیز باید در نظر داش��ت که این راهکار مقطعی اس��ت و در 

بلندمدت باید بر راهکارهاي مذکور متمرکز شد.

آیا هژمونی دالر همچنان باقی می ماند؟

آینده نظام پولی در 4 سناریو

روند افزایش��ی قیمت اوراق مسکن همچنان ادامه دارد و متاهل ها برای 
خرید این اوراق باید بیش از 119 میلیون تومان پرداخت کنند، در حالی 
ک��ه این رقم در هفته قبل حدود 98 میلیون تومان بود. بررس��ی آخرین 
وضعیت قیمت اوراق مسکن نش��ان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت 
مس��کن در فروردین و اردیبهشت و خرداد س��ال گذشته به ترتیب 125 
ه��زار و 700 توم��ان، 123 هزار و 800 توم��ان و 124 هزار و 200تومان 
قیمت دارند. هر برگ اوراق تس��هیالت مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد 
و ش��هریورماه سال گذشته با قیمت 123 هزار و 900 تومان، 124 هزار و 
400 تومان و 123 هزار و 900تومان داد و س��تد می ش��ود. همچنین این 
اوراق در ماه مهر س��ال گذشته 124 هزار و 500 تومان، در آبان ماه 124 
ه��زار و 100 تومان و در آذرماه نیز 123 هزار و 300  تومان قیمت دارند. 
اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن  سال گذشته نیز با قیمت های 124 
هزار و 700 تومان و 124 هزار و 500 تومان معامله می شود. این گزارش 

نیز براساس قیمت بهمن ماه نوشته شده است.
بر این اس��اس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا 280 میلیون تومان 
تس��هیالت دریافت کنند که ش��امل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید 
مس��کن و 80 میلیون تومان وام جعاله می ش��ود؛ لذا ب��رای دریافت 200 
میلیون تومان تسهیالت باید 400 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند 
که هزینه این تعداد اوراق با تسه 124 هزار و 500 تومانی، 49 میلیون و 
800 هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 80 میلیون تومان وام 
جعال��ه که برای آن باید 160 ورق به مبلغ 19 میلیون و 920 هزار تومان 
خری��داری کنند، مجم��وع هزینه خرید اوراق ب��ه 69 میلیون و 720هزار 
تومان می رسد. زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف 480 
میلیون تومان شامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر 
نفر و 80 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 800 
برگه تسهیالت مس��کن خریداری کنند که هزینه آن 99 میلیون و 600 
هزار تومان می ش��ود که همراه با هزینه 19میلیون و 920هزار تومانی وام 
جعاله که برای آن باید 160 ورق تس��هیالت مس��کن خریداری کنند، در 

مجموع باید 119 میلیون و 520 هزار تومان پرداخت کنند.
همچنین سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 160 و برای زوجین به 320 میلیون 
تومان رسیده اس��ت که با توجه به اینکه مجردها باید 320 و متاهل های 
ساکن این ش��هرها نیز باید 640 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، 

مجرده��ا بای��د 39 میلیون و 840 ه��زار تومان و متاهل ه��ا نیز باید 79 
میلی��ون و 680هزار تومان پرداخت کنند. این وام برای مجردهای س��ایر 
مناطق ش��هری به 120 و برای زوجین این مناط��ق نیز به 240 میلیون 
تومان رسیده اس��ت؛ بنابراین مجردها باید با پرداخت 14 میلیون و 940 
و متاهل ها نیز با پرداخت 29 میلیون و 880هزار تومان برای خرید اوراق 

نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.
در همی��ن ح��ال، رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با اش��اره به افزایش 
قیمت مواد غذایی در روزهای گذشته می گوید که این امر، تاثیری بر بازار 
مس��کن نخواهد داشت. مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه بازار مسکن از 
پارامترهایی مثل تورم عمومی، بازارهای موازی، میزان تولید مسکن، هزینه 
ساخت، تورم نهاده های ساختمانی و نرخ دستمزد تاثیر می گیرد و تغییرات 
اخیر قیمت کاالهای اساسی و خوراکی تاثیر چندانی بر این بازار ندارد، به 
ایس��نا می گوید: اگر تغییر قیمت کاالهایی مثل روغن، لبنیات و ماکارونی 
تاثیر زیادی بر شاخص تورم ایجاد کند ممکن است تا حدود اندکی بر بازار 

مسکن اثرگذار باشد اما رشد قیمت سنگین ایجاد نخواهد کرد.
او با اش��اره به صحبت ه��ای برخی نمایندگان مجل��س مبنی بر نقش 
مش��اوران امالک در افزایش قیمت مسکن ادامه می دهد: مشاوران امالک 
نقشی در نوس��انات قیمت مس��کن ندارند. طبیعی است که پایین آمدن 
قیمت خانه منجر به رونق شغل واسطه های بازار امالک می شود و بنابراین 
ما همواره طرفدار ارزان ش��دن مسکن هس��تیم. نمی دانم چه دلیلی دارد 
که برخی آقایان دائم بر یک تحلیل اشتباه اصرار می کنند. ما طبق قانون 
نظ��ام صنفی، مجری قوانین هس��تیم. بارها گفته ایم ک��ه این قانون برای 
صنف امالک حداقل هفت ایراد دارد که باید اصالح ش��ود. قانون را اصالح 
نمی کنن��د بعد هرجا کم می آورند از مش��اوران امالک مایه می گذارند. به 
گفته خس��روی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس اخیرا 
گفت��ه که هیأت مدی��ره اتحادیه امالک که خودش��ان بنگاه دار هس��تند، 
نمی توانن��د بنگاه داران را کنترل کنند. آخر مگر می ش��ود از صنوف دیگر 
برای اتحادیه امالک استفاده کرد؟ طبق ماده 7 قانون نظام صنفی، اتحادیه 
ش��خصیتی حقوقی اس��ت که از افراد یک یا چند صنف که دارای  فعالیت 
یکس��ان یا مش��ابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر در 
این قانون تشکیل می گردد. تعجب می کنم فردی از قوه مقننه که وظیفه 
اصلی اش قانونگذاری است نسبت به قوانین مرتبط با کمیسیونی که در آن 

عضویت دارد، بی اطالع است.

خس��روی همچنین درباره آخرین وضعیت بازار مسکن می گوید: ثباتی 
که از حدود یک س��ال گذش��ته در بازار ایجاد شده همچنان وجود دارد و 
قیمت مسکن در اردیبهشت تغییر چندانی نداشت. تا حدودی نگران بازار 
اجاره هستیم و به مشاوران امالک توصیه می کنیم با نزدیک شدن به پیک 

جابه جایی از چانه زنی با مالکان برای کاهش نرخ اجاره بها غافل نشوند.

ادامه روند افزایشی قیمت اوراق مسکن

بازار مسکن به کدام سو می رود؟

بانکنامه

افتتاح کتابخانه پاسارگاد توسط بانک 
پاسارگاد در شهرستان پاسارگاد

بانک پاس��ارگاد در ادامه فعالیت های داوطلبانه خود در راستای 
ت��داوم ایفای نقش در رس��الت های ارزش��ی اجتماع��ی و در ادامه 
اح��داث مدارس و کتابخانه ه��ا در نقاط مختلف کش��ور، کتابخانه 

»پاسارگاد« را در استان فارس، شهرستان پاسارگاد افتتاح کرد.
در مراسمی که روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه 1401 با حضور 
دکتر مجید قاس��می مدیرعام��ل بانک پاس��ارگاد و برخی اعضای 
هیأت مدیره بانک، دکتر اس��ماعیل محبی پور معاون سیاسی استان 
فارس، جالل رش��یدی نماینده مجلس ش��ورای اس��المی، امامان 
جمعه ش��هرهای پاس��ارگاد، فرماندار و رئیس ش��ورای اس��المی 
ش��هر پاس��ارگاد، روح اهلل منوچه��ری مدیرکل نه��اد کتابخانه های 
اس��تان فارس و اهالی شهرس��تان پاس��ارگاد برگزار شد، کتابخانه 
پاس��ارگاد در این شهرس��تان افتتاح گردید. در این مراس��م، دکتر 
مجید قاس��می مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به برکات رضوی 
بودن این بانک، ضمن تش��کر از مقامات اس��تانی و کشوری حاضر 
در مراس��م و قدردان��ی از اعضای هیأت مدی��ره و هیأت عامل بانک 
برای حضورش��ان که مهر تأییدی اس��ت بر حمایت از سیاست های 
بان��ک پاس��ارگاد در حوزه مس��ئولیت های اجتماع��ی گفت: بانک 
پاس��ارگاد تاکنون 27مدرسه در کش��ور احداث کرده و 12مدرسه 
در کش��ور در حال س��اخت است که ان ش��اءاهلل باتوجه  به سرعت 
پیشرفت کار، تا مهرماه به بهره برداری می رسد و دانش آموزان عزیز 
از این مدارس استفاده خواهند کرد و هفت مدرسه دیگر نیز توسط 
بانک پاس��ارگاد در مرحله طراحی و س��اخت اس��ت که به کارنامه 
بانک اضافه خواهند ش��د. مدیرعامل بانک پاسارگاد همچنین این 
م��ژده را به اهالی پاس��ارگاد داد که چنانچه هر ک��دام از جوانان و 
فرزندان این منطقه در دانشگاه قبول شوند، دوره دانشگاه آنها را تا 
دکترا بورس��یه خواهند کرد و افزود: این واقعا هزینه نیس��ت و یک 
سرمایه گذاری است برای آینده کشور و ان شاءاهلل که دعاهای شما 
باعث ش��ود بانک پاسارگاد روزبه روز بیش��تر در خدمت مردم قرار 
بگیرد و بیشتر مورد اعتماد مردم باشد. بانک ها می توانند بزرگترین 
س��رمایه گذاری ها را در کش��ور انجام دهند. در تم��ام دنیا بانک ها 
کانون س��رمایه گذاری های بزرگ هس��تند. اینکه می گویند بانک ها 
نباید س��رمایه گذاری کنند و آن را بنگاه داری عنوان می کنند، این 

بزرگترین جفا به مردم ایران است.

بانک مرکزی اعالم کرد
آخرین وضعیت وام و سپرده بانکی

میزان س��پرده ها و تس��هیالت بانکی تا پایان بهم��ن ماه 1400 
نس��بت به مقطع مشابه س��ال قبل به ترتیب 41.5 درصد و 44.3 
درصد افزایش نشان می دهد. طبق گزارش بانک مرکزی از وضعیت 
کل مانده س��پرده ها و تس��هیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری به تفکیک اس��تان در پایان بهمن ماه س��ال گذشته، مانده 
کل سپرده ها به رقم بیش از 5242 هزار میلیارد تومان رسیده است 
که نس��بت به مقطع مشابه س��ال قبل و پایان سال گذشته معادل 
41.5 درصد و 35.3 درصد افزایش را نشان می دهد. باالترین مبلغ 
س��پرده ها مربوط به اس��تان تهران با مان��ده 2813.9 هزار میلیارد 
تومان و کمترین مبلغ به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد با 14 هزار 

میلیارد تومان است.
همچنین مانده کل تس��هیالت در این زمان بیش از 3900 هزار 
میلیارد تومان بوده که نس��بت به مقطع مش��ابه س��ال قبل و پایان 
سال گذش��ته به ترتیب 44.3 درصد و 39.7 درصد افزایش داشته 
اس��ت. بیشترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده 
2388.4 ه��زار میلیارد توم��ان و کمترین مبلغ مربوط به اس��تان 
کهگیلوی��ه و بویراحمد با 14.2 هزار میلیارد تومان اس��ت. نس��بت 
تس��هیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 82.8 درصد است 
که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل به ترتیب 1.7 
واحد درصد و 2.6 واحد درصد افزایش را نش��ان می دهد که نسبت 
مذکور در اس��تان تهران 93.3 درص��د و در کهگیلویه و بویراحمد 
114.1 درص��د اس��ت. در این گزارش، یکی از عل��ل مهم باالبودن 
رقم تس��هیالت و سپرده ها در اس��تان تهران، استقرار دفاتر مرکزی 
بس��یاری از شرکت ها و مؤسس��ات تولیدی سایر استان ها در استان 
تهران بیان ش��ده که عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق ش��عب 

بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.
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از کاهش تجارت با کیف تا افزایش واردات از مسکو
جزییات تجارت ایران با روسیه و اوکراین

جریان تجاری ایران با روسیه و اوکراین در دو ماه ابتدایی جنگ بین دو 
کشور نشان می دهد که فقط واردات از روسیه افزایش داشته و صادرات به 
این کش��ور و البته مجموع تجارت با اوکراین افت تا بیش از 90 درصدی 

را ثبت کرده است.
تنش های سیاسی بین اوکراین و روسیه در اواخر بهمن ماه سال گذشته 
ش��دت گرفت و عمال وارد جنگ شدند؛ اتفاقی که در وضعیت تجاری دو 
کشور با سایر کشورها با توجه به اینکه تامین کنندگان بخشی از کاالهای 
اساس��ی هستند، حائز اهمیت بوده اس��ت. ایران تا زمان شروع جنگ این 
دو کش��ور یعنی در 10 ماهه اول س��ال گذش��ته، حدود 2میلیارد دالر با 
آنها تعامل تجاری داش��ت که عمده آن تا حدود 1.8 میلیارد دالر مربوط 
به روس��یه بود. گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی از جمله اقالمی اساسی 
وارداتی ایران از روس��یه تا زمان جنگ این کش��ور ب��وده و از اوکراین نیز 
هرچن��د محدودت��ر، کاالهای��ی مانند  گن��دم، ذرت، روغ��ن آفتابگردان، 
ماشین آالت و یا برخی تجهیزات نفتی وارد کرده بود. حال با گذشت حدود 
سه ماه از شروع جنگ بین روسیه و اوکراین، وضعیت تجاری ایران با این 
دو کش��ور از گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفت و در این رابطه لطیفی، 
سخنگوی گمرک از تبادل تجاری با آنها در فاصله اسفند سال قبل تا پایان 

فروردین امسال گزارش داد.
براس��اس این گزارش، در دو ماه مورد بررس��ی، تجارت ایران و روس��یه 
ح��دود 930.4 هزار تن به ارزش بیش از 382.8 میلیون دالر بوده اس��ت. 
س��هم واردات از روسیه 758.6 هزار تن به ارزش 321.3 میلیون دالر بوده 
که نسبت به دو ماه اسفند 1399 و فروردین 1400 حدود 109 درصد در 
وزن و 29 درصد در ارزش رشد داشته است. در دوره مشابه سال گذشته، 
حجم واردات ایران از روس��یه 362.6 هزار تن به ارزش 249 میلیون دالر 
بوده اس��ت. از اقالم اساس��ی وارداتی ایران از روسیه در این مدت می توان 
به گندم و ذرت اشاره کرد. همچنین وضعیت صادرات ایران به روسیه در 
اس��فند پارسال و فروردین امسال کاهشی بوده است؛ به طوری که 171.8 
هزار تن به ارزش 61.5 میلیون دالر صادرات انجام شده که نسبت به دوره 
مش��ابه قبل 22 درصد در وزن و 36 درصد ارزش کاهش داشته است. در 
دوره گذشته 220.9 هزار تن به ارزش 96.1 میلیون دالر صادرات به روسیه 

انجام شده بود.
اما جریان تجارت ایران و اوکراین در دو ماه مورد بررس��ی کاهشی و در 
مجموع 5.9 هزار تن به ارزش 3.4 میلیون دالر بوده اس��ت. میزان واردات 
ایران از اوکراین حدود 563 تن به ارزش 565.7 هزار دالر بوده اس��ت، در 
حالی که ایران در ماه پایانی 1399 و ابتدایی 1400، حدود 20.7 هزار تن 
به ارزش بیش از 27 میلیون دالر واردات از اوکراین داش��ته اس��ت. بر این 
اساس واردات از اوکراین در اسفند پارسال و فروردین امسال، 97 درصد در 
وزن و 98 درصد ارزش کاهش داشته است. صادرات ایران با این کشور نیز 
کاهش��ی بوده اس��ت؛ به طوری که در این دوره 5.3 هزار تن به ارزش 2.9 
میلیون دالر صادرات انجام شده که 63 درصد در وزن و 76 درصد ارزش 
کاهش دارد. در دوره مشابه سال قبل صادرات ایران به اوکراین حدود 15 

هزار تن به ارزش 12.3 میلیون دالر بوده است.

قیمت طال به زیر 1۷00 دالر می رسد؟
قیمت طال به پایین ترین حد در 13 هفته گذش��ته رسید. در معامالت 
روز گذشته بهای هر اونس طال به 1812 دالر و 20 سنت رسید و در بازار 
معامالت آتی آمریکا نیز به 1813 دالر و 20 سنت رسید. طال و نقره تحت 
تاثیر عوامل تکنی��کال بازارهای آتی در میان نمودارهای کوتاه مدت کامال 
نزولی قرار گرفته اند و نظرسنجی بازار طال کاهش قیمت طال به زیر 1800 

دالر در هفته آینده را نشان داده است.
بازار طال بدترین عملکرد هفتگی خود را در حدود یک س��ال گذش��ته 
مش��اهده می کند. طبق آخرین نظرسنجی هفتگی طالی کیتکو نیوز، با 
کاهش احساسات در میان تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران خرد، 
ممکن است قیمت، هفته آینده خیلی بهتر نشود. قیمت طال نه تنها هفته 
را با کاهش 3.82 درصدی به پایان رساند، بلکه این چهارمین هفته متوالی 
افت اس��ت. بازار طال تحت فش��ار فروش قابل توجهی قرار گرفت زیرا دالر 
آمریکا نزدیک به باالترین س��طح خود در 20 س��ال گذش��ته معامله شد. 
اگرچه برخی از تحلیلگران گفته اند که به نظر می رس��د طال بیش از حد 
فروخته شده است اما همچنان با بادهای مخالف چالش برانگیز مواجه است. 
مارک چندلر، مدیرعامل بخش اس��تراتژی ب��ازار بنوکبرن گلوبال فارکس 
اف��زود: بازار در هفته آینده می تواند ش��اهد کاه��ش قیمت طال به 1780 
دالر در هر اونس باشد. افزایش نرخ ها علی رغم تورم ثابت، طال را در حالت 

تدافعی نگه می دارد.
این هفته 17 تحلیلگر وال اس��تریت در نظرس��نجی طالی کیتکو نیوز 
ش��رکت کردند. در میان شرکت کنندگان، دو تحلیلگر، معادل 12 درصد، 
خواس��تار افزایش قیمت ط��ال در هفته آینده ش��دند. در عین حال، 12 
تحلیلگ��ر معادل 71 درصد نس��بت به طال در کوتاه م��دت نزولی بودند و 
س��ه تحلیلگر معادل 18 درصد نسبت به قیمت ها بی طرف بودند. اگرچه 
س��رمایه گذاران خرد در کوتاه مدت نس��بت به طال خوش بین هستند اما 
احساس نزولی نسبت به هفته پیش تر )61 درصد(، به شدت کاهش یافت. 
همزم��ان با افزایش ارزش دالر آمریکا، بس��یاری از تحلیلگران گفتند که 

افزایش بازده اوراق قرضه نیز بر این فلز گرانبها تاثیر خواهد گذاشت.
کریس وکیو، تحلیلگر ارش��د بازار گفت که بازده واقعی اوراق قرضه به 
س��طوح قبل از همه گیری رسیده اس��ت و روند صعودی تازه شروع شده 
است. این هفته، شاخص قیمت مصرف کننده ایاالت  متحده نشان داد که 
تورم س��االنه 8.3 درصد در ماه آوریل افزایش یافت��ه که از 8.5 درصد در 
مارس کاهش یافته است. اگرچه تورم کمی باالتر از حد انتظار بود اما وکیو 
گفت که نشانه هایی وجود دارد که تورم به اوج خود رسیده است. به گفته 
وی، ت��ورم باال باقی خواهد ماند و فدرال رزرو را مجبور می کند به افزایش 
شدید نرخ های بهره ادامه دهد. در نهایت، نرخ های بهره واقعی باالتر خواهد 
رف��ت که خبر بدی برای طالس��ت. »من فکر می کن��م طال به راحتی زیر 
1800 دالر در هر اونس معامله شود و انتظار دارم که، قیمت طال تا پایان 

سال به زیر 1700 دالر برسد.«
کاه��ش این هفته طال، قوی تری��ن درصد کاهش در چهار هفته بود که 
3.87 درصد از دس��ت داد. در چهار هفته گذش��ته، یکی از عوامل اصلی 
کاهش قیمت طال، تقویت دالر بوده است. ارزش دالر در شش هفته اخیر 
متوالی افزایش یافته اس��ت. در چهار هفته معامالتی گذشته، ارزش دالر 
آمریکا 4.15 درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که قدرت دالر 

کمتر از نیمی از کاهش قیمت طال را به خود اختصاص داده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: تقریبا در روزهای پایانی س��ال گذشته بود که ورق بورس 
برگشت و بازار سهام در صدر بازدهی بازارهای مالی در اولین ماه از سال و 
قرن جدید ایستاد. شاخص بورس تهران در فروردین ماه با بازدهی بیش از 
10 درصدی و برای سومین بار از زمان ریزش بزرگ بازار سهام در تابستان 
دو سال قبل، به سطح مهم یک میلیون و 500 هزار واحد رسید و سپس 
همچون دفعات قبل در این کانال پردس��ت انداز دچار نوس��ان شد. نماگر 
اصلی تاالر شیش��ه ای سپس در اردیبهشت ماه به نوسان در محدوده 1.5 
میلی��ون واحدی ادامه داد و اگرچ��ه در غیاب پول های پرقدرت، معامالت 
کم عمق و بااحتیاطی را پش��ت س��ر گذاش��ت، اما در چند روز گذشته به 
واس��طه موج های تورمی و همچنین رش��د نرخ ارز، روند نسبتا بهتری را 
تجربه کرد. حال سوال این است که آیا شاخص بورس تهران آماده عبور از 

این سطح مقاومتی و رسیدن به کانال جدید است؟
در معامالت اولین روز از هفته پایانی اردیبهشت ماه، شاخص کل بورس 
تهران با افزایش 13 هزار و 961 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 578 هزار 
واحد ایس��تاد. ش��اخص کل هم وزن نیز با 6 هزار و 238 واحد افزایش به 
رقم 444 هزار و 647 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول، افزایش 10 هزار و 
283 واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش 27 هزار و 935 واحدی را تجربه 
کردند. در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس 181 واحد افزایش یافت 

و به رقم 21 هزار و 576 واحد رسید.
صدرنشینی خودرویی ها ادامه دارد

در جریان معامالت روز شنبه 24 اردیبهشت ماه، بیش از 13 میلیارد و 
69 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 81 هزار و 922 میلیارد 
ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد ش��د. شرکت سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 516 واحد، شرکت 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و 50 واحد، شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس )ش��بندر( با 979 واحد، ش��رکت گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارسان( با 814 واحد و شرکت پاالیش نفت تبریز )شبریز( با 799 واحد 
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشت. در سمت مقابل نیز 

ش��رکت ایران خودرو )خودرو( با 834 واحد، شرکت سایپا )خساپا( با 462 
واحد، ش��رکت گروه بهمن )خبهمن( با 335 واحد، ش��رکت ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با 201 واحد و ش��رکت گسترش سرمایه گذاری ایران 
خودرو )خگس��تر( با 199 واحد با بیش��ترین تاثیر منفی بر رشد شاخص 
همراه ش��دند. همچنین انتقال داده های آسیاتک )آسیاتک(، ایران خودرو 
)خودرو(، ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا(، صنعتی زر ماکارون )غزر(، گروه بهمن )خبهمن( و ملی 

صنایع مس ایران )فملی( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند.
گروه خودرو با 107 هزار و 913 معامله به ارزش 8 هزار و 602 میلیارد 
ریال در صدر گروه های بورس��ی نشس��ت. همچنین گروه شیمیایی با 58 
هزار و 908 معامله به ارزش 5 هزار و 247 میلیارد ریال، گروه فرآورده های 
نفتی با 48 هزار و 596 معامله به ارزش 4 هزار و 862 میلیارد ریال، گروه 
فلزات اساس��ی با 52 هزار و 927 معامله به ارزش 3 هزار و 909 میلیارد 
ریال و گروه چندرشته ای صنایع با 37 هزار و 370 معامله به ارزش 3 هزار 

و 268 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در س��وی دیگر بازار، ش��اخص کل فرابورس نیز با افزایش 181 واحدی 
به رقم 21 هزار و 576 واحد رسید. در این بازار بیش از 4 میلیارد و 244 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 50 هزار و 628 میلیارد 
ریال دادوس��تد شد. شرکت پتروشیمی زاگرس با 32، شرکت پتروشیمی 
تندگویان با 22 واحد، شرکت فوالد هرمزگان جنوب با 15 واحد، شرکت 
صنعتی مینو با 14 واحد و ش��رکت نفت ایرانول با 9 واحد بیشترین تاثیر 
مثبت را بر رشد ش��اخص داشتند. همچنین شرکت پلیمر آریاساسول با 
23 واح��د، ش��رکت فرابورس ایران با 6 واحد، ش��رکت بهم��ن دیزل با 5 
واحد، ش��رکت اعتباری ملل با 4 واحد و ش��رکت مدیریت سرمایه گذاری 
کوثر بهمن با 2.36 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص داشتند.

دامنه نوسان حکایتی شبیه ارز 4200
دامنه نوسان شبیه ارز 4200 تومانی شده زیرا محدودیت دامنه نوسان 
زمینه ساز فساد و رانت است. به عنوان نمونه افراد به کمک این محدودیت 

برای بس��یاری از سهم ها صف خرید تشکیل داده و به یکباره و به صورت 
دس��ته ای به س��مت صف فروش حرکت می کنند. همین موضوع با ایجاد 
هیجان کاذب به منفی شدن بازار دامن می زند. محمدرضا امامی، تحلیلگر 
ب��ورس در ارزیاب��ی محدودیت دامنه نوس��ان با بیان این مطلب به س��نا 
می گوید: از س��ال 1380 به بعد دامنه نوس��ان بنا ب��ه هر دلیلی همچون 
فشارهای خبری و یا تنش ها دچار تغییرات شدیدی شد و نوساناتی را در 
بازار ایجاد کرد. با توجه به جوان بودن بورس کشور و اینکه نسبت به بورس 
دیگر کشورها در حالت بلوغ خود قرار دارد، باید دامنه نوسان باز شود زیرا 

ایران محدودترین دامنه نوسان را در بین بورس های دنیا دارد.
به عقیده امامی، دامنه نوس��ان بورس شبیه تخصیص ارز 4200 تومانی 
ش��ده و این موضوع فش��ار مضاعفی را به بازار سهام وارد کرده و بازار را از 
حالت تعادل خارج می کند. در نتیجه اگر دامنه نوسان باز باشد شدت صف 
خرید و فروش ها تا حد زیادی از بین رفته و رانت و فساد و هیجان در بازار 
وجود نداش��ته و بازار کاراتر می ش��ود. اگر دامنه نوسان باز باشد همچنین 
اصالحات با سرعت بیشتری انجام شده و سهامدار، معامله گر و سرمایه گذار 
با راحتی خیال به بازار وارد می ش��ود. اما متاس��فانه در سال های گذشته، 
سهامداران و فعاالن بازار سهام به محدود بودن دامنه نوسان عادت کرده اند 
و ممکن است با باز شدن دامنه، دچار نوسان شوند و هیجان بازار تشدید 
شود اما چاره ای نیست و باید این اتفاق بیفتد و بهترین راه حل این است 

که دامنه به مرور و به آرامی باز شود.
او ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ایج��اد صف های خری��د و ف��روش، اصالح های 
طوالتی مدت،کاهش نقدش��وندگی در س��هام و از بین رفت��ن کارایی بازار 
سرمایه از محدود بودن دامنه نوسان نشأت گرفته و سرمایه گذار را خسته 
می کند، می افزاید: اما اگر دامنه نوسان بازتر شود معامالت روان تر، کارایی 
و شفافیت بازار بیشتر و به عمق بازار کمک کرده و نگرانی سهامداران را از 
بین می برد. بنابراین بهتر است دامنه نوسان پله ای و به صورت کامال آرام 
باز شود تا سرمایه گذاران به آن عادت کرده و تحلیل های خود را براساس 

آن پیش ببرند.

شاخص بورس تهران باالخره از سطح 1.5 واحدی عبور می کند؟

تقویت 13 هزار واحدی بورس

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با اصالح نظام یارانه ها رانت ناشی 
از ارز ارزان دیگر وجود نخواهد داش��ت، گفت امروز ش��کل پرداخت یارانه 
اصالح ش��ده؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی معنا ندارد. علی صالح آبادی در 
ی��ک برنامه تلویزیونی درباره اش��کاالت ارز 4200 تومان افزود: زمانی که 
واردکنن��ده ب��ا ارز 4200 تومانی کاال وارد می کرد، ب��ه دلیل تفاوت قابل 
توجه نرخ نیما و ارز ترجیحی باعث واردات بیش  از نیاز می شد که بخشی 
از واردات به کش��ورهای دیگر قاچاق می شد؛ یعنی کشورهای دیگر هم از 
مناب��ع ارزی ما بهره می بردند. همچنی��ن به تولید داخل ضربه جدی وارد 
می شد، چون تولید برای تولیدکننده داخلی صرف نمی کرد. از سوی دیگر، 
کاالی نهایی با قیمت متناسب ارز ترجیحی به دست مردم نمی رسید. به 
گفته صالح آبادی، در س��ال های اخیر بی��ش از 70 میلیارد دالر ارز 4200 
تومانی برای واردات تخصیص داده ش��د که بخش زیادی از آن به س��فره 
مردم نرسید. امروز شکل پرداخت یارانه اصالح شده است؛ بنابراین حذف 
ارز ترجیحی معنا ندارد. یارانه ای که به واردکننده پرداخت می شد، اکنون 
به مصرف کننده پرداخت می شود. وقتی اصالح صورت می گیرد در مرحله 
اول اصالح قیمتی اتفاق می افتد که نیاز به توضیح دارد. درس��ت است که 
ابتدا نرخ کاالهای اساسی تغییر می کند، اما مسئولین باید تشریح کنند که 

افزایش قیمت به شکل یارانه به مردم پرداخت می شود.
او با بیان اینکه اگر اصالح یارانه ها زودتر اجرایی می شد بهتر بود، گفت: 
باتوجه به جنگ روس��یه و اوکراین، قیمت جهانی کاالها افزایش پیدا کرد 
و خیلی از کشورها تعرفه واردات را صفر کردند و انگیزه قاچاق از کشور ما 
بیش��تر هم شد؛ بنابراین اگر امسال تخصیص ارز 4200 تومانی ادامه پیدا 
می کرد، هدررفت منابع ارزی بیش��تر می شد. ما ارز را ارزان به واردکننده 
می دادیم اما در بسیاری از موارد، واردکننده و توزیع کننده از رانت استفاده 
می کردند و مردم کمتر س��ود می بردند. با اصالح یارانه ها رانت ناشی از ارز 

ارزان دیگر وجود نخواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین FATFرا مانعی برای تجارت ندانست 
و گفت: در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی از سال گذشته تاکنون وضعیت 
بسیار بهتری نسبت به گذش��ته داریم و بدون شک امسال درآمد ارزی و 

تامین ارز بیش��تر از قبل خواهد بود. ع��الوه بر این، روابط خوبی به لحاظ 
بانکی با کشورهای منطقه، همسایه و دوست برقرار شده است. با کشورهایی 
که رابطه همکاری مشخصی داریم FATF مانع تجارت و تعامل ما نیست، 
بلکه مانع اصلی در این زمینه، تحریم هاس��ت که با سازوکاری این موضوع 
نیز برطرف شده است. سال گذشته روزانه حجم قابل توجهی واکسن وارد 
ش��د که همین امر را تایید می کند. وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای 
مبارزه با قاچاق ارز با اشاره به اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه 
داد: اصالحات این قانون امکانات خوبی برای مبارزه با قاچاق ارز می دهد و 
یکی دیگر از موضوعات موثر در مبارزه با قاچاق ارز، حاکمیت ریال است که 
اکنون نقل و انتقاالت وجوه از طریق سامانه های مربوطه تحت نظارت است 
و با آن بخش از وجوه مربوط به قاچاق ارز برخورد می شود. بدین منظور، 
در ح��ال حاضر برای نقل و انتقال مبالغ ب��االی 200 میلیون تومان باید 
مس��تندات به بانک ارائه شود. به گفته صالح آبادی، از سوی دیگر سازمان 
ام��ور مالیاتی نیز با وضع مالی��ات از قاچاقچیان ارز، به مبارزه با قاچاق ارز 
کمک می کند. در حال حاضر اکثر کارتخوان ها و سایر درگاه های پرداخت 
از طری��ق حاکمیت ریال و س��امانه های بانک مرکزی تحت اش��راف نظام 
مالیاتی قرار گرفته و تفکیک حس��اب های شخصی و تجاری هم به زودی 
اجرا می ش��ود که می تواند به ش��فافیت وجوه ریال کمک کند. همچنین 
قواعد نظارتی مختلفی در بانک مرکزی وجود دارد و قرار است این قواعد 
نظارتی در س��امانه س��مات پیاده و این سامانه هوشمند شود و تسهیالت 
در این قالب پرداخت شود. رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه های این 
بانک برای کنترل نقدینگی نیز گفت: محورهای اصالح نظام بانکی تدوین 
و به دولت ارائه شده و فعالیت های مربوط به آن آغاز شده است که اصالح 
رابطه دولت با بانک ها و بانک مرکزی، اصالح رابطه بانک مرکزی با بانک ها 
و بانک ها با مش��تریان از جمله محورهای اصلی این اصالح اس��ت. موارد 
تاثیرگذار در رشد نقدینگی و پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی، 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و 
انتشار اوراق توسط دولت است که برای همه این موارد سازوکارهای الزم 
پیش بینی ش��ده اس��ت. یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی که شروع 

شده، کنترل ترازنامه بانک هاست که این موضوع، رشد نقدینگی را کنترل 
می کند و تعیین می شود که هر بانکی متناسب با ظرفیت ها و سیاست های 

خود چه میزان می تواند رشد ترازنامه داشته باشد.
صالح آبادی با اش��اره به فراهم شدن امکان فروش ارز دولتی در بانک ها 
توضیح داد: امس��ال عالوه بر بانک مرکزی، بانک های دولتی هم می توانند 
عامل فروش ارزهای دولتی باش��ند. اص��الح ارز 4200 تومانی هم به این 
موضوع کمک می کند که این ارزها به قیمت بازار فروخته ش��ود. براساس 
قانون بودجه امس��ال، بانک ها برای استقراض و دریافت خطوط اعتباری از 
بانک مرکزی باید وثیقه بگذارند که عامل مهمی در کنترل تورم و نقدینگی 
است. عالوه بر این، بانک ها باید برای مدیریت نقدینگی خود برنامه داشته 
باشند و این برنامه را به بانک مرکزی اعالم کنند تا در این زمینه پاسخگو 
باشند و در صورت کمبود نقدینگی، آن را از طریق بازار بین بانکی و انتشار 
اوراق تامین کنند. به گفته وی، در گذشته اوراق را صرفا بانک ها خریداری 
می کردند که امسال صندوق ها نیز در این موضوع مشارکت خواهند کرد. 
با ریپوی معکوس، حجم اوراق در بانک مرکزی کم ش��ده که می تواند به 
مدیریت بازار پول کمک کند. بنابراین امس��ال وضعیت بهتری نس��بت به 
قبل در زمینه پایه پولی و نقدینگی دنبال خواهیم کرد. بدهی دولت باید به 
سمت کاهش برود و انتظار ما این است که اگر منابع ارزی دولت بهتر شود، 
بدهی های دولت به بانک مرکزی از این محل تس��ویه شود. امیدواریم که 
امسال با بهبود درآمدهای ارزی دولت، بدهی های ارزی دولت تسویه شود. 
کس��ری بودجه دولت از طریق انضباط مالی با برنامه ها و جلسات منظمی 
که بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد پیش می رود 
ان ش��اءاهلل کنترل خواهد ش��د. رئیس کل بانک مرک��زی در پایان با بیان 
اینکه اثر تورمی اصالح یارانه ها کمتر از 10 درصد است، افزود: پیش بینی 
می شود اثر تورمی عادالنه سازی یارانه ها کمتر از 10 درصد باشد. مسئول 
اصلی فراهم شدن زیرساخت کاالبرگ الکترونیک وزارت اقتصاد است که 
بانک مرکزی ه��م به آنها کمک می کند که امیدواریم طی دو ماه اجرایی 
شود. تا زمانی که زیرساخت های الزم برای تخصیص کاالبرگ فراهم نشود، 

پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی:

اصالح یارانه ها به معنای حذف ارز ترجیحی نیست

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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جزییات کاالبرگ الکترونیک
 عرضه روغن در فروشگاه های زنجیره ای

قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که س��خت افزار 
جدیدی بنام کاالبرگ ایجاد نمی ش��ود، بلکه از زیرساخت های موجود 
مانند کارت های بانکی اس��تفاده خواهد شد و در مرحله ای که سامانه 
تکمیل و اعالم ش��ود، افراد مایل به دریافت کاالی ارزان، می توانند به 
مکان های مشخص مراجعه کنند. به گزارش ایسنا، محمدصادق مفتح 
در یک گفت وگوی رادیویی با بیان اینکه تعبیر نادرس��تی از کاالبرگ 
الکترونیکی شده، اظهار کرد: یکی از طرح های دولت این است که به 
ج��ای پول نقد، یارانه را در قال��ب کاالی ارزان عرضه کند تا مطمئن 
شویم میزان گوشت، ش��یر و ... که براساس استانداردهای بهداشتی، 
ی��ک خانواده بای��د دریافت کند، دریافت کرده اس��ت. این یک حلقه 
تکمیلی پرداخت یارانه ها اس��ت. اما بعد از اینکه امکانات زیرساختی 
فراهم شد، به افراد اختیار داده می شود که هم بتوانند به صورت ریال 

و هم به صورت کاال این یارانه را دریافت کنند.
وی اف��زاد: یعنی افراد می توانند به جای اینکه پول را دریافت کنند 
و م��رغ با قیمت باالتر بخرند، در یک کیلوگرم مش��خص به ازای هر 
نفر کاالهای اساس��ی را ارزان تر بخرند. این امکان به مرور زمان فراهم 
خواهد شد. بر این اساس دهک فرد و یارانه تخصیص داده شده به او با 
کد ملی مشخص می شود. اما چیزی به اسم کوپن بانکی وجود نخواهد 
داش��ت. بلکه نظام سبد کاال مبتنی بر کارت های بانکی که در اختیار 
مردم هس��ت، اجرا می ش��ود. با این روش بعد از تکمیل سامانه، افراد 
مایل به دریافت کاالی ارزان، می توانند به مکان های مشخص مراجعه 
کنن��د. این طرح در حال تکمیل اس��ت اما فعال صرف��ا پرداخت پول 
مستقیم انجام می شود. وی همچنین از تشکیل ستادی در وزارتخانه 
ب��رای برنامه ریزی مراحل تولید ش��امل تأمین و حم��ل مواد اولیه به 
کارخانه ها و آمادگی کارخانه ها برای تولید 24 ساعته خبر داد و اظهار 
ک��رد: این موضوع به ویژه درخصوص روغن نباتی انجام  ش��ده اس��ت. 
اکنون روغن به طور گس��ترده در فروشگاه ها موجود است و هر مقدار 
هم که تقاضای خرید افزای��ش یابد، آمادگی برای تولید و جایگزینی 
وج��ود دارد. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه هیچ 
کمبودی در مواد اولیه نیست و به تبع آن نیز مشکلی در تولید و عرضه 
وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: نظام حمل ونقل کشور نیز آمادگی 
حمل این کاالها را دارد. البته خریدهای هیجانی در روزهای نخس��ت 
اجرای طرح، قابل پیش بینی بود، اما ضرورتی ندارد، زیرا هیچ اختاللی 
در تولید پیش نخواهد آمد و روند تولید و توزیع استمرار خواهد داشت.
قائم مقام وزیر صمت نگرانی ها در زمان نوس��ان قیمت ها را طبیعی 
توصی��ف کرد و گف��ت: البته در فاصله خیلی کمی، کس��انی که کاال 
ذخیره س��ازی کرده اند با اطمینان از ش��رایط بازار، ت��ا مدتی در بازار 
نخواهند بود و از ذخیره خود استفاده خواهند کرد و این موضوع باعث 
می ش��ود که پس  از این اس��تقبال زیاد از خرید، در بازار رکود داشته 
باشیم و فراوانی کاال بیشتر شود. مفتح ابراز امیدواری کرد که تا حدود 
سه روز آینده این هیجان فروکش کرده و بازار آرام شود و گفت: روغن 
در فروشگاه های زنجیره ای که نظام توزیع متمرکز است موجود است، 
اما با توجه به اینکه نظام سیس��تم اصناف، نظام متمرکزی نیس��ت، 
ممکن است در یک واحد صنفی روغن نباشد. در اصناف نیز در صورت 
اتمام روغن به سرعت جایگزینی انجام خواهد شد. چراکه تولید روغن 

بعد از اعالم قیمت های جدید افزایش یافته و 24 ساعته شده است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درخصوص اعتراض نس��بت 
ب��ه دهک بندی صورت گرفته و دریافت نکردن یارانه جدید از س��وی 
برخی افراد نیز توضیح داد: با توجه به اینکه ارزش یارانه به علت تورم 
در سال های گذشته به ش��دت کاهش پیدا کرده بود، بخش زیادی از 
خانواده ه��ا به علت اینکه فکر می کردند رق��م یارانه، رقم قابل توجهی 
نیس��ت، تغییرات جدید خود را در حدود سه سال گذشته در سامانه 
درج نکرده اند، اما اکنون  که رقم ها اصالح شده و افزایش یافته، کسانی 
که از این اصالح اطالعات عقب  مانده اند، مشتاق هستند که این کار را 

انجام دهند، بنابراین فشار زیادی به سامانه وارد شده است.

نماگربازارسهام

پس از گمانه زنی های فراوان، دولت س��رانجام رأی به آزادسازی واردات 
خودرو پس از چهار س��ال ممنوعیت داد. این در ش��رایطی است که حاال 
ش��ایعات و ابهامات زیادی درب��اره آیین نامه اجرایی واردات مطرح ش��ده 
است. شایعات نیز بیشتر حول محدودیت قیمت و حجم موتور خودروهای 

وارداتی است.
به گ��زارش پدال نیوز، به طوری که برخی نماین��دگان مجلس و فعاالن 
بازار تاکید دارند که نظر دولت بر واردات خودرو با سقف 7هزار دالر است 
و برخی دیگر س��قف 17 تا 20هزار دالر با حجم موتور 1000سی س��ی را 

مطرح می کنند.
پس از کش وقوس ه��ا و گمانه زنی های فراوان، دولت س��رانجام رأی به 
آزادس��ازی واردات خودرو پس از چهار س��ال ممنوعی��ت داد و حاال همه 
در انتظار ابالغ آیین نامه اجرایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

ازسرگیری ورود خودرو به کشور هستند.
غروب چهارشنبه گذشته، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، خبر 
تصوی��ب کلیات طرح آزادس��ازی واردات خ��ودرو را داد و پس از آن، وزیر 
صمت نیز ضمن تایید خبر آزادی واردات، تاکید کرد مصوبه موردنظر این 
هفته نهایی خواهد ش��د. هرچند با اعالم این خبر، طلس��م واردات خودرو 
در دوران تحریم، شکس��ته و گام نخس��ت برای تنظیم ب��ازار )هدفی که 
ممنوعیت واردات خودرو با توجه به آن لغو شده( برداشته شد، با این حال 
میزان اثرگذاری آن بر بازار و منحنی قیمت، وابستگی مستقیم به شرایط 

و  سازوکار واردات دارد.

در واق��ع اینکه آزادی واردات واقعا به تنظیم بازار منجر خواهد ش��د یا 
تنها بس��اط رانت را برای افراد و شرکت ها و حتی نهادهایی محدود فراهم 
خواه��د کرد، در گرو مس��ائلی مانند محدود کردن یا نک��ردن واردات )از 
حیث تعداد، مدل، قیمت و...(، میزان تعرفه و عوارض و مالیات و همچنین 

اعتمادزایی است.
از همین رو دو سناریو برای آینده واردات خودرو قابل پیش بینی است؛ 
نخس��ت اینکه تنها در راس��تای جلب رضایت عمومی )البت��ه در ظاهر(، 
وارداتی محدود در دس��تور کار قرار می گیرد و افراد، نهادها و شرکت هایی 
خاص از آن منتفع می شوند، بی آنکه اثر چندانی بر بازار بگذارد. سناریوی 
دوم نیز این است که دولت واقعا با نیت تنظیم بازار، آیین نامه ای منطقی را 
با حداقل محدودیت تدوین و ابالغ می کند و در پی آن، بازار نیز در حدی 

ملموس، آرامش و کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد.
پیش از آنکه به بررسی این دو سناریو بپردازیم، ابتدا نگاهی می اندازیم 
ب��ه گمانه زنی ه��ای مطرح ش��ده در م��ورد پیش نویس اولی��ه آیین نامه 
واردات خ��ودرو ک��ه اتفاقا با واکنش هایی منفی از س��وی واردکنندگان 
و کارشناس��ان مواجه ش��ده اس��ت. به گفته منابع آگاه، در پیش نویس 
اولی��ه آیین نام��ه واردات، دو موضوع در نظر گرفته ش��ده که به اعتقاد 
کارشناس��ان، اثرگذاری آن بر بازار را به حداقل ممکن خواهد رس��اند. 
موضوع نخس��ت این اس��ت که دولت برای واردات سقف قیمتی در نظر 
گرفته و دوم اینکه گویا بناس��ت بخشی از سود حاصل از واردات صرف 
تولید ش��ود. در باب موضوع نخس��ت اعداد مختلفی مطرح می شود، به 

نحوی که برخی گمانه زنی ها از س��قف 7 هزار دالری قیمت حکایت دارد 
و برخی نیز می گویند سقف قیمتی بین 17 تا 20  هزار دالر لحاظ شده 
اس��ت. در این بین، سقف 7هزار دالری با واکنش تند برخی نمایندگان 
مجلس نیز روبه رو ش��د و آنها این عدد را توهین به ش��هروندان دانسته 
و وزی��ر صمت را تهدید به اس��تیضاح )در صورتی ک��ه عدد موردنظر را 
اصالح نکند( کرده اند. این البته در حالی است که منابع آگاه می گویند، 
دولت س��قف 20 هزار دالری را برای واردات در نظر گرفته، هرچند این 
عدد قطعی نش��ده اس��ت. هرچه هس��ت، اگر این گمانه زنی ها در مورد 
آیین نامه واردات صحت داش��ته باش��د )س��قف قیمتی محدود و تزریق 
بخشی از سود واردات به تولید(، به نظر می رسد سناریوی نخست عملی 
خواهد ش��د. در این سناریو، واردات بسیار محدود خواهد بود؛ چه آنکه 
ب��ا توجه به قیمت های جهانی، نمی توان تع��داد قابل توجهی )آنقدر که 
به تنظیم بازار کمک کند( خودرو وارد کرد. طبق این س��ناریو، احتماال 
س��هم اعظم واردات خ��ودرو نصیب افراد، نهادها و ش��رکت هایی خاص 
)حتی خودروس��ازان( خواهد ش��د. بنابراین نه تنها بازار تنظیم نخواهد 
ش��د و کاهش قیمت چندانی رخ نخواهد داد، بلکه با انحصار واردات نیز 
مواجه می ش��ویم. نکته دیگر اینجاس��ت که رخ دادن سناریوی نخست، 
به معنای تالش دولت برای جلب رضایت مخالفان واردات خودرو است. 
در واق��ع دولت با محدود کردن واردات می خواهد دل مخالفان را نیز به 
نوعی به دس��ت بیاورد، حال آنکه این جلب رضایت می تواند به شکست 

پروژه »تنظیم بازار از مسیر آزادی ورود خودرو« منجر شود.

اولین سناریوی واردات خودرو

سخنگوی شورای نگهبان گفت شورای نگهبان، مصوبه واردات خودرو را 
متوجه اشکال و ایراد نمی داند.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف 
س��خنگوی شورای نگهبان، صبح دیروز در نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه، در پاسخ به سوال خبرنگار دانشجو مبنی بر نظر هیأت عالی نظارت 
مجمع تش��خیص درباره مصوبه واردات خودرو، اظهار کرد: این سوال باید 
از نهادهای مربوط پرسیده شود تا به پاسخ روشنی برسید. تطبیق مصوبه 
هیأت دولت با دیدگاه هیأت عالی نظارت را با من به شخصه انجام نداده ام 

اگر هم تطبیق داده باشم صالحیت اظهارنظر ندارم.
وی در ادام��ه تاکی��د کرد: ما مصوبه واردات خودرو را متوجه اش��کال و 
ایراد نمی دانس��تیم. هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص نکاتی داشت که 
ش��ورای نگهبان به مجلس اعالم مغای��رت کرد و با اصرار مجلس، موضوع 

به صحن رفت.
وی با اش��ار به طرح جهش تولید دانش بنیان گفت: طرح جهش تولید 
دانش بنیان چند بار بین مجلس و ش��ورای نگهبان در رفت و آمد بود که 
باالخره چهارشنبه هفته گذشته در شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با 

شرع مقدس اسالم و قانون اساسی شناخته نشد.
وی بیان کرد: طرح تغییر ساعت رسمی کشور هم در جلسه اخیر شورای 

نگهبان بررسی شد و مغایر قانون اساسی و شرع مقدس شناخته نشد.
س��خنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: زمان اجرای مصوبه تغییر ساعت 
رسمی کشور از ابتدای سال 1402 خواهد بود و دستگاه ها، زمان مناسب 
دارند تا مقدمات اجرای این قانون را فراهم کنند. بنابراین از ابتدای س��ال 

آینده دیگر ساعت ها تغییر نخواهد کرد.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان افزود: در این قانون، ساعت رسمی کشور و 

س��اعت کاری ادارات از یکدیگر تفکیک ش��د و دولت با توجه به ش��رایط 
جغرافیایی، اختیاراتی در ساعت کاری دارد.

طحان نظی��ف تصریح کرد: طرح مدیری��ت داده ها و اطالعات ملی چند 
جلس��ه در شورای نگهبان بررسی ش��د که چند ایراد داشت و جهت رفع 

ایرادات، به مجلس شورای اسالمی ارجاع شد.

فولکس واگن در حال برنامه ریزی برای ساخت 800 هزار خودروی تمام 
الکتریکی در سراس��ر جهان در سال جاری و 1.3 میلیون خودرو در سال 
2023 است زیرا تالش می کند تا سال 2030 نیمی از تولید جهانی خود 

را به طور کامل، الکتریکی کند.
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از ایس��نا، هیلدگارد 
ورتمن، مدیر فروش این ش��رکت گفت: ب��ا وجود کاهش مجموع تحویل، 

فروش خودروهای برقی افزایش می یابد و امس��ال خوش بینانه است که با 
وجود ش��رایط چالش برانگیز برای تولید خودرو، به اهداف آالیندگی اروپا 
برسد. هربرت دیس، مدیر اجرایی این خودروساز، طی سخنانی در جریان 
مجمع عمومی س��االنه این خودروس��از گفت: به نظ��ر او زمان بندی برای 
عرضه اولیه سهام خودروساز اسپرت پورشه که برای سه ماهه چهارم سال 

جاری برنامه ریزی شده است، ایده آل خواهد بود.

طبق اعالم معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، همه کاالهای اساسی 
ش��امل روغن نباتی، گوش��ت مرغ، تخم مرغ و لبنیات، اعم از تاریخ تولید 
قب��ل از تغییر قیمت ه��ا و بعد از آن، در حال حاض��ر با قیمت های جدید 

عرضه می شود.
به گزارش ایس��نا، علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت 
صم��ت در نامه ای به مدی��ران کل صنعت، معدن و تجارت 31 اس��تان و 
جن��وب کرمان اعالم کرد که در راس��تای تقویت جری��ان تامین و توزیع 
کاالهای اساس��ی ش��امل روغن نباتی، گوش��ت مرغ، تخم مرغ و لبنیات، 
مطابق تصمیمات س��تاد تنظیم بازار کش��ور از تاری��خ اجرای قیمت های 
مصوب جدید، باید این کاالها، اعم از تولید قبل از تاریخ 22 اردیبهش��ت 

1401 و بعد از آن تاریخ با قیمت های جدید عرضه شود.
وی همچنی��ن تاکید کرده ک��ه نظارت های الزم نیز در رعایت س��قف 

قیمت های جدید اعالمی انجام می شود.

گفتنی است چهارشنبه شب، مبلغ کمک معیشتِی واریز شده بابت ماه 
اول، از ساعات پایانی قابل برداشت و از پنجشنبه قیمت جدید روغن، مرغ، 

تخم مرغ و لبنیات اعمال شد.
بر این اساس از روز پنجشنبه، 22 اردیبهشت، قیمت هر کیلو مرغ گرم 
ب��رای مصرف کننده 59 ه��زار و800 تومان و هر کیلو تخم مرغ  39 هزار 
و800 تومان، اس��ت. همچنین قیمت روغن مایع 810 گرمی سرخکردنی 
برای مصرف کننده به 62 هزار تومان و روغن مایع آفتابگردان 810 گرمی 

پخت و پز به 63 هزار تومان رسید.
 در لبنیات نیز قیمت هر کیلو شیر خام 3.2 درصد چربی درب دامداری 
12 هزار تومان، ش��یر نایلونی 900  گرمی کم چرب برای مصرف کننده 15 
هزار تومان، ش��یر پاس��توریزه بطری یک لیتری کم چرب 18 هزار تومان، 
ماست دبه ای 2.5 کیلویی کم چرب 49 هزار و800 تومان، پنیر UF نسبتا 

چرب 400 گرمی 37 هزار تومان است.

تعیین تکلیف قیمت مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات تولید قدیم 

آیا مصوبه واردات خودرو با نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مغایرت دارد؟

فولکس واگن امسال 800 هزار خودروی تمام الکتریکی می سازد
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کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

اینس��تاگرام وقت��ی برای اولین ب��ار در بازار معرفی ش��د، فقط پلتفرم��ی اولیه برای به 
اشتراک گذاری عکس بود. درست به همین دلیل ابتدا عکاس های مختلف از سراسر دنیا به 
این پلتفرم جلب شدند. در ادامه اما کاربران بسیار بیشتری در سراسر دنیا شروع به استفاده از 
این پلتفرم کرده و به مرور زمان تعداد کاربران این شبکه اجتماعی بی نهایت زیاد شد. امروزه 
اینستاگرام فقط پلتفرمی برای عکاس ها نیست. میلیاردها انسان در سراسر دنیا از اینستاگرام 
استفاده می کنند. در این میان برندها نیز سهم قابل مالحظه ای از ترافیک اینستاگرام را به 
خودشان اختصاص داده اند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف داشته و امکان تعامل با کاربران را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
بس��یاری از برندها برای بهینه سازی وضعیت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 
مداوم به دنبال بهره گیری از شیوه های بازاریابی تازه هستند. در این میان بازاریابی ویدئویی 
نیز یکی از شیوه های تاثیرگذار و مناسب برای تعامل با مخاطب هدف محسوب می شود. 
این امر به ش��ما ام��کان تاثیرگذاری ویژه بر روی مخاطب ه��دف را می دهد. همچنین به 
دلیل محبوبیت ویدئو در میان سایر فرمت ها کاربران واکنش بسیار بهتری به کمپین های 
ویدئویی نشان می دهند. این امر در یک جمع بندی نهایی به برندها فرصت بسیار خوبی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه سازی شرایط شان را می دهد. 
اینستاگرام در طول یک دهه اخیر تحوالت بسیار زیادی داشته است. در این میان استفاده 
از فرمت ویدئو به طور گسترده ای مورد توجه کاربران این پلتفرم قرار گرفته است. درست به 
همین دلیل اگر شما نیز به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این شبکه اجتماعی 
هستید، باید استفاده از ویدئو را در دستور کار قرار دهید. این امر به شما فرصت بسیار خوبی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و ش��رایط تان را نیز به طور قابل مالحظه ای 

بهینه سازی خواهد کرد. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی نحوه بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در 
اینستاگرام با اس��تفاده از محتوای ویدئویی است. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک کرده و شرایط تان را نیز به طور چشمگیری متحول خواهد کرد. درست 
به همین دلیل اگر شما دنبال تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب تان هستید، چاره ای به غیر 

از استفاده درست و دقیق از فرمت ویدئو نخواهید داشت. 
انواع مدل های ویدئو در اینستاگرام

کاربران در اینستاگرام امکان بارگذاری ویدئوها در قالب های متنوعی را دارند. این امر به 
آنها برای تعامل با مخاطب هدف کمک کرده و شرایط کلی اینستاگرام را نیز بهبود می بخشد. 
زمانی که فقط فرمت عکس در این پلتفرم محبوب بود، بسیاری از کاربران برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف دچار تردیدها و همچنین محدودیت هایی بودند. با این حال امروزه 
تنوع بسیار زیادی در این میان وجود دارد. درست به همین دلیل شما می توانید به ساده ترین 
شکل ممکن برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از پلتفرم مورد نظر استفاده نمایید. در 

ادامه برخی از گونه های ویدئو در اینستاگرام را مورد بررسی قرار می دهیم. 
استوری

یکی از بخش های محبوب در اینستاگرام مربوط به استوری است. این بخش محبوبیت 
بسیار زیادی در میان کاربران داشته و میزان تاثیرگذاری اش نیز از پست های عادی بیشتر 
اس��ت. درس��ت به همین دلیل تعداد استوری هایی که در طول ش��بانه روز در اینستاگرام 
بارگذاری می شود، بسیار بیشتر از پست هاست. در این میان باید نسبت به توانایی تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به ساده ترین شکل ممکن توجه نشان داده و همچنین امکانات فزاینده 

اینستاگرام در این بخش را نیز به یاد داشته باشیم. 
امروزه کاربران با انتخاب چند گزینه امکان بارگذاری ویدئو و همچنین ویرایش آن پیش 
از نمایش عمومی را دارند. نکته مهم اینکه تا همین چند سال پیش کاربران برای نمایش 
محتوای شان در اینستاگرام باید از انواع ابزارهای ویرایش مانند ادوبی استفاده می کردند. با 
این حال اینستاگرام در طول آپدیت های اخیرش امکانات ویرایشی درون برنامه ای خود را 
به طور قابل مالحظه ای بهبود بخشیده است. این امر نکته بسیار مهمی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف محس��وب شده و توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

را به شدت ارتقا می دهد. 
پست ها

پست ها یکی از قدیمی ترین سرویس ها در اینستاگرام محسوب می شود. ابتدا کاربران در 
بخش پست فقط امکان بارگذاری عکس داشتند. این امر بعدها به ویدئوهای 10 ثانیه ای نیز 
ارتقا پیدا کرد. بعد از این مرحله امکان بارگذاری مجوعه ای از ویدئوها در کنار هم و سپس 
افزایش مدت زمان ویدئو به 60 ثانیه در دستور کار قرار گرفت. البته امروزه کاربران در قالب 
بخش IGTV امکان بارگذاری ویدئوها تا مدت زمان 60 دقیقه را دارند. با این حال به دلیل 
فضای کاری اینستاگرام بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به 
فعالیت براساس ویدئوهای کوتاه می کنند. به همین خاطر دیگر کسی به ویدئوهای بلند در 

اینستاگرام توجه نشان نمی دهد. 
ش��ما برای بارگذاری ویدئو در قالب پست همچنان امکان استفاده از ابزارهای ویرایشی 
را دارید. در این میان بس��یاری از برندها از اپ های گوناگون نیز س��ود می برند. درس��ت به 
همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای هستید، 
باید وضعیت تان را یک بار برای همیشه ارتقا دهید. این امر شامل استفاده از برخی اپ های 
رایگان و همچنین تالش برای کوتاه کردن ویدئوها تا جای ممکن است. در این صورت شما 

به سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
الیو

بخش الیو یکی از سرویس های به نسبت تازه در اینستاگرام محسوب می شود. بسیاری از 
برندها در طول سال های اخیر به ارتباط ویدئویی زنده با مخاطب هدف تمایل پیدا کرده اند. 
بدون تردید ارتباط با مخاطب هدف در بسیاری از مواقع امر مهمی محسوب می شود. با این 
حال ارتباط زنده ویدئویی با هر کدام از مشتریان به طور جداگانه بی نهایت زمانبر و غیر قابل 
اجرا خواهد بود. درست به همین دلیل شما برای اجرای این شیوه نیاز به راهکارهای دیگری 
دارید. ویدئوهای الیو در این میان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امر بسیار مهمی 

محسوب می شود. 
سرویس الیو به شما امکان بارگذاری ویدئو به طور زنده برای تمام کاربران عالقه مند را 
می دهد. در این میان شما فقط باید نسبت به استفاده از روش های مناسب برای جلب نظر 
مخاطب هدف به سوی مراجعه به اکانت تان و شرکت در الیو اقدام نمایید، در غیر این صورت 

شاید ویدئوهای تان بازدید مورد انتظار را دریافت نکند. 
یکی از جذابیت های ویدئوهای الیو مربوط به امکان استفاده از انواع فرمت های ویدئویی در 
این میان است. این امر به شما دامنه وسیعی از امکانات را می دهد. همچنین شما می توانید 
به ساده ترین شکل ممکن پس از پایان ویدئو الیو آن را ذخیره کرده و به دیگر کاربران نیز 
برای مشاهده آن پس از پایان زمان مورد نظر فرصت کافی بدهید. این امر تاثیرگذاری بسیار 
زیادی بر روی مخاطب هدف داشته و توانایی شما در این میان را به شدت افزایش می دهد. 

ریلز
س��رویس ریلز جدیدترین نسخه مرتبط با ویدئو در اینستاگرام محسوب می شود. بدون 
تردید توسعه تیک تاک در طول سال های اخیر برای بسیاری از کاربران امر غیرقابل پیش بینی 
بوده است. درست به همین خاطر برخی از برندها برای بهینه سازی شرایط مالی شان اقدام 
به استفاده از شیوه های متنوع و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از تیک تاک 

کرده اند. در این میان اینستاگرام برای اینکه از رقابت جا نماند، خیلی زود اقدام به رونمایی 
از سرویس ریلز کرد. این سرویس در واقع برای رقابت مناسب میان اینستاگرام و تیک تاک 
طراحی شده است. اگرچه هنوز هم میزان استقبال از تیک تاک بسیار زیاد است، اما استفاده 
از ریلز نیز در کانون توجه قرار گرفته است. این امر امکان رقابت مناسب میان برندها را به 
طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. با این حساب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف در این میان هستید، باید در کنار تیک تاک به بخش ریلز نیز توجه نشان 
دهید.  یادتان باشد بازاریابی در اینستاگرام به طور طبیعی مشکالت زیادی به همراه دارد. 
درست به همین خاطر بسیاری از برندها از تمام سرویس های در دسترس سود می برند. ریلز 
برای انتقال پیام های کوتاه یا به اشتراک گذاری لحظات خوش ابزار بسیار مناسبی محسوب 
می شود. این ابزار به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و 

شرایط تان در این میان را به طور قابل مالحظه ای بهینه سازی خواهد کرد. 
امروزه بسیاری از اینفلوئنسرها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده 
از سرویس ریلز می کنند. این امر اهمیت بسیار زیادی داشته و توانایی تان برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. درست به همین دلیل 
ش��ما می توانید برای شروع کار بر روی بخش ریلز اقدام به استفاده از گزینه های مختلف و 
متنوع نمایید. این امر شما را در موقعیت بسیار خوبی قرار داده و شروع کارتان را به دور از 

خطاهای رایج ترسیم خواهد کرد. 
حجم ویدئوهای اینستاگرام چقدر باید باشد؟

بارگذاری ویدئو در اینستاگرام مانند هر پلتفرم دیگری دارای قواعد خاصی است. این امر به 
کاربران برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شرایط شان را نیز به طور قابل 
مالحظه ای تغییر می دهد. درست به همین دلیل اگر شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف شرایط تان نامساعد است، باید در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اول 
از همه حجم ویدئوهای تان را مورد توجه قرار دهید. این امر می تواند وضعیت بازاریابی شما 
در اینستاگرام را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهد. یادتان باشد اگر شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف از ویدئوهایی با کیفیت بی نهایت باال اس��تفاده کنید، در عمل زمان 
بارگذاری محتوای تان به ش��دت افزایش پیدا می کند. به همین خاطر توصیه ما برای شما 

استفاده از شیوه هایی نظیر رعایت دستورالعمل اینستاگرام برای بارگذاری ویدئو است. 
امروزه اینس��تاگرام از فرمت ویدئویی MP4 و MOV پشتیبانی می کند. بر این اساس 
اگر شما مایل به بارگذاری ویدئو در اینستاگرام هستید، باید اول از همه به سراغ فرمت های 
فوق بروید. اگر هم ویدئوی تان فرمت دیگری دارد، باید ابتدا آن را تغییر داده و سپس ادامه 
فعالیت تان را دنبال کنید.  مدت زمانی ویدئوها برای بخش استوری باید حداکثر 15 ثانیه 
باشد، در غیر این صورت شما با مشکالتی نظیر بخش بخش شدن ویدئوهای تان رو به رو 
خواهید شد. همچنین کیفیت ویدئوها نیز باید در حد معمولی باشد، در غیر این صورت شما 
توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای را از دست می دهید. این 
امر مشکالت شما را به طور مداوم افزایش داده و توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

را به طور کامل از شما خواهد گرفت. 
یادتان باشد در اینستاگرام شما حداکثر امکان بارگذاری ویدئوها تا حجم 4 گیگ را خواهید 
داشت. بدون تردید این دامنه حجمی بسیار زیاد است. درست به همین خاطر بسیاری از 
برندها در عمل باید ویدئوی شان را با حجم بسیار کمتری در دسترس مخاطب هدف قرار 
دهند. این امر می تواند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امر بسیار دشواری محسوب 
ش��ود، اما نکته مهم ضرورت نگرش بلندمدت است. اگر شما در این میان ویدئوهای  تان را 

با حجم کم روانه بازار کنید، میزان تمایل کاربران برای مشاهده آنها افزایش پیدا می کند. 
توصیه هایی برای وایرال کردن ویدئوهای برند در اینستاگرام

شروع جذاب و هیجان انگیز ویدئوها
شروع ویدئوها باید با دقت نظر بسیار زیادی صورت گیرد. این امر به شما فرصت بسیار 
خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و شرایط تان را نیز بی نهایت بهینه سازی 
خواهد کرد. یکی از نکات مهم در این میان چند لحظه نخست آغاز هر ویدئو است این امر 
اهمیت بسیار زیادی داشته و تاثیرگذاری باالیی بر روی مخاطب هدف به همراه دارد. درست 
به همین دلیل ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بای��د به طور مداوم اقدام به 

استفاده از شیوه های حرفه ای نمایید. 
اگر پیش��نهاد جذاب برند ش��ما در همان ابتدای امر در قالبی هیجان انگیز برای کاربران 
نمایش داده نش��ود، بسیاری از کاربران انگیزه الزم برای دنبال کردن ویدئوی تان تا پایان را 
نخواهند داشت. این امر مشکالت زیادی پیش روی شما قرار داده و وضعیت تان در بازار را 

نیز بی نهایت دشوار خواهد کرد. 
یادتان باشد ویدئوهای شما باید همیشه شروع عالی داشته باشند. این امر به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و موقعیت تان در بازار را نیز بیش از هر زمان 
دیگری تقویت خواهد کرد. در بس��یاری از مواقع ویدئوهایی با جذابیت های بصری اولیه به 
برندها شانس بیشتری برای بازنشر آن محتوا از سوی کاربران می دهد. درست به همین دلیل 
شما در این بخش باید همیشه عملکرد خوبی از خودتان نشان دهید، در غیر این صورت شاید 

خیلی زود توانایی تان به شدت از بین رفته و دیگر کسی به محتوای تان توجه نشان ندهد.
ویدئوهای شما در اینستاگرام باید طوری طراحی شود که به طور مداوم توجه کاربران را 
برانگیزد. این امر شما را همیشه در کانون توجه مشتریان قرار داده و کیفیت کاری تان را نیز 
بی نهایت افزایش می دهد. درست به همین دلیل اگر شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف شرایط دشواری دارید، باید در ارزیابی دوباره وضعیت بازاریابی تان اقدام به استفاده از 

شروع های جذاب نمایید. این امر شما را به بهترین شکل ممکن بدل به برندی دوست داشتنی 
از سوی مشتریان خواهد کرد. 

تولید محتوا برای موبایل
یادتان باش��د شما در اینستاگرام برای کاربران موبایلی محتوا تولید می کنید. درست به 
همین دلیل اگر به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف هستید، باید همیشه 
این نکته مهم را در ذهن داشته باشید. کار شما طراحی یا تولید فیلم های سینمایی نیست. 
پس خیلی از جزییات را کنار گذاشته و برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کارتان را 
ساده نمایید. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده 
و شرایط تان را نیز بهینه سازی خواهد کرد.  مشکل بسیاری از برندها در زمینه تولید محتوا 
در اینستاگرام تمرکز بر روی ویدئوهایی با کیفیت بسیار باال برای نمایشگرهای رایانه ای است. 
این امر به هیچ وجه ضرورتی نداشته و برای شما دردسرهای زیادی به همراه دارد. درست 
به همین خاطر اگر شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مشکالت زیادی پیش رو 
دارید، باید همیشه این نکته را به خودتان یادآوری کنید که اینستاگرام یک پلتفرم مخصوص 

کاربران گوشی های هوشمند است. 
توجه به ارزش ویدئوها 

ارزش ویدئوها باید همیش��ه در کانون توجه شما قرار داشته باشد. این امر راهبرد بسیار 
قوی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب شده و امکانات تاثیرگذاری بر روی 
کاربران را نیز توسعه می دهد. وقتی یک ویدئو ارزشی مشخص برای کاربران داشته باشد، آنها 
توجه بیشتری به آن نشان خواهند داد. این امر فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف فراهم کرده و شانس شما در این میان را به شدت ارتقا می دهد. 
بسیاری از برندها فقط برای پر کردن صفحه اینستاگرام شان اقدام به تولید محتوا می کنند. 
این امر نتایج بس��یار ناگواری برای هر برند به همراه داش��ته و توانایی آن برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را نیز به ش��دت کاهش می دهد. در عوض ش��ما می توانید به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ش��یوه های درس��ت و حرفه ای باشید. این امر شامل 
پاسخگویی به یک سوال ساده است. محتوای شما چه مشکلی از کاربران حل خواهد کرد؟ 
این س��وال را می شود به صورت دیگری نیز مطرح کرد: چرا کاربران باید از ویدئوهای شما 

استقبال کنند؟ 
اگر شما برای پرسش های فوق پاسخ درستی در اختیار ندارید، کارتان در زمینه بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مشکالت اساسی رو به رو خواهد شد. این امر می تواند 
برای شما دردسرهای زیادی به همراه داشته و حتی فرصت های تان برای تاثیرگذاری بر روی 
کاربران را نیز به شدت کاهش دهد. پس همیشه پیش از شروع به کارتان در زمینه اهمیت 
و ارزش ویدئوی تان برای مخاطب هدف اندکی تأمل نمایید. این امر به شما فرصت بسیار 

خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داد. 
برنامه ریزی پیشینی برای ویدئوها

ویدئوهای بازاریابی ش��ما بای��د به طور مداوم برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
بهینه س��ازی ش��ود. این امر برای بس��یاری از برندها در زمینه بازاریابی امر مهمی بوده و 
توانایی تان در این میان را به ش��دت ارتقا می دهد. یادتان باش��د وقتی شما برنامه ای دقیق 
برای بارگذاری ویدئوها ندارید، به مرور زمان توانایی تان در این عرصه با مش��کالت زیادی 

رو به رو خواهد شد. 
یک جدول ساده یا تقویم محتوایی برای انتشار هر ویدئو در زمان مناسب می تواند به شما 
کمک بسیار زیادی نماید. این امر شما را در موقعیت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف قرار داده و ش��انس شما در این میان را به طور چشمگیری بیشتر می کند. 
درست به همین دلیل بسیاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
همیشه در قالب یک برنامه دقیق کارشان را پیش می برند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای 

برندها داشته و توانایی شان را به طور قابل مالحظه ای بیشتر خواهد کرد. 
استفاده از صدا و کپشن

ویدئوها بدون صداگذاری درست و حرفه ای تاثیرگذاری الزم بر روی مخاطب هدف را به 
همراه نخواهند داشت. این امر اهمیت بسیار زیادی داشته و توانایی برندها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را نیز به طور چشمگیری افزایش می دهد. یکی از نکات مهم در این 
میان مربوط به استفاده از کپشن های درست و مناسب در کنار صداگذاری حرفه ای است. اگر 
کاربران نسبت به ماهیت کلی ویدئوهای شما در اینستاگرام یک توضیح نسبی در دسترس 
داش��ته باشند، به خوبی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا می کنند. این امر 
فرصت های پیش روی ش��ما را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده و توانایی تان را نیز به 
شدت ارتقا می دهد.  بدون تردید استفاده از صدا و کپشن مناسب برای بسیاری از بازاریاب ها 
در وهله نخست سخت خواهد بود. درست به همین دلیل شما باید در زمینه تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تمرین و تکرار باالیی داشته باشید. این امر به شما فرصت خوبی برای 

پیدا کردن روند مناسب تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهد داد. 
بارگذاری مداوم ویدئو

ویدئوهای شما حتی اگر بهترین نمونه های موجود در اینستاگرام هم باشد، اگر برای مدت 
زمانی طوالنی به روز رس��انی نش��ود محبوبیتش را از دست می دهد. امروزه برندهای بسیار 
زیادی در اینستاگرام حضور دارند. یکی از نکات مهم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
در این میان توجه به شیوه تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف است. اگر شما برای 
مدت زمانی طوالنی ویدئوی تازه ای برای کاربران بارگذاری نکنید، آنها به مرور زمان شما را 
از یاد خواهند برد. این امر می تواند سختی های مسیر برای شما را بیشتر کرده و برندتان را 
درگیر یک پروژه بی نهایت سخت برای بازاریابی موفق در اینستاگرام کند. درست به همین 
دلیل شما باید همیشه برای بهینه سازی وضعیت تان شیوه های مناسب را در دستور کار قرار 
دهید، در غیر این صورت شاید به طور مداوم در فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

با مشکالت زیادی رو به رو شوید. 
عنصر تداوم در دنیای بازاریابی اهمیت بس��یار زیادی دارد. درس��ت به همین دلیل اگر 
ش��ما این ش��یوه را برای کار انتخاب نکنید، بسیاری از هزینه های تان با ناکامی همراه شده 
و دیگ��ر توانایی الزم ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نخواهید داش��ت. در این 
میان بسیاری از برندها از شیوه هایی حرفه ای استفاده می کنند. این امر می تواند نوعی یادآور 
بارگذاری محتوای تازه یا حتی تقویم محتوایی باشد. در هر صورت شما باید به تداوم فعالیت 
بازاریابی در این راستا توجه ویژه ای نشان دهید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به دست نیاورید. 
blog.hootsuite.com :منبع
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اخبار

سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از افتتاح مخزن ذخیره آب 
5000 متر مکعبی دلوار در هفته دولت سال جاری  خبر داد

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز:  ابوالحسن عالی در بازدید از پروژه مخزن 
ذخیره آب 5000 متر مکعبی دلوار اظهار داشــت: برای اجرا مخزن ذخیره آب 
5000 متر مکعبی دلوار 80 میلیارد ریال هزینه شــده و در هفته دولت امسال 
وارد مدار بهره برداری می شود. وی با بیان اینکه برای تکمیل  مخزن ذخیره آب 
5000 متر مکعبی دلوار به 100 میلیارد ریال دیگر نیاز است افزود: در اجرا این 
پروژه  تاسیسات مربوطه. ورودی و خروجی مخزن. محوطه سازی. ایستگاه پمپاژ و 
تاسیسات مربوطه، ساختمان سرایداری و کلرزنی آن تکمیل شده است. سرپرست 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در بررسی وضعیت مخزن ذخیره آب  500 
مترمکعبی روستای چاووشی بیان کرد: در اجرای مخزن 500 مترمکعب روستایی 
چاوشــی تاکنون 10 میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل آن به 20 میلیارد 
ریال دیگر اعتبار نیاز است. شرکت آبفا در تالش است جهت حل مشکالت آبی 
روســتاهای تحت پوشش مجتمع چاووشی مخزن 500 متر مکعبی و ایستگاه 

پمپاژ آن را بصورت موقت وارد مدار کند.  این مخزن و تاسیسات آن نیز در هفته دولت  سال جاری افتتاح خواهد شد. عالی از روند تسریع 
در اجرا طرح های آبرسانی خبر داد و تاکید کرد: برای گذر از مشکالت آبرسانی نیاز به همکاری مشترکین در مدیریت مصرف آب است.   

کیفیت و سالمت آب شرب اصفهان مورد تأیید مرکز بهداشت استان است
مردم نگران نباشند

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: مرکز بهداشت استان اصفهان به عنوان 
مرجع ناظر در سراسر استان اصفهان به صورت شبانه روزی کیفیت، سالمت و 
بهداشــت آب شرب را مورد بررسی و کنترل قرار می دهد. مدیر مرکز پایش و 
نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای استان اصفهان با اشاره به شایعاتی مبنی 
بر آلودگی آب شرب اصفهان که  روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده و 
منجر به نگرانی هم استانی های محترم شده است گفت : سالمت آب شرب مورد 
تایید مرکز بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم استان می باشد  و  مردم 
به هیچ  عنوان نگران سالمت آب شرب نباشند. فهیمه امیری با تاکید بر سالمت 

آب شرب مصرفی استان اصفهان گفت: کلرسنجی به صورت روزانه و نمونه برداری میکروبی و شیمیایی  به صورت ماهیانه و سالیانه از 
شبکه آب کلیه شهرها و روستاهای استان توسط مراکز بهداشت در استان انجام می گیرد و مرکز بهداشت استان اصفهان به عنوان مرجع 
ناظر در سراسر استان اصفهان به صورت شبانه روزی کیفیت، سالمت و بهداشت آب شرب را مورد بررسی و کنترل قرار می دهد. وی تاکید 
کرد: آب شرب اصفهان کامال سالم و بهداشتی می باشد  و به محض ورود  آب خام به تصفیه خانه آب باباشیخعلی، که جزء بزرگترین و 
پیشرفته ترین تصفیه خانه های خاورمیانه می باشد ، بمنظور حذف آالینده ها ،کلیه  فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و گندزدایی بر روی 
آب خام انجام شده و مورد تصفیه کامل قرار می گیرد. امیری خاطرنشان کرد: کلیه عوامل میکروبی، شیمیایی و آالینده ها در بدو ورود از 
طریق فرآیندهای فیزیکی ،  انعقاد و لخته سازی، ته نشینی و گندزدایی از  آب حذف می شوند و آب به صورت کامالً سالم و بهداشتی در 
اختیار مردم قرار می گیرد.  مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای استان اصفهان افزود: تصفیه خانه آب باباشیخعلی 
مجهز به سیستم ازن زنی به عنوان یکی از پیشرفته ترین روش ها برای گندزدایی آب شرب است و در انتهای فرآیند تصفیه، برای حفظ 

کلر باقیمانده در شبکه آب شرب و جلوگیری از آلودگی ثانویه  ، مجددا با کلر گندزدایی می شود.

تحول در فرآیندها ، حمایت از تولید و اشتغال آفرینی مهمترین رویکرد 
شرکت گاز استان اردبیل 

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل تغییر 
رویکردها در راستای حمایت از تولید و اشتغال آفرینی را مهمترین رسالت عنوان 
نمود و از برنامه ریزی در جهت تحقق این مهم خبر داد.  به گزارش روابط عمومی 
شــرکت گاز استان اردبیل؛ سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت در نشست 
هم اندیشــی با معاونین ؛ مسئولین و کارشناسان  در خصوص عملیاتی نمودن 
شــعار سال جدید، ارتقاء توان تولید با محوریت قرار دادن بهره گیری از فناوری 
های دانش بنیان را اصلی ترین رسالت شرکت گاز در سال جدید برشمرد و گفت: 
توسعه زیرساخت ها و بهره مندی صنایع و شهرکهای صنعتی از گاز طبیعی یکی 

از اصلی ترین محرکهای ارتقاء توان عملیاتی و به تبع آن افزایش تولید می باشد که در این خصوص با تغییر نگرش در فرآیندها درصدد افزایش 
ضریب نفوذ گاز طبیعی در صنایع استان می باشیم. وی توسعه شبکه های گازرسانی و اشتراک پذیری قریب به اتفاق صنایع موجود در استان 
را یکی از اقدامات ارزنده شرکت گاز استان اردبیل عنوان نمود و اظهار داشت: احداث خط انتقال گاز طبیعی به مجموعه پتروشیمی آرتا یکی 
از طرحهای عمده این شرکت می باشد که با افتتاح این طرح؛ استان اردبیل با تولید روزانه 400 تن متانول به عنوان یکی از قطبهای تولید 
متانول در شمال غرب کشور شناخته خواهد شد. این مقام مسئول سهم گاز طبیعی در اشتغال زایی و ایجاد شغل در استان بسیار حائز اهمیت 
خواند و افزود: صنعت گاز با رویکردهای سالهای اخیر سهم بسزایی را در سبد انرژی ایرانی ها دارد و این مهم مخصوصا در استان اردبیل به 
واسطه وجود صنایع تبدیلی گسترده و با توجه به اینکه این استان به عنوان قطب کشاورزی در کشور مطرح می باشد مورد توجه مسئولین 
و صاحبان صنایع بوده است به نحوی که ضریب نفوذ گاز طبیعی در شهرها 100 درصد و در روستاها نیز به بیش از 97 درصد رسیده است. 
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود بهره گیری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان را بسیار مهم توصیف نمود و گفت: در سالهای اخیر 
استان اردبیل در این خصوص به عنوان یکی از پیشروترین شرکتها در سطح کشور مطرح بوده و در این زمینه امور پژوهش شرکت گاز استان 
اقدامات شاخصی را تعریف و عملیاتی نموده است که از آنجمله می توان به صدور قبوض آنی گاز ؛ استفاده از مشعل دمنده دار و ... اشاره نمود. 

  ارتقاء و توسعه تمامی راههای ارتباطی استان ایالم هدف راه و شهرسازی 
استان است که در حال تحقق این مهم هستیم

ایالم-هدی منصوری:ذوالفقار دوستی نیا معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم در آیین کلنگ زنی بهسازی 
و چهارخطه نمودن 4 کیلومتر از محور مهران- دهلران در منطقه نصریان از برنامه های این اداره کل برای توسعه راههای استان از جمله 
محورهای جنوب استان خبر داد. مراسم کلنگ زنی بهسازی و چهارخطه نمودن 4 کیلومتر از محور مهران- دهلران در منطقه نصریان 
با حضور بهرام نیا اســتاندار ایالم، علیزاده نماینده استان در مجلس شورای اسالمی، فرماندار ویژه دهلران ، معاونین استاندار و جمعی از 
مدیران و مسئوالن استان برگزار شد که در این مراسم معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: خوشبختانه با پی 
گیریهای استاندار ایالم ، نماینده استان در مجلس شورای اسالمی و  مدیرکل راه و شهرسازی اخیراً طرح های بزرگی در جهت توسعه 
شهرستان دهلران و در مجموع استان ایالم در حوزه راههای ارتباطی اجرایی شده است و این روند ادامه خواهد داشت. وی به چهارخطه 
شدن محور دهلران به اندیمشک اشاره کرد و افزود: این مسیر طی چهار قطعه به بزرگراه تبدیل خواهد شد که هم اکنون قطعه اول آن 
به طول 12 کیلومتر در مرحله بهره برداری است و قطعه سوم به طول 30 کیلومتر آغاز شده و به زودی قطعات دوم و چهارم نیز اجرایی 
خواهد شد. دوستی نیا به اجرایی شدن راه آهن استان از شمال و جنوب استان نیز اشاره کرد و خاطر نشان کرد این مهم عملیاتی شده 
است. وی گفت: امروز فرصت بسیار خوبی بود که در جمع مردم دهلران قرار بگیرم و جویای مشکالت و مسایل آنان در تمامی بعدهای 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی آنان باشیم. وی از همه مدیران، معاونان استاندار، امام جمعه دهلران، نماینده مردم ایالم در مجلس، 
جانشین فرمانده سپاه استان، اعضای شورای تأمین استان و فرماندار دهلران که در این آیین حضور دارند، قدردانی کرد. علیزاده نماینده 
استان در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم گفت: آزاد راه پل زال 12۶ کیلومتر است که در الیحه 1400 و پیوست امسال آمده 
است و سهم دولت 30 درصد، سهم بانک ها 40 درصد و سهم سرمایه گذار هم 30 درصد که با پیگیری ها سهم دولت افزایش داشته است. 

مدیرکل بیمه سالمت مرکزی خبرداد:
25 هزار و ۸۶ نفر از مناطق کم برخوردار استان مرکزی تحت پوشش بیمه 

سالمت قرار می گیرند
اراک- فرناز امیدی:  مدیرکل بیمه ســالمت استان مرکزی گفت: تحت 
پوشش قرار دادن پنج میلیون و 400 هزار نفر از سه دهک پایین جامعه بدون 
پوشــش بیمه در کشور آغاز شده که سهم این استان 25 هزار و 8۶ نفر است. 
دکتر محمدرضاجیریایی افزود: همزمان با هفته ســالمت، با هماهنگی وزارت 
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، فهرست 
افراد کم درآمد برای بهره مندی و دریافت خدمات بیمه درمانی به سازمان بیمه 
سالمت ارسال شد. وی تاکید کرد: سهم استان مرکزی از این تعداد 25 هزار و 
8۶ نفر جدید و 30 هزار و 359 نفر نیز تمدید اعتبار است. مدیرکل بیمه سالمت 

استان مرکزی اظهار داشت: برخی از افراد این فهرست دارای شماره تلفن و برخی دیگر از این امکان برخوردار نیستند ، از این رو اسامی 
افرادی که شماره تلفن ندارند به وزارت ارتباطات ارسال می شود تا این وزارت خانه از طریق شماره تماس های ثبت شده برای کدهای ملی 
ارسالی، پیامک مربوطه را برایشان ارسال کند تا این افراد عکس خود را در سامانه بارگذاری کنند. دکتر جیریایی عنوان کرد: همه  شهروندان 
بدون پوشش بیمه پایه، برای برقراری پوشش بیمه پایه سالمت می توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری شهروندی این سازمان 
به نشانی www.bimehsalamatiranian.ir یا دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد، برای بیمه کردن خود و خانواده هایشان اقدام کنند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم با استقبال از ایجاد زمینه 
برقراری تعامالت فی مابین با شــهرهای خارجی گفت: ایجاد و تقویت 
زیرســاخت های اســتفاده از ظرفیت های متقابل در مباحث مختلف 

مدیریت شهری از راهبردهای مورد تأکید مجموعه شهرداری قم است.
به گزارشی، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در دیدار با سفیر رومانی 
در قم با تأکید بر اهمیت برقراری ارتباط با کشــورهای مختلف اظهار 
داشت: در پرتو دیدار بین نمایندگان کشورها فرصت شناخت فرهنگ ها 
ایجادشده و می توانیم با شناخت الیه های مختلف فرهنگی بسیاری از 
مشکالت را حل کرده و یک سونگری ها و تنگ نظری ها به وجود آمده به 

علت عدم شناخت را مرتفع کنیم.
شــهردار قم قدمت ارتباط کشور رومانی با ایران را بیش از 120 سال 
دانســت و تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران با تاریخ و تمدن میراثی 
و بزرگ و در کنار آن شهر قم با قدمت 7 هزارساله مطالب زیادی برای 
ارتباط فرهنگی بین دو کشور داشته و می توان با اولویت توجه به مباحث 

فرهنگی، در حوزه های دیگر نیز همکاری داشته باشیم.
وی زمینه های همــکاری متقابل با شــهرهای رومانی در مجموعه 
مدیریت شهری را یادآوری شد و افزود: مباحثی همچون گردشگری و 
صنایع وابسته مانند هتل سازی، مسائل زیست محیطی نظیر منابع آبی، 
آلودگی هوا و مدیریت پسماند ازجمله مواردی است که امکان استفاده از 

تجربیات و ظرفیت های متقابل را در این تعامالت داراست.
سقائیان نژاد با تأکید بر ارتباط نهادینه شده و در چهارچوب های قوانین 
و قراردادهای بین المللی گفت: باید به ســمت نهادینه کردن ارتباطات 
رفته و برای تداوم آن باید در چهارچوب معین و هدایت شده بین المللی 

حرکت کنیم.
وی با برشــمردن برخی از ظرفیت های شهر قم، خاطرنشان کرد: قم 
شهری بین المللی است و با سایر شهرهای ایران متفاوت چرا که از 120 
کشــور نماینده و بیش از 35 هزار دانشجو خارجی در این شهر حضور 

دارند، همچنین بیش از ۶00 مرکز فرهنگی در شهر فعال است.

شهردار قم تعداد دانشگاه های شاخص شهر قم را بیش از 8 دانشگاه 
اعالم و بیان کرد: ظرفیت علمی و پژوهشــی شــهر قابل توجه بوده و 
بزرگ ترین حوزه علمیه جهان شیعه با بیش از 70 هزار طلبه در شهر قم 
وجود دارد و سالی بیش از 22 میلیون زائر به شهر قم سفر می کند که 

ظرفیت ویژه ای در مباحث گردشگری است.
وجود حــرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )س(، مســجد مقدس 
جمکران، بزرگ ترین حوزه علمیه و مراکز نشر و پژوهش علوم و فرهنگ 
اسالمی و همچنین پایگاه و خاستگاه انقالب اسالمی از دیگر ویژگی های 
منحصربه فردی بود که سقائیان نژاد در معرفی شهر قم به آن اشاره داشت.

وی بــا یادآوری خواهرخواندگی شــهر قم با پنج شــهر مذهبی در 
خاورمیانه افزود: باید بررســی و مشخص شود که کدام یک از شهرهای 
کشور رومانی قابلیت برقراری ارتباط و تعامل با شهر قم برای عقد قرارداد 
خواهرخواندگی را داراســت تا مسائل فوق را در چهارچوب های قانونی 

پیگیری کنیم.
وی در پایان اقداماتی نظیر حضور سفیر رومانی در شهر قم را عامل 
روشنگری دانست و بیان کرد: غفلت در مسائل فرهنگی اجازه بازگویی 
حقایق را نمی دهد و عامل بســیاری از پیش داوری هاست که در سایه 
چنین ارتباطات فرهنگی و دیدارها می توانیم عالوه بر معرفی فرهنگ به 

قضاوت بهتر جهان نسبت به خود کمک کنیم.

رشت - خبرنگار فرصت امروز:  این مانور به منظور ایجاد آرامش ، 
کنترل و نظارت بر بازار و  در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی ، مهدی محبوبی حســن کیاده مدیرعامل 

شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن از برگزاری مانور بازرسان ستاد 
تنظیم بازار استان برای نظارت و کنترل قیمت کاالهای اساسی خبر داد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن گفت : در این 
مانور بازرســان ســازمان صنعت ، معدن و تجارت با همکاری شرکت 

شهرک های صنعتی بر وضعیت بازار گیالن نظارت کردند.
محبوبی در خصوص هدف از برگزاری این مانور گفت : این مانور در 
راستای کمک به اجرای سیاست اصلی دولت درخصوص برقراری عدالت 
اجتماعی و رصد و ســنجش بازار و نظارت و کنترل بر قیمت کاالهای 
اساســی انجام شد. وی ادامه داد: این مانور از روز سه شنبه با 230 تیم 

بازرسی در سطح استان آغاز و  در حال برگزاری می باشد .

مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی اســتان گیالن گفت : این 
بازرســان تا زمان اطمینان از آرامش و ثبات بازار به صورت مســتمر با 

حضور در سطح استان بر قیمت ها نظارت دارند.
محبوبی یادآور شد: اکنون نظارت بر بازار نخستین اولویت مجموعه 
مدیریتی استان و مورد تأکید استاندار است تا با کمک به دولت ، برقراری 
عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اهداف نظام جمهوری اسالمی سرعت 
بیشتری یابد. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن ضمن 
تشــکر از برخی همشهریان که تاکنون با این مجموعه همکاری خوبی 
داشته اند، گفت: خواهشمندم در صورت مشاهده تخلف با شماره 124 

تماس حاصل نمایند.

اهواز - شــبنم قجاوند: با هدف حفظ آمادگی و حداکثر ســازی 
تولید نیروگاه های تولید پراکنده برق در دوره پیک، نشســتی با حضور 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و سرمایه گذاران نیروگاه های 

تولید پراکنده در شمال خوزستان برگزار شد.
در این نشست که با حضور محمود دشت بزرگ مدیرعامل و کیومرث 
زمانی معاون برنامه ریزی و تحقیقات این شــرکت، شــاهپور مظفری 
مدیر عامل شــرکت تولید برق گناوه مپنا، مجید محمدکاظمی مجری 
نیروگاه های تولید پراکنده شــمال خوزستان و خانم غالمی از شرکت 
تولید برق سنندج مپنا سرمایه گذاران نیروگاه های لور،تنگوان و میانرود 
برگزار شد، مسائل فنی شبکه و حداکثرسازی تولید برق مورد بررسی قرار 

گرفت و این نیروگاه ها متعهد شدند که با حداکثر ظرفیت در دوره پیک 
شبکه نسبت به تولید انرژی برق اقدام نمایند.

همچنین مقرر شد که پرداخت مطالبات نیروگاه های مذکور از شرکت 
توانیر توسط برق منطقه ای خوزستان پیگیری شود و هماهنگی های الزم 
جهت برگزاری جلسات فنی مرتبط با موافقتنامه اتصال با مجری طرح 

تولید پراکنده و انرژی های نو شرکت توانیر انجام شود.
گفتنی اســت، نیروگاه های لور، تنگوان و میانرود با ظرفیت تجمعی 
75 مگاوات برای جبران بخشی از کمبود تولید برق در شمال خوزستان 
راه اندازی شــده اند و تاکنون بیش از 482 میلیون کیلوات ساعت انرژی 

به شبکه تزریق کرده اند.

آذربایجان شــرقی - فالح: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شــرقی گفت: کارگران نماد شجاعت، ایثار، مقاومت و جهاد 

می باشند. 
حسین فتحی در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج کارگری

استان آذربایجان شرقی که در محل سالن اجتماعات فرزندان رحمت 
بهزیستی تبریز برگزار شد، با اشاره به ادبیات ماندگار انقالب اسالمی به 

نقش بی بدیل کارگران اشــاره کرد و افزود: کارگران همواره در تمامی 
عرصه های انقالب اسالمی حضور پر رنگ و نقش کلیدی داشته اند. 

وی حضور نهاد مقدس بســیج کارگــری را در واحدهای تولیدی و 
صنعتی استان در ایجاد فرهنگ کار و ارتقاء بهره وری اثربخش توصیف 
نمود و خاطرنشــان کرد: وجود این نهاد مقدس در کارخانجات استان 
روحیه مضاعفی را برای تولید بیشــتر به تبعیت از فرامین مقام معظم 

رهبری فراهم نموده است. 
فتحی الزمه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پویا را داشــتن تفکر خالص 
بســیجی عنوان کرد و افزود: یکــی از راهکارهای عملی برای مقابله با 
دشمنان در جنگ اقتصادی وجود این نهاد مقدس در واحدهای تولیدی 

است. 
وی تصریح کرد: وجود این نهاد مقدس بسیج در کارخانجات برکات 

و نتایج اثربخشی را در واحدهای تولیدی صنعتی بهمراه داشته است که 
می توان بر تقویت روحیه جهادی و انقالبی در محیط کار ارتقاء فرهنگ 
کار و بهره وری در خلق حماسه اقتصادی، تشویق برای سرمایه گذاری 
فرهنگ ســازی برای مصرف کاالهای داخلی با اجرای "طرح شــهید 
برونسی" و همچنین عارضه یابی مســائل اجتماعی کار با راه اندازی" 

یاوران تولید" اشاره نمود. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به نقش نهاد مقدس 
بسیج کارگری در ایجاد تعامالت دستگاهی اظهار کرد: بسیج کارگری می 
تواند محور ارتباط و تعامل سالم بین کارگر و کارفرما باشد که در سایه 
این تعامل، همدلی و هم افزایی، آرامش واحد و امنیت شــغلی نمایش 
اقتدار نظام در حوزه جبهه اقتصادی و رشــد و شکوفایی منابع انسانی 

فراهم خواهد شد.

اسالمشهر- سحرعمروانی: طی سال گذشته و دو ماه سالجاری عملیات لوله 
گذاری و توسعه شبکه به طول 1۶ هزار و ششصد و پنجاه متر توسط کارگاه توسعه 

شبکه در شهرستان رباط کریم انجام و به اتمام رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران معاون 
نظارت بر بهره برداری و توسعه آب این شرکت با اعالم خبر مذکور اظهار داشت : 
مطابق برنامه ریزی سالیانه و بمنظور ارتقاء کّمی و کیفی و تامین و توزیع مطلوب 
آب شرب شهروندان در بخشهای مختلف حوزه ی تحت پوشش شرکت از جمله 
مناطق جدید االحداث و توسعه یافته شهرها ، عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه 
در این مناطق در دســتور کار قرار گرفته و مطابــق اولویت بندی صورت گرفته 

انجام می پذیرد . 
 آرش شکیبی ضمن تشریح مشخصات پروژه های انجام شده در این خصوص 

گفت : طی 9 ماه سال گذشته و دو ماه سالجاری 8950 متر عملیات توسعه شبکه 
و 7700 متر خطوط انتقال جمعا به طول 1۶ هزار ششصد و پنجاه متر با استفاده 
از لوله های پلی اتیلن ، فوالدی و چدن داکتیل در ســایزهای 90 الی 700 میلی 
متری با صرف هزینه ای معادل 2 میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل 250 میلیون 
تومان و صرفه جویی هزینه ای حدود هشت میلیارد تومان توسط همکاران اکیپ 
کارگاه توسعه شبکه شرکت در شهرها و روستاهای تحت پوشش شرکت انجام و 
در مدار بهره برداری قرار گرفته است . مهندس شکیبی یاد آور شد : این عملیات 
به طول ۶550 متر در شهرستان اسالمشهر ، ۶700 متر در شهرستان رباط کریم 
و 3400 متر در شهرستان بهارستان انجام شد و امیدواریم با تامین اعتبارات الزم 
عملیات توسعه شبکه و اجرای خطوط در دیگر مناطق که مطالعات الزم در این 

خصوص صورت گرفته مطابق برنامه انجام پذیرد. 

آمادگی قم برای برقراری ارتباطات بین شهری با شهرهای رومانی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن خبر داد :

مانور بازرسان ستاد تنظیم بازار استان برگزار شد

نیروگاه های تولید پراکنده خوزستان با حداکثر ظرفیت تابستان در مدار هستند  

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی: 

 کارگران نماد شجاعت، ایثار، مقاومت و جهاد هستند

معاون نظارت بر بهره برداری و توسعه آب آبفای جنوبغربی استان تهران خبر داد:

 اجرای بیش از 1۶ کیلومتر عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه آب

آذربایجان شرقی - فالح: مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران 
، در حاشیه بازدید منطقه اي خود از تاسیسات تقویت فشار گاز اردبیل، 
آستارا، چلوند و سراب، پشتکاري و خالقیت کارکنان را عامل مهم ارتقاي 

کارآمدي سازمان دانست.
فیروز خدائي، همچنین در نشست با کارکنان، ضمن تاکید بر برنامه 
ریزي براي آینده بهتر گفت: سال گذشته با تکیه بر ارزشهاي سازماني و 
همت تمامي همکاران شاهد توفیقات متعددي بودیم امیدوارم امسال نیز 
با جدیت و تالش بیشتر بتوانیم در رشد و شکوفایي اقتصاد کشور سهم 

بسزایي داشته باشند.
خدائي، پشتکاري و خالقیت را کلید موفقیت افراد و سازمان دانست 
و افزود: براي تحقق شعار ســال) تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین( 

فعالیتها و اقدامات سال گذشته را بطور جدي ادامه داده و براي حمایت 
از تولید اقدام به رفع موانع نماییم.

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز با مستعد قلمداد نمودن کارکنان 
این منطقه عملیاتي را در تحقق شعار سال، اظهار داشت: از طرح هاي 
نو و فناورانه همکاران حمایت مي کنیم و تقاضا دارم بر روي شعار سال 

تمرکز نموده و بیشترین اهتمام را داشته باشند.
وي ادامه داد: اطمینان دارم با حرکت همکاران این منطقه به ســوي 
تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین عالوه بر رشد تولید و اشتغالزایي 

شاهد ارتقاي بازدهي و تعالي سازماني خواهیم بود.
خدائي در پایان بر برنامه ریزي براي انجام اقدامات الزم قبل از فصول 
سرد سال اشاره کرد و ادامه داد: امید است با تالش و تمهیدات مناسب 

بتوانیم تامین گاز مبادي مصرف را به نحو احسن مدیریت نماییم؛ چرا که 
این مهم بدون مساعدت تمامي عوامل امکانپذیر نخواهد بود.

همچنین این دیدار فرصتي را فراهم ســاخت تا کارکنان به صورت 
کاربردي و چهره به چهره مسائل، درخواست ها و نقطه نظرات خود را با 
مدیر و مسئولین منطقه درمیان گذاشته و  در جهت هم افزایي و تقویت 

روحیه مشارکت قدم بردارند.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز:

براي تحقق شعار سال عزم جدي داریم

شماره 2012
یکشنبه
25 اردیبهشت 1401
یکشنبه
25 اردیبهشت 1401

شماره 2011



۷ راهکار کلیدی توسعه ایمیل مارکتینگ

به قلم: جان سیمونز / نویسنده حوزه کسب و کار - مترجم: امیر آل علی

در جه��ان ام��روز، بازاریابی آنالین مهمترین اقدامی اس��ت ک��ه هر برندی باید انجام ده��د. در این زمینه 
فناوری های��ی نظی��ر متاورس، این موضوع را منتقل می س��ازد که در جهان پی��ش رو، دیگر نیازی به فروش 
حضوری و ایجاد فروش��گاه های بزرگ نیس��ت و افراد در خانه خود می توانند باالترین تجربه خرید را داش��ته 
باش��ند. با این حال اش��تباه بسیاری از برندها این است که خود را تنها به یک یا چند روش محدود می کنند. 
این امر در حالی است که بستر اینترنت، فضایی با امکانات متنوع است که هر یک از آنها می تواند نتایج خاص 
خود را به همراه داشته باشد. در این زمینه یکی از آمارهای منفی این است که میزان توجه افراد به بازاریابی 
ایمیلی کاهش پیدا کرده است. این امر در حالی است که هنوز هم این روش، نتایج فوق العاده ای را به همراه 
دارد. درواقع رشد شبکه های اجتماعی، باعث شده است تا به روش های تاثیرگذار دیگر، کمتر توجه شود. در 
این زمینه شما می توانید از این بی توجهی، به نفع خود استفاده کرده و وارد یک حوزه کم رقیب شوید. با این 
حال برای موفقیت در این روش، ش��ما نیاز به رعایت نکاتی دارید تا نتایجی مناس��ب را به دست آوید که در 

ادامه هفت مورد منتخب آن، بررسی خواهد شد. 
1-از ابزار ارسال ایمیل استفاده کنید 

در جهان مدرن امروز، اس��تفاده از تکنولوژی هوشمندانه ترین اقدام است. درواقع یکی از سخت ترین موارد 
بازاریابی ایمیلی، ارسال پیام ها برای گروه های مختلف است که اگر بخواهید این امر را به تنهایی انجام دهید، 
تمام وقت روز خود را از دس��ت خواهید داد. تحت این ش��رایط شما باید از ابزارهای موجود استفاده کنید که 
پیام های موردنظر شما را در زمان تعیین شده و بدون محدودیت، ارسال می کنند. نکته جالب این است که 

تمامی این ابزارها، اطالعاتی را در اختیار شما قرار می دهند که در عملکردهای آتی، تاثیرگذار خواهد بود. 
2-پیام ها را شخصی سازی کنید

کلمات دارای تاثیرات فوق العاده ای هستند و برای آنکه افراد درگیر شوند، الزم است تا تعلق آنها به مخاطب، 
ذکر ش��ود. این اقدام را می توانید به خوبی با ذکر نام و به صورت کلی شخصی س��ازی پیام ها انجام دهید. این 
موضوع باعث خواهد شد تا ارزش قائل شدن شما، به خوبی منتقل شود و افراد ارتباط بهتری را با پیام شما 
دریافت کنند. با این حال در این زمینه به دنبال متن بیش از حد طوالنی نباش��ید و تالش ش��ما باید معرفی 
کسب و کار خودتان و ارجاع افراد به سایت باشد. برای این امر که تمایل به بازدید سایت و در نهایت نهایی 
کردن خرید بیشتر شود، اقدام مناسب تر این است که یک مشوق را تعیین کنید. برای مثال کد تخفیف ویژه 
برای همان روز، یک اقدام رایج محسوب می شود. با این حال شما می توانید در این اقدامات خود، خالقیت و 
نوآوری هم داش��ته باشید. در زمینه شخصی سازی پیام نیز ابزارهایی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده 

کنید. 
3-از موضوعات جذاب صحبت کنید 

متن پیام، ش��اه کلید موفقیت شما محسوب می شود. در این زمینه شما باید موضوعاتی را مطرح کنید که 
کامال به روز، جذاب و کاربردی محس��وب می ش��ود. درواقع اقدامات بیش از حد تجاری، نرخ بازدید پیام را به 
شدت کاهش خواهد داد. درواقع شما باید ذهن مخاطب را درگیر کرده و موضوعات چالش برانگیزی را مطرح 
کنید تا مخاطب احساس نیاز به محصول شما را حس کند. در این زمینه بررسی چند اقدام موفق انجام شده، 

راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما خواهد بود. 
4-پیام کوتاه بنویسید 

هیچ فردی تمایل ندارد که با یک متن بیش از حد طوالنی مواجه شود. در این زمینه شما نباید همه چیز 
را با جزییات مطرح کنید. درواقع هدف شما تنها باید کنجکاو کردن افراد باشد تا در صورت تمایل، به سایت 
مراجعه کرده و اطالعات کامل را دریافت کنند. در این زمینه فراموش نکنید که متوسط زمانی که افراد برای 
دیدن یک پیام خود در باکس ایمیل صرف می کنند، کمتر از 15 ثانیه است. به همین خاطر شما نباید انتظار 

داشته باشید که قادر به نگه داشتن مخاطب خود برای زمانی در حدود حتی دو دقیقه خواهید بود. 
5-از رنگ های مختلف استفاده کنید 

یکی از اقدامات مفید برای جلب توجه این اس��ت که از رنگ های مختلف اس��تفاده کنید. این امر نه تنها 
جذابیت کار ش��ما را افزایش می دهد، بلکه درک متن را هم س��اده تر خواهد کرد. برای مثال می توانید موارد 
مثبت را با رنگ سبز و خطرهای احتمالی را با رنگ قرمز نشان دهید. این اقدام را حتی می توان برای تیترهای 
خود نیز استفاده کنید. در این رابطه استفاده از یک فونت مناسب و ترجیحا متفاوت، تاثیر بسزایی را دارد. با 
این حال فراموش نکنید که برخی از متن ها صرفا برای تیتر مناس��ب هستند و استفاده آنها در متن، راحتی 
مخاطب را از بین می برد. در این زمینه برای آنکه انتخاب های بهتری را داشته باشید، بهتر است که به آمارهای 
جامعه شناس��ی منطقه هدف خود توجه کنید. برای مثال ممکن اس��ت رنگ زرد در بین جامعه هدف شما، 
محبوب ترین باشد. تحت این شرایط استفاده از آن یک اقدام حرفه ای خواهد بود. در این راستا اگر نسبت به 

روان شناسی رنگ نیز توجه داشته باشید، نتایج بهتری را به دست خواهید آورد. 
6-زمان مناسب برای ارسال پیام های خود پیدا کنید 

نکته ای که در ابتدا باید توجه کنید این اس��ت که هیچ اس��تانداردی در زمینه انتخاب زمان مناسب وجود 
ندارد. این امر در حالی است که نظرات مختلفی را می توان مشاهده کرد. برای مثال برخی از افراد بر این باور 
هس��تند که تعطیالت آخر هفته، بهترین زمان برای ارسال ایمیل محسوب می شود و برخی دیگر زمان هایی 
را در طول روز مورد توجه قرار می دهند. با این حال تمامی این موارد را نمی توان به عنوان یک توصیه برای 
تمامی برندها مورد توجه قرار داد. درواقع این امر کامال وابسته به جامعه هدف شما است. در این رابطه شما 
باید بررسی کنید که در چه زمان هایی، جامعه هدف شما بیشترین توجه را به ایمیل دارند. در این رابطه حتی 

ممکن است برای گروه های مختلف، نیاز به ارسال در زمان های متفاوت نیز وجود داشته باشد. 
۷-بازخوردها را مورد توجه قرار دهید 

این امر که مخاطب را درگیر کنید، باعث خواهد ش��د تا آنها از دایره بازدیدکننده خارج ش��وند. درواقع این 
اقدامی است که شما حتی در زمینه بازاریابی شبکه های اجتماعی خود نیز باید مورد توجه قرار دهید. در این 
راستا از مخاطب پرسش مستقیم داشته باشید تا بهتر بتوانید نسبت به دغدغه ها و نیازهای آنها تصمیم گیری 
نمایید. در این زمینه حتی ممکن است یک تست برای آنها ارسال کنید تا تیپ شخصیتی آنها مشخص شود. 
با این اقدام نه تنها کاربران را سرگرم کرده اید، بلکه به آمارهای موردنیاز خود نیز دسترسی پیدا خواهید کرد. 
در این زمینه آگاهی بخش��ی به مخاطب نیز احتمال خرید را افزایش می دهد. درواقع افراد با کسب اطالعات 
بیش��تر، احساس نیاز باالتری را هم پیدا می کنند. در این راستا توصیه می شود که یک هدیه رایگان نیز یک 

پادکست، کتاب صوتی و یا الکترونیکی را در نظر بگیرید. 
در آخر فراموش نکنید که هر س��اله، ترندهای جدید معرفی می ش��ود که باید اولویت اصلی شما باشند. به 
همین خاطر ابدا نباید تصور کنید که این هفت راهکار می تواند به تنهایی ده ها سال موفقیت شما را تضمین 

کند. 
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همی��ن چن��د روز پیش روز جهانی زمین را پش��ت س��ر 
گذاش��تیم. این روز شاید بیش��تر برای طرفداران حفاظت از 
محیط زیس��ت مهم باش��د، اما در طول سال های اخیر برای 
برندها نیز اهمیت بسیار باالیی پیدا کرده است. دلیل این را 
باید در رفتار مش��تریان در بازار جست و جو کرد. بسیاری از 
افراد برای خرید از یک برند به طور مداوم به فکر سیاست های 
حفاظت از محیط زیس��ت از سوی برند مورد نظر هستند. با 
این حساب اگر شما برندی بدون این تکنیک ها و سیاست ها 
داری��د، دیر ی��ا زود م��ورد بی توجهی یا دس��ت کم اعتراض 
مشتریان واقع خواهید شد. همین امر در طول سال های اخیر 
بسیاری از برندها را به سوی تولید محصوالت بسیار حرفه ای 
و در عین حال هماهنگ با محیط زیست هدایت کرده است. 
اگر شما هم به فکر حفاظت از محیط زیست و استفاده از آن 
به مثابه شیوه ای برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان هستید، 
باید به فکر بازاریابی س��بز باش��ید. بازاریابی س��بز به مفهوم 
نمای��ش ویژگی های یک برند که س��ازگار با محیط زیس��ت 
است، گفته می ش��ود. این امر امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر 
روی مشتریان را برای یک برند به همراه داشته و در بازارهای 
به ش��دت رقابتی یک مفهوم نوین برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را به برندها نشان می دهد. 
ش��اید پیش از این بس��یاری از برندها فقط به دنبال تولید 
محصولی کارآمد برای مش��تریان بودند. ب��ا این حال امروزه 
صرف یک محصول کارآمد به درد کسب و کارها نمی خورد. 
شما در این میان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان باید انواع 
شیوه های تاثیرگذاری بر روی مشتریان را بلد باشید. یکی از 
ش��یوه های مهم نیز توجه به دغدغه مشتریان برای حفاظت 
از محیط زیس��ت است. درس��ت به همین خاطر استفاده از 
الگوی بازاریابی س��بز ضرورتی اجتناب ناپذیر برای برند شما 

خواهد بود. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. البته در این 
می��ان بازاریابی س��بز در کانون توجه ما قرار دارد. اگر ش��ما 
هم برای یادگیری این شیوه بازاریابی هیجان و انگیزه زیادی 
دارید، می توانید در ادامه با ما همراه باشید. ما در ادامه برخی 
از مهمتری��ن مثال ها در زمینه این الگ��وی بازاریابی را مرور 
خواهیم کرد. س��پس به برخی از تکنیک های حرفه ای برای 

توسعه برندتان در این راستا اشاره می کنیم. 
برندهای موفق در بازاریابی سبز

بادی شاپ
برند بادی شاپ در طول سال های اخیر یکی از سیاست های 
بسیار جذاب در حوزه بازاریابی و امور مالی را در پیش گرفته 
اس��ت. این برند ک��ه در زمینه عرضه محصوالت آرایش��ی و 
بهداش��تی فعالیت دارد، از مدتی قبل به دنبال تامین دغدغه 
مش��تریان برای حفاظت از محیط زیس��ت اق��دام به عرضه 
محصوالتی س��بز یا به عبارت بهتر س��ازگار با محیط زیست 
کرده اس��ت. براساس اس��تراتژی این برند عرضه محصوالت 
بهداشتی و آزایش��ی که با آزمایش بر روی حیوانات ارزیابی 
می ش��وند، از سال 1989 متوقف شده است. همین امر بادی 
ش��اپ را بدل به یکی از برندهای پیشرو در زمینه حفاظت از 

محیط زیست و فعالیت سبز کرده است. 
امروزه هنوز هم بسیاری از برندها برای استفاده از شیوه های 
سبز در دنیای کسب و کار مشکالت زیادی دارند. این امر به 
آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فشار زیادی وارد 
کرده و وضعیت ش��ان را نیز به طور مداوم دش��وار می سازد. 
درست به همین دلیل اگر شما مایل به استفاده از فرصت های 
تازه در دنیای کسب و کار هستید، باید مثل بادی شاپ خیلی 

زود اقدام به اجرای سیاست های تان نمایید. 
بدون ش��ک ب��ادی ش��اپ در زمین��ه ممنوعی��ت عرضه 
محصوالت دارای آزمایش بر روی حیوانات موقعیت همکاری 
با برخی از برندهای بزرگ را از دس��ت داده است. با این حال 
هدف این برند برای جلب حمایت مشتریان آنقدر مهم بوده 

که دور برخی از بزرگترین برندهای دنیا را خط بکشد. 
IKEA

برند س��وئدی IKEA در طول س��ال های اخی��ر به طور 
گس��ترده ای در کانون توجه مشتریان قرار داشته است. البته 
در اینج��ا مانند م��ورد قبلی خبر از آزمای��ش محصوالت بر 
روی حیوانات نیس��ت، چراک��ه IKEA اصوال در زمینه های 
بهداشتی فعالیتی ندارد. حوزه اصلی فعالیت این برند سوئدی 
محصوالت ارزان قیمت خانه اس��ت. البت��ه نکته مهم در این 
میان تولید گازهای گلخانه ای فراوان و همچنین آس��یب به 
محیط زیس��ت در پی تالش برای تولید لوازم خانگی اس��ت. 
همین امر اعتراض برخی از مشتریان را نسبت به فعالیت برند 

سوئدی به همراه داشته است. 
برند IKEA خیلی زود توانایی کنار گذاش��تن شیوه های 
تولی��د قدیمی اش را ندارد. درس��ت به همی��ن دلیل در یک 
کمپین عمومی نسبت به کاهش تولید گازهای گلخانه ای تا 
سال 2030 متعهد شده است. این امر به برند مورد نظر برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف کمک کرده و وضعیت 
آن در بازار را نیز به طور قابل مالحظه ای توسعه خواهد داد. 
این امر به چنین برندهایی برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مش��تریان کمک کرده و موقعیت ش��ان در بازار را نیز توسعه 

می دهد. 
بس��یاری از مش��تریان ب��رای خری��د از برندها همیش��ه 
برنامه های ویژه ای دارند. این امر شامل بررسی سابقه فعالیت 
برندها و همچنین مرور نظر برخی از مشتریان دیگر می شود. 
در ای��ن میان وضعیت حفاظت از محیط زیس��ت نیز یکی از 
معیارهای مهم برای مش��تریان در طول دهه های اخیر بوده 
اس��ت. این امر در طول چند س��ال اخیر ب��ه دلیل خبرهای 
بی نهایت ناگوار درباره وضعیت محیط زیست در کانون توجه 
قرار گرفته اس��ت. بنابراین شما نیز باید خیلی زود به دنبال 

اصالح وضعیت برندتان در زمینه فعالیت تولیدی باشید، در 
غیر این صورت شاید بعد از مدت زمانی کوتاه مورد بی توجهی 
عمومی مش��تریان قرار گیرید. این امر می تواند توانایی شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان را بی نهایت کاهش داده و 
ذهنیت عمومی مشتریان نسبت به برندتان را نیز خدشه دار 

نماید. 
لگو

لگو یکی از برندهای دوست داشتنی در میان مشتریان در 
سراسر دنیا محسوب می شود. این برند دوست داشتنی برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان از هر رویداد یا موضوع داستانی 
به منظور طراحی اسباب بازی استفاده می کند. شاید در نگاه 
نخس��ت مشاهده نام این برند در میان کسب و کارهای فعال 
در حوزه کمپین س��بز عجیب باشد. به هر حال مگر لگو چه 
تولیداتی دارد که نیازمند فعالیت س��بز و حفاظت از محیط 

زیست باشد؟

نکته مهم در رابطه با محصوالت لگو مربوط به اس��تفاده از 
مواد اولیه تجدیدپذیر در محصوالتش اس��ت. این امر یکی از 
تقاضاهای بسیار مهم از سوی مشتریان لگو است. حجم باالی 
اس��تفاده از مواد پالستیکی از یکسو و همچنین آلودگی های 
سراس��ر دنیا براس��اس اس��تفاده از این ماده شیمیایی برای 
بس��یاری از مش��تریان لگو نکته ناراحت کننده ای محسوب 

می شود. 
بی ش��ک پیدا کردن یک جایگزین سریع برای محصوالت 
پالستیکی امر بسیار دشواری محسوب می شود. این امر برای 
شما نه تنها مشکالت زیادی به همراه خواهد داشت، بلکه در 
بلندم��دت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به 

طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. 
لگ��و ب��رای مقابله ب��ا حمله مش��تریان به سیاس��ت های 
تولیدی اش، بیش از هر زمان دیگری س��رمایه گذاری بر روی 
حوزه توس��عه و تحقیق��ات را افزایش داده اس��ت. این امر با 
هدف پیدا کردن جایزین مناسب برای محصوالت پالستیکی 
صورت گرفته اس��ت. با این حس��اب اگر ش��ما به دنبال یک 
محصول امن و دارای نشان استاندارد برای استفاده ار دنیای 
کنونی هس��تید، لگو خیلی س��ریع در حال افزایش س��طح 
استانداردهای تولیدی اش اس��ت. این امر می تواند اطمینان 

بسیار زیادی به شما برای ادامه خرید از این برند بدهد. 
براس��اس گزارش رس��می برند لگو تا سال 2030 استفاده 
از الگوی قدیمی پالس��تیک برای تولید محصوالت این برند 
به طور کامل متوقف خواهد ش��د. ای��ن امر یکی از خبرهای 
خوش برای طرفداران محیط زیس��ت محس��وب می شود. به 
این ترتیب دیگر خبری از ش��یوه های قدیمی و سنتی برای 
تولید محصوالت نبوده و امکان جلوگیری از آلودگی بیش��تر 
محیط زیست فراهم خواهد ش��د.  یکی از سیاست های لگو 
برای جلوگی��ری از آلودگی های زیس��ت محیطی مربوط به 
طرح تحویل لگوهای قدیمی یا عوض کردن شان با نمونه های 
تازه اس��ت. شاید سرنوش��ت لگوهای تحویل گرفته شده در 
این میان برای بس��یاری از مردم جالب باشد. در این صورت 
باید گفت که لگو برنامه ای ویژه برای اهدای اسباب بازی های 
جمع آوری ش��ده و اهدای ش��ان به افراد نیازمند دارد. به این 
ترتیب لگوهای قدیمی به جای اینکه سر از طبیعت دربیاورند، 

دوباره به کودکان یا افراد عالقه مند می رسد. 
پاتاگونیا

استفاده از الیاف بازیافتی برای تولید محصوالت مربوط به 
صنعت پوشاک برای بسیاری از برندها نوعی ریسک بی نهایت 
باال محسوب می ش��ود. با این حال برند پاتاگونیا به خوبی با 
این ریس��ک کنار آمده و ش��روع به تولید محصوالتی در این 
راستا کرده است. این امر برای بسیاری از مشتریان این برند 
جذابیت باالیی دارد. این امر می تواند شما را برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کمک کرده و توانایی تان در این میان 

را به شدت افزایش دهد. 
پاتاگونیا یکی از برندهای پیش��رو در صنعت مد محسوب 
می شود. این برند چند سالی هست که برای حفاظت از محیط 
زیست شروع به استفاده از الیاف بازیافتی کرده است. این امر 
اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
داشته و دامنه وسیعی از طرفدارهای مد و پوشاک را به سوی 
پاتاگونیا هدایت کرده است. اگر شما نیز برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف مش��کالت زیادی دارید، می توانید از این 
شیوه برای بهینه سازی ش��یوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف سود ببرید. 
یکی از اقدامات مفید پاتاگونیا پایداری بر س��ر اس��تراتژی 
تولی��د لباس ب��ا الیاف بازیافت��ی به رغم مخالف��ت برخی از 
مشتریان یا کارشناس های صنعت مد بوده است. بدون تردید 
پاتاگونی��ا برخی از ترندهای مهم دنی��ای مد را به خاطر این 
استراتژی از دست داده است. با این حال اعتماد مشتریان در 
بازار بس��یار بیشتر از مدهای زودگذر اهمیت دارد. همین امر 
به نوعی استراتژی اصلی این برند در طول دهه های اخیر در 

بازار محسوب می شود. درست به همین خاطر اگر شما نیز به 
دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مشتریان در بازار هستید، 
باید از این استراتژی به خوبی بهره ببرید، در غیر این صورت 
شاید هرگز توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان را به خوبی 

پیدا نکنید. 
استارباکس

استارباکس یکی از برندهای فعال در زمینه انواع محصوالت 
مرتبط با قهوه است. بسیاری از مردم در سراسر دنیا روزشان 
را با نوش��یدنی های این برند ش��روع می کنند. نکته مهم در 
این میان وضعیت اس��تفاده از پالس��تیک برای بس��ته بندی 
محصوالت از سوی استارباکس است. این امر اعتراضات بسیار 
زیادی به همراه داشته و حتی برخی از کمپین های مقابله با 
اس��تارباکس را نیز به راه انداخته اس��ت.  اگرچه استارباکس 
اکنون از پالس��تیک های قابل بازیاف��ت و در برخی از موارد 
دارای الیاف طبیعی اس��تفاده می کند، اما س��رمایه گذاری بر 
روی محصوالت س��بز را هرگز متوقف نکرده اس��ت. این امر 
یکی از اس��تراتژی های بسیار مهم اس��تارباکس در طول دو 
دهه اخیر بوده اس��ت. به این ترتیب بس��یاری از مردم برای 
تاثیرگذاری بر روی وضعیت محیط زیس��ت هم که ش��ده از 
اس��تارباکس خرید می کنند.  استارباکس در طول سال های 
اخیر یکی از سرمایه گذارهای اصلی در زمینه تقویت مطالعات 
مربوط به محیط زیس��ت و حفاظت از آن بوده است. همین 
امر چشم اندازی بسیار مثبت برای این شرکت در بعد جهانی 
به همراه داشته اس��ت. اگر شما هم به دنبال چنین شهرتی 
هس��تید، شاید وقت اختصاص بخش��ی از بودجه برندتان به 
فعالیت های بشردوس��تانه یا حتی حفاظت از محیط زیست 
فرا رس��یده باشد. این امر به شما کمک بسیار زیادی کرده و 

موقعیت تان در بازار را به طور کامل دگرگون می سازد. 
تکنیک هایی برای بازاریابی سبز

1-پیدا کردن شیوه های فعالیت سبز
هر برندی در حوزه فعالیتش برخی از اقدامات سبز را پیش 
روی مش��تریان و کارمندانش دارد. این امر می تواند به شما 
برای مطرح کردن برندتان به مثابه یک کسب و کار به فکر و 
تاثیرگذار کمک کند. متاسفانه در برخی از موارد برندها هیچ 
ایده یا فکر مناسبی برای کمک به راه اندازی کمپین های سبز 
ندارند.  اگر ش��ما در زمینه ای مثل تولید الس��تیک فعالیت 
دارید، به طور طبیعی مخالفت های زیادی با شیوه فعالیت تان 
در بازار رو به روی تان قرار خواهد داشت. در این بین شما باید 
راهکاری برای کاهش مخالفت ها و تقویت جایگاه برندتان در 
زمینه حفاظت از محیط زیس��ت پیدا کنید. این امر می تواند 
موقعیت شما در بازار را به طور کامل تغییر دهد. توصیه ما در 
این میان تالش برای استفاده از شیوه های عجیب مثل تولید 
الس��تیک با الیاف طبیعی نیس��ت. در عوض شما می توانید 
بخشی از س��ود برندتان را به فعالیت های حفاظت از محیط 
زیس��ت اختصاص دهید. این امر شما را در طول مدت زمانی 
اندک بدل به برندی مهم در زمینه فعالیت سبز خواهد کرد. به 
این ترتیب دیگر مشکلی از نظر تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
و بهینه سازی موقعیت تان پیش رو نخواهید داشت. نکته مهم 
در این رابطه تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 

استفاده از شیوه های حرفه ای و تاثیرگذار است. 
یادتان باشد ارتباط با مشتریان می تواند همیشه تاثیرگذار و 
مناسب باشد. به همین دلیل شما نیز باید همیشه این شیوه 
را به یاد داش��ته و موقعیت تان در این راستا را به طور مداوم 
تقویت نمایید، در غیر این صورت خیلی زود توانایی تان از بین 

رفته و موقعیت تان تقویت خواهد شد. 
2-نمایش دستاوردهای برند

اگر ش��ما تغییری مهم برای حفاظت از محیط زیس��ت در 
فعالی��ت برندتان صورت داده اید، بای��د برخی از آنها را به طور 
عمومی اعالم کنید. یکی از نکات مهم در این رابطه اس��تفاده 
از ان��واع کمپین ه��ای هیجان انگیز یا دس��ت کم تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان با استفاده از شیوه های حرفه ای 
اس��ت. این امر می تواند برای ش��ما جذابیت های بسیار زیادی 
به همراه داش��ته و موقعیت تان در بازار را نیز به شدت تقویت 
نماید.  مشتریان همیشه در صورت آگاهی از فعالیت های یک 
برن��د در زمینه بهینه س��ازی حفاظت از محیط زیس��ت روی 
خوش بدان نش��ان می دهند. به همین دلیل شما باید همیشه 
این نکته مهم را در خاطر اشته باشید، در غیر این صورت شاید 
مشکالت تان به طور مداوم افزایش پیدا کرده و توانایی تان در 

این میان به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا کند. 
3-تقویت مداوم به روز رسانی استراتژی ها

شما قرار نیست همیشه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف از یک سطح و شیوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اس��تفاده نمایید. این امر می تواند وضعیت شما در بازار را به 
طور قابل مالحظه ای تغییر داده و حتی مشکالت بیشتری نیز 
پیش روی تان قرار دهد. در دنیایی که دستاوردهای دیجیتال 
به طور مداوم در حال تغییر است، اگر شما خیلی زود به فکر 
ارتقای وضعیت کاری تان نباشید، دیگر توانایی تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان را به دست نخواهید آورد. 
توصیه م��ا در این میان تالش برای اس��تفاده از تازه ترین 
شیوه های فعالیت در بازار برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��ت. این امر به شما کمک شایانی برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف کرده و موقعیت تان در بازار را نیز به 
طور مناسبی بهبود می بخشد. امروزه مشتریان به برندهایی 
که پس از گذش��ت س��ال ها هنوز هم از ش��یوه های قدیمی 
برای حفاظت از محیط زیس��ت س��ود می برند، توجه زیادی 
نش��ان نخواهند داد. درس��ت به همین دلیل ش��ما چاره ای 
به غیر از اس��تفاده از شیوه های س��ازگار با محیط زیست در 
کس��ب و کارتان نخواهید داشت. این امر در صورت همکاری 
با کارش��ناس ها و برندهای فعال در زمینه حفاظت از محیط 

زیست بسیار حرفه ای تر دنبال خواهد شد. 
ب��دون تردید فعالیت س��بز در دنیای کنونی امر س��اده ای 
نیست و با این حال اگر شما توصیه های مورد بررسی در این 
مقاله را به یاد بسپارید، وضعیت تان برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان بسیار بهتر خواهد شد. 
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