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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

خودروسازان برای هر خودرو 11 میلیون تومان زیان می بینند

خودروسازی
درمسیرزیانسازی

فرصت امروز: خودروس��ازان به طور متوس��ط روی تولید هر دس��تگاه خودرو نزدیک به ۱۱ میلیون تومان زیان 
را تجربه می کنند. ایران خودرو با تولید حدود ۴۵۱ هزار و ۱۰۰ دس��تگاه در س��ال گذشته به طور متوسط روی 
ه��ر خودروی��ی که از خط تولید خارج کرده حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان دیده اس��ت. البته بیش��تر 
زیان خودروس��ازان از آن غول نارنجی جاده مخصوص اس��ت و سایپا حدود ۷۰ درصد از زیان تولید سال گذشته 
خودروسازان را به خود اختصاص داده است. در مجموع، دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته نزدیک به...

گیالن خوش حساب ترین و کردستان بدحساب ترین 
استان در استفاده از چک 

آالرم رشد چک های برگشتی 
با قانون جدید چک
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»رمزریال« قابل سرمایه گذاری نیست و تنها جایگزین اسکناس می شود

ریال دیجیتال به وقت شهریور
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: بازارهای مالی روزهای پرنوسـانی را سـپری می کنند و در حالی که اکثر بازارها در این 
روزها از بازدهی قابل توجهی برخوردارند و بهار پربار و فصل سـودآوری را پشـت سر گذاشته اند، اما 

بازار سرمایه با وجود شروع خوب در سال 1401 از قافله بازدهی بازارها جا مانده است. اگرچه 
بورس اولین ماه از سال و قرن جدید را توفانی آغاز کرد و در دومین ماه نیز بازدهی نسبتا...

شاخص بورس تهران به کف کانال 1.5 میلیون واحدی رسید

سومینافتتابستانیبورس

نگـــاه
هفته نامه »اکونومیست« 

بررسی کرد
 عبور سبز

از بحران انرژی
هفته نامه »اکونومیس��ت« در 
سرمقاله این هفته خود به عبور 
از بح��ران انرژي بدون آس��یب 
به محی��ط زیس��ت پرداخت و 
اینکه چگون��ه می توان وضعیت 
اضطراری انرژی جهان را بدون 
تخریب محیط زیس��ت برطرف 
کرد. به نوش��ته »اکونومیست«، 
شوک انرژی امسال، جدی ترین 
شوک از زمان بحران های نفتی 
خاورمیانه در س��ال های ۱۹۷۳ 
و ۱۹۷۹ اس��ت. ای��ن ش��وک 
همانن��د بحران های قبلی، نوید 
ایجاد مش��کالت و نابسامانی ها 
در کوتاه م��دت و تغییر صنعت 
ان��رژی در بلندمدت را می دهد. 
به نظر می رسد به دلیل قیمت 
باالی س��وخت و برق، بیش��تر 
کش��ورها با کاهش رشد، تورم، 
اف��ت اس��تانداردهای زندگی و 
ش��دید  سیاس��ی  واکنش های 
مواجه خواهند ب��ود. اما عواقب 
درازم��دت ای��ن بح��ران کامال 
نامش��خص اس��ت. اگر دولت ها 
واکنش نامناسبی در این شرایط 
نش��ان دهن��د، می توانند باعث 
بازگشت به سمت سوخت های 
فسیلی ش��وند که شرایط ثبات 
اقلیمی را سخت تر خواهد کرد. 
در ع��وض آنه��ا باید مس��یری 

پرریسک را دنبال کنند 
2که امنیت تامین...

2۷ ذوالقعده ۱۴۴۳ - س�ال هفتم
شماره   2۰۴۰

8 صفحه - ۵۰۰۰ تومان
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فرص��ت ام��روز: فرصت ای��ران در عصر کریدورها همچن��ان خالی و 
دس��ت نخورده باقی مان��ده و این در حالی اس��ت که رقب��ای ایران در 
حال گس��ترش قدرت خود از طریق توسعه ناوگان حمل ونقل و ارتقای 
جایگاه ش��ان در کریدورهای تجاری هس��تند. به نظر می رسد اگر ایران 
مشکالت تجارت خارجی و همچنین فرسودگی ناوگان حمل ونقل خود 
را برطرف نکند، از ماراتن جهانی حذف می شود، چراکه دنیا معطل ایران 

باقی نمی ماند و کشورها راه های ترانزیتی جایگزین پیدا می کنند.
نگاهی به عملکرد ترانزیتی کش��ورمان در دهه ۹۰ نش��ان می دهد با 
وجود قرارگیری ایران در مسیرهای ترانزیتی مهم اما متاسفانه به ظرفیت 
فوق العاده این بخش توجهی نش��ده است. طبق بررسی ها، هشت مسیر 
ترانزیتی عمده در منطقه پیرامونی ایران قرار دارد که البته درجه اهمیت 
و پیشرفت متفاوتی با یکدیگر دارند. این مسیرها و کریدورهای تجاری 
را می ت��وان از منظر عبور از خاک ایران دس��ته بندی ک��رد. پروژه های 
بن��در چابهار، کمربند و راه، گذرگاه اقتصادی ش��مال-جنوب و گذرگاه 
اسالم آباد-تهران-استانبول مسیرهایی هس��تند که از خاک ایران عبور 
می کنند و در س��مت مقابل نیز گذرگاه اقتصادی چین-پاکس��تان، فرا 
افغان، خلیج فارس-مدیترانه و ترانس کاس��پین پروژه هایی هستند که از 
خاک ایران عبور نمی کنند. اهمیت دس��ته دوم در این است که طراحی 
عمده این مس��یرها شاید به اس��تثنای کریدور کمربند و راه، به گونه ای 
است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در رقابت با گذرگاه هایی تعریف 
ش��ده اند که از قلمرو ایران عبور می کنن��د و در نتیجه منافع ایران را به 

چالش می کشند.
موقعیت ایران در کریدور کمربند و راه

مرک��ز پژوهش ه��ای اتاق ای��ران در گ��زارش تازه خود به بررس��ی 
»کریدوره��ای منطقه ای و موقعی��ت ژئواکونومیک ای��ران« پرداخت و 
مهمترین مس��یرهای پیرامونی ایران را که در چهارسوی جغرافیایی آن 
قرار دارند، معرفی و دسته بندی کرد. این گزارش برآیند کریدورها را برای 
منافع ملی ایران هم به صورت تک به تک و هم در مجموع ارزیابی کرده و 
در پایان پیشنهادهایی به سیاست گذار ارائه داده است. همانطور که اشاره 
شد، هشت مسیر ترانزیتی عمده در منطقه پیرامونی ایران قرار دارد که 
در یک دسته بندی اولیه می توان این مسیرها را به دو دسته کلی شمالی-
جنوبی و شرقی-غربی تقسیم کرد؛ به طوری که پروژه      های ترانزیتی بندر 
چابهار به افغانستان، گذرگاه اقتصادی چین-پاکستان، گذرگاه بین      المللی 
شمال-جنوب و گذرگاه فرا افغان در زمره مسیرهای شمالی-جنوبی قرار       
گرفته و پروژه کمربند و راه، گذرگاه اسالم آباد-تهران-استانبول، گذرگاه 

ترانس کاس��پین و گذرگاه اقتص��ادی خلیج فارس-مدیترانه در دس��ته 
مسیرهای شرقی-غربی دس��ته بندی می شوند.  همچنین این مسیرها 
را می ت��وان از منظری دیگر نیز دس��ته بندی ک��رد و آن عبور  کردن یا 
نکردن آنها از خاک ایران اس��ت که از میان آنها، پروژه های بندر چابهار، 
کمربن��د و راه، گذرگاه اقتصادی ش��مال-جنوب و گذرگاه اس��الم آباد-
تهران-استانبول مسیرهایی هستند که از خاک ایران عبور می کنند و در 
مقابل، گذرگاه اقتصادی چین-پاکستان، فرا افغان، خلیج فارس-مدیترانه 
و ترانس کاس��پین پروژه هایی هستند که از خاک ایران عبور نمی کنند. 
اهمیت دس��ته دوم در این اس��ت که طراحی عمده این مسیرها شاید 
به اس��تثنای کمربند و راه، به گونه      ای اس��ت که به ش��کل مستقیم یا 
غیرمس��تقیم در رقابت با گذرگاه      هایی تعریف شده      اند که از ایران عبور 
می کنند و به این لحاظ، منافع ایران را به چالش می      کشند. طبق ارزیابی 
بازوی پژوهش��ی اتاق ایران، مهمترین گذرگاه در محیط ژئواکونومیک 
ایران، کمربند اقتصادی راه ابریش��م است. با این حال، موقعیت ایران در 
مگاپروژه ابریشم متناقض است؛ از یک سو کشورمان به طور بالقوه می تواند 
یکی از برندگان بزرگ اجرای مگاپروژه ابریشم باشد. از دیگرسو تاکنون 
ایران عمال سهم چندانی در طرح های اجراشده در قالب این پروژه نداشته 
است.  در نخستین نقش��ه      هایی که از مگاپروژه ابریشم در منابع چینی 
منتش��ر شد، ایران در کانون مسیرهای خشکی این طرح قرار داشت، از 
همین رو برخی ایران را قلب راه  ابریشم جدید نامیدند. به طور تاریخی نیز 
ایران نقش مهمی در این جاده داشته و یکی از مسیرهای کلیدی جاده 
ابریشم قدیم بود، اما با وجود گذشت بیش از شش سال از اجرایی شدن 
این طرح و امضای موافقت نامه      های متعدد همکاری میان ش��رکت های 
چینی با همتایان      شان در کشورهای بسیار متفاوتی که در این طرح قرار 
گرفته      اند، در ایران هنوز اقدام مهمی در راستای گسترش همکاری      های 

دو کشور در قالب این طرح صورت نگرفته است.
گذرگاه اسالم آباد-تهران-استانبول

مس��یر ترانس کاس��پین که با نام داالن میانی ابتکار کمربند و راه نیز 
شناخته می ش��ود، ترکیه را به ساحل شرقی دریای خزر متصل می کند 
و ترانزیت کاال از آس��یا به اروپا را تس��هیل می کند. برای ارزیابی نسبت 
مس��یر ترانزیتی ترانس کاس��پین با منافع ایران باید به دو به نکته توجه 
شود. نخست ارتباط ترکیه با جمهوری      های آسیای مرکزی از طریق باکو 
و دریای خزر و دوم، ترانزیت کاال میان آس��یا و اروپاس��ت. با اینکه ایران 
بهترین راه برای دسترسی ترکیه به آسیای مرکزی است، فشارهای آمریکا 
با هدف جلوگیری از شراکت ایران در هرگونه پروژه منطقه      ای باعث شده 

ت��ا ترکیه برای ارتباط زمینی با جمهوری      های آس��یای مرکزی، مس��یر 
ترانس کاسپین را برگزیند. ضمنا ترکیه در این انتخاب، اهداف ژئوپلیتیک 
را نیز دنبال می کند و این مس��ئله سبب ازدست رفتن یکی از مزیت      های 
ترانزیتی ای��ران به عنوان پل ارتباطی آس��یای مرکزی-قفقاز- آناتولی و 
بهره      مندی      های اقتصادی آن شده است. به باور کارشناسان، شرکت های 
خصوصی فعال در زمینه حمل ونقل، نقش��ی کلیدی در ترانزیت کاال در 
مسیر ترانس کاسپین برعهده دارند. هرچند در برابر انگیزه      های ژئوپلیتیک 
ترکیه، ایران فاقد ابزارهای الزم اس��ت، اما می تواند با ارائه مش��وق      ها به 
ش��رکت های خصوصی حمل      ونقل در ترکیه و آسیای مرکزی، جذابیت 
عبور از خاک ایران را باال ببرد؛ یکی از این مش��وق      ها، موضوع عوارض و 
قیمت سوختی است که به کشنده      ها ارائه می شود. نکته دیگر این است 
که موقعیت جغرافیایی ترکیه به این کشور امکان ایفای نقش در ترانزیت 
کاال می��ان هند و اروپا را می دهد. بر همین اس��اس، ایران و عراق هر دو 
به عنوان حلقه      های میانی اهمیت دارند و با توجه به اینکه شبکه راه آهن 
ایران به ترکیه متصل ش��ده است، شکل      دهی به یک همکاری سه جانبه 
می��ان هند، ایران و ترکیه می تواند جذابی��ت ترانزیتی ایران برای هند را 
افزایش دهد. گذرگاه ریلی ۶۵۰۰ کیلومتری اسالم آباد-تهران-استانبول 
را می توان یکی دیگر از گذرگاه      های قدیمی دانست. این گذرگاه به عنوان 
نمادی از همکاری سه جانبه میان ایران با ترکیه و پاکستان مطرح است، 
ام��ا در حوزه اجرایی چندان راه به جایی نبرده و از جمله چالش های آن، 
نقل و انتقال اندک کاال به ویژه در مسیر استانبول به اسالم آباد است. این 
گذرگاه یکی از معدود گذرگاه      هایی اس��ت که کامال در راس��تای ارتقای 
موقعیت ژئواکونومیک ایران قرار دارد. ایران در این گذرگاه به عنوان حلقه 
وصل دو اقتصاد بزرگ پاکس��تان و ترکیه ایفای نقش می کند، اما ضعف 
پتانس��یل      های الزم برای توس��عه تجارت میان پاکستان و ترکیه، اجرای 
این کریدور را با چالش مواجه کرده است؛ به طوری که با وجود گذشت 
سال ها چندان منفعت اقتصادی ایجاد نکرده و روابط پایدار اقتصادی میان 

سه کشور حول این کریدور شکل نگرفته است.
چابهار، هند، پاکستان و دیگران

ایران از دهه ۹۰ به دنبال توس��عه بندر چابهار با همکاری هند بود و 
نخستین موافقت میان طرفین در س��ال  2۰۰۳ صورت گرفت. اهمیت 
تجاری-ژئواس��تراتژیکی گذرگاه چابهار به آسیای مرکزی تا حد زیادی 
وابس��ته به حضور هند در این مجموعه است. البته توسعه ظرفیت      های 
بن��در چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوس��ی ایران ک��ه ظرفیت پذیرش 
کش��تی      هایی با ظرفیت ۱۰۰هزار ت��ن را دارد، در هر حال برای اقتصاد 

کش��ور یک دس��تاورد اس��ت، اما اهمیت آن در فراهم کردن یک مسیر 
ترانزیتی به افغانستان و آسیای مرکزی است که متجلی می شود. پس از 
خروج آمریکا از برجام و با وجود استثنا شدن سرمایه      گذاری هند در بندر 
چابهار از تحریم های یکجانبه آمریکا، روند توسعه بندر و مسیرهای ریلی 
منتهی به افغانستان مختل شد. همچنین گذرگاه حمل ونقل بین      المللی 
شمال-جنوب در س��ال  2۰۰2 براساس موافقت نامه      ای میان سه کشور 
روسیه، ایران و هندوستان مطرح شد. گذرگاه شمال-جنوب که با هدف 
اتصال روس��یه و منطقه قفقاز به اقیانوس هند پیشنهاد شد، تنها مسیر 
تزانزیتی عبوری از ایران است که می تواند از فشارها و تحریم های غرب 
سود ببرد، هرچند نه تحریم های غرب علیه ایران. تحریم های غرب علیه 
روسیه به دنبال تهاجم این کشور به اوکراین هم در کوتاه مدت مسیرهای 
ارتباطی میان روس��یه و اروپا که از طریق آن به بازارهای جهانی متصل 
می شد را به چالش کشیده و هم اهمیت بازارهای آسیا و به ویژه هند را 
برای این کش��ور افزایش داده است. بنابراین ایران می تواند از انگیزه      های 
جدید روسیه برای تکمیل سریع این مسیر ترانزیتی نهایت بهره را ببرد. 
از دیگ��ر پروژه      های اقتصادی-ارتباطی مهم منطقه که ماهیت فراقاره      ای 
هم دارد، پروژه کمربند و راه چین است. در حال حاضر مهمترین بخش 
ای��ن پروژه که به نوعی پرچمدار آن به ش��مار می      آید، راهروی اقتصادی 
چین-پاکستان است که برای ایران اهمیتی ویژه دارد. از طرفی با توجه 
به قرابت جغرافیایی میان بندر گوادر و بندر چابهار و نیز جهت شمالی-
جنوبی آنها، این دو پروژه رقیب یکدیگر هس��تند. گرچه ایرانیان از ابتدا 
برای تخفیف احساس تهدید پاکستانی      ها، چابهار را مکمل گوادر دانسته 
و از تروی��ج رقابت میان این دو گ��ذرگاه خودداری کرده      اند، با این حال، 
موفقی��ت گوادر بر اهمیت و کارکرد بندر چابهار تاثیر خواهد گذاش��ت. 
بنابراین یک بعد از نسبت منافع ملی ایران در مورد این مسیر ترانزیتی، 
این اس��ت که چابهار، رقیب گوادر اس��ت و برای بهره      مندی از بیش��ینه 
پتانس��یل      های ارتباطی بندر چابهار، یک مس��ابقه با زمان و نیز نبردی 
برای جذب س��رمایه      گذاران بیشتر در جریان است. با این حال این تمام 

واقعیت نیست.
از خلیج فارس-مدیترانه تا فرا افغان

داالن اقتص��ادی خلیج فارس-مدیترانه ک��ه با نام خط ریلی صلح نیز 
شناخته می شود، بخشی از داالن اقتصادی بزرگ تری است که قرار است 
دسترسی هند به بازارهای اروپایی را تسهیل کند. این داالن در صورتی 
بر منافع ایران تاثیرگذار است که -مطابق طرح های پیشنهادی امارات و 
رژیم صهیونیستی- هند را در بر بگیرد؛ وگرنه خط ریلی جبل علی-حیفا 

صرفا در راس��تای توسعه مسیرهای ترانزیتی میان رژیم صهیونیستی و 
کش��ورهای شورای همکاری خلیج فارس  اس��تفاده خواهد شد. بنابراین 
مشخص است اتصال هند به اروپا از طریق داالن اقتصادی خلیج فارس- 
مدیتران��ه جایگزین��ی برای داالن اقتصادی ش��مال-جنوب محس��وب 
می شود. ادغام اقتصادی امارات، عربستان، اردن و رژیم صهیونیستی در 
اقتصاد جهانی از یک س��و و روابط اقتصادی گس��ترده میان هند و این 
کشورها در برابر عدم      قطعیت      هایی که به واسطه تحریم ها به اقتصاد ایران 
تحمیل شده است، جذابیت داالن اقتصادی خلیج فارس-مدیترانه در برابر 
داالن اقتصادی شمال-جنوب را برای هند افزایش می دهد. با این وجود، 
هرچند این داالن می تواند دسترس��ی هند ب��ه بازارهای اروپایی )بدون 
عبور از ایران( جمهوری آذربایجان و روس��یه را فراهم کند، تامین کننده 
دغدغه هند برای دسترس��ی به بازارهای آسیای مرکزی نیست و از این 
نظر ایران از مزیتی منحصربه فرد برخوردار اس��ت. هرچند احتماال بندر 
چابهار جذابیت خود را برای هند از حیث دسترس��ی به شمال )آسیای 
مرکزی( حفظ کند، عملیاتی ش��دن ترانزیت کاال از مسیر خلیج فارس-

مدیتران��ه بخش مهمی از مزیت      های ایران به عنوان حلقه اتصال ش��رق 
ب��ه غ��رب را از بین می      برد. طب��ق توصیه کارشناس��ان، در مورد داالن 
خلیج فارس-مدیترانه، تسریع در تکمیل پروژه خط آهن رشت-آستارا و 
اتصال آن به شبکه ریلی جمهوری آذربایجان باید مورد توجه قرار گیرد. 
این اقدام می تواند با اجرای ترانزیت کاال از هند به روس��یه، شبکه      ای از 
منافع اقتصادی را میان بخش های خصوصی هند، آذربایجان و روس��یه 
با ایران ایجاد کند و این منافع در بس��تر زم��ان، خود به مانعی در برابر 

مسیرهای جایگزین تبدیل خواهد شد.
گذرگاه فرا افغان نیز رقیب گذرگاه ش��مال- جنوب ایران اس��ت. این 
گذرگاه ریلی قرار است در مسیر مزارشریف-کابل-پیشاور احداث شود. 
با ایجاد مسیری به آسیای مرکزی از دریای عرب و اقیانوس هند، کریدور 
فرا افغان کامال در رقابت با کریدور ش��مال- جنوب قرار دارد و به صورت 
مش��خص و روشن علیه منافع ژئواکونومیک ایران است. با اجرایی شدن 
این کریدور، کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان مسیر دسترسی 
جدی��دی به آب      های آزاد خواهند یافت و این دسترس��ی جدید در کنار 
دسترسی آنان به کریدور شرقی-غربی چین و آسیای مرکزی، گزینه های 
این کشورها را متنوع می کند و نیاز آنان به مسیر ترانزیتی ایران را کاهش 
می دهد. کاهش نیاز کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان به مسیر 
ترانزیتی ایران نه تنها بر کریدور شمال- جنوب بلکه بر بندر چابهار نیز 

اثر منفی خواهد گذاشت.

کرونا با همه تهدیدها، فرصت های تازه ای هم داش��ت 
که از مهمترین آنها، توس��عه زندگ��ی آنالین بود و موج 
گس��ترده ای از رش��د خرید آنالین در جهان اتفاق افتاد. 
اما با وجود این رشد، چند درصد خرده فروشی در سطح 
جه��ان از طریق روش های آنالین ص��ورت می گیرد؟ آیا 
خرده فروش��ی آنالین به نقطه ای رس��یده ک��ه بتواند با 
خرید و فروش حضوری رقابت کند؟ پاس��خ این س��وال 
با وجود رش��د چش��مگیر خرید آنالین در ایران و جهان 
با وقوع پاندمی کرونا، خیر اس��ت؛ زی��را همچنان مردم 

جه��ان با فاصله زیاد به خرید حض��وری کاالها از جمله 
کااله��ای خرده فروش��ی عالق��ه دارند تا خری��د آنالین 
و در واق��ع خرید حض��وری را به خری��د آنالین ترجیح 
می دهن��د. طبق آمارها، س��هم چین و ک��ره جنوبی به 
عنوان نخستین کش��ورهایی که مردم شان عالقه مند به 
خرید آنالین خرده فروش��ی هستند تنها ۳۰ درصد است 
و همچن��ان در این کش��ورها ۷۰ درصد مردم عالقه مند 
به خرید خرده فروش��ی حضوری هس��تند. پس از چین 
و ک��ره جنوبی نی��ز بریتانیا با 28 درص��د، آمریکا با 2۰ 

درصد، استرالیا با ۱۶ درصد، آلمان با ۱۴ درصد، فرانسه 
ب��ا ۱۳ درصد، ژاپن ب��ا ۱۱ درصد و روس��یه و ترکیه با 
۹درصد ق��رار دارند. همچنین طب��ق آمارهای جهانی و 
گزارشی که هفته گذشته دیجی کاال به عنوان بزرگترین 
فروشگاه خرده فروشی آنالین در ایران منتشر کرد، سهم 
ایران هم از خرده فروش��ی آنالین بس��یار کم و در حد ۴ 
درصد است. البته طبق گزارش دیجی کاال، میزان خرید 
آنالین خرده فروش��ی در ایران نس��بت به س��ال گذشته 
حدود ۶۰ درصد رش��د داش��ته که یکی از دالیل اصلی 

آن می تواند کرونا باش��د. س��وال این اس��ت ک��ه چرا با 
وجود توس��عه تکنولوژی همچنان سهم خرید حضوری 
با فاصله زیادی از خرید آنالین بیش��تر اس��ت؟ به اعتقاد 
کارشناس��ان، امنی��ت و حریم خصوص��ی و بی اعتمادی 
درص��د زی��ادی از مردم جهان به خری��د آنالین در کنار 
غالب بودن نگاه س��نتی نسبت به خرید و همچنین نبود 
زیرساخت مناسب در بسیاری از کشورها باعث شده که 
هنوز خرید حضوری خرده فروشی فاصله زیادی از خرید 
آنالین آن داشته باش��د. به اعتقاد کارشناسان دیجیتال 

مارکتین��گ، در ایران ه��م مهمترین دلی��ل بی عالقگی 
مردم به خرید خرده فروش��ی آنالین ب��ه بی اعتمادی به 
سیستم های پرداخت الکترونیک، سخت و پیچیده بودن 
داشتن حساب آنالین بانکی، نبود زیرساخت های مناسب 
و همچنین محدودیتهای س��رویس دهی ب��از می گردد؛ 
نکاتی که باعث ش��ده باوجود اینکه حدود ۱۵ س��ال از 
شروع راه اندازی فروشگاه های آنالین در کشور می گذرد، 
همچنان خرید و فروش آنالین س��هم چندانی در س��بد 

بازار خرید و فروش کاال نداشته باشند.

با وجود پاندمی کرونا، خرده فروشی آنالین هنوز طرفدار چندانی ندارد
دو راهی خرید آنالین و حضوری

جاماندگی ترانزیتی ایران از رقبای منطقه ای واقعیت دارد؟

موقعیت ایران در 8 گذرگاه منطقه ای

بهترین ایده های بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها
فرقی ندارد شما در چه حوزه ای از فعالیت کاری مشغول سرمایه گذاری یا کار کردن هستید، در هر صورت 
اس��تفاده از ابزار بازاریابی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امری ضروری محس��وب می ش��ود. این امر 
می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان در بازار را نیز به کلی 
تغییر دهد. درست به همین دلیل بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان به طور مداوم 
در تالش برای بهینه سازی موقعیت شان در ارتباط با شیوه های بازاریابی هستند. این روزها الگوها و شیوه های 
بازاریابی بسیار متنوعی در دسترس برندها قرار دارد. این امر برای برخی از کارآفرینان به شدت گیج کننده بوده 
و کارشان را نیز به شدت سخت خواهد کرد. درست به همین دلیل استفاده از شیوه های مطمئن برای بازاریابی 

و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امری ضروری محسوب می شود. این امر به شما فرصت صرفه جویی در...



فرصت امروز: خودروسازان به طور متوسط روی تولید هر دستگاه خودرو 
نزدیک به ۱۱ میلیون تومان زیان را تجربه می کنند. ایران خودرو با تولید 
حدود ۴۵۱ هزار و ۱۰۰ دس��تگاه در سال گذش��ته به طور متوسط روی 
ه��ر خودرویی که از خط تولید خ��ارج کرده حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان زیان دیده اس��ت. البته بیشتر زیان خودروسازان از آن غول نارنجی 
جاده مخصوص است و سایپا حدود ۷۰ درصد از زیان تولید سال گذشته 
خودروس��ازان را به خود اختصاص داده اس��ت. در مجموع، دو خودروساز 
بزرگ کشور در سال گذشته نزدیک به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان 

تولید را تجربه کرده اند.
براساس آمارها در میان سه خودروساز بزرگ کشور، سایپا با ثبت زیان 
حدود ۶ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومانی در صدر جدول بیش��ترین زیان تولید 
قرار دارد و حدود ۷۰ درصد از زیان تولید س��ال گذشته به این خودروساز 
مربوط اس��ت. رتبه دوم به ایران خودرویی ها تعل��ق دارد و آبی های جاده 
مخصوص در پایان سال گذشته حدود 2 هزار و ۴8۰ میلیارد تومان زیان 
تولی��د را تجربه کرده اند. ای��ن میزان زیان ح��دود 2۵ درصد از کل زیان 
تولید را ش��امل می ش��ود. همچنین پارس خودرویی ها به عنوان ش��رکت 
زیرمجموعه س��ایپا نزدیک به ۳۱۵ میلیارد تومان زیان را در کارنامه خود 
ثبت کرده اند. زیان تولید سومین خودروساز بزرگ کشور نیز حول و حوش 
۵ درص��د از زیان کل تولید در س��ال ۱۴۰۰ را درب��ر می گیرد. بنابراین با 
توج��ه به زیان تولید ثبت ش��ده و تی��راژ تولید ح��دود 8۶۶ هزار و ۶۰۰ 
دستگاهی )مجموع تولید سواری و وانت( در سال گذشته، خودروسازان به 
طور متوس��ط روی تولید هر دستگاه خودرو نزدیک به ۱۱ میلیون تومان 

زیان را تجربه کرده اند.
تولید خودرو از صرفه اقتصادی افتاد؟

س��ه خودروساز بزرگ کش��ور، صورت های مالی سال گذشته خود را در 
سامانه کدال منتش��ر کرده اند. اطالعات منتشرشده ایران خودرو، سایپا و 
پارس خودرو نشان می دهد این سه خودروساز در مجموع حدود ۹ هزار و 
۵۰۰ میلی��ارد تومان زیان تولید را در صورت های مالی خود ثبت کرده اند 
که نس��بت به س��ال قبل از آن از افت حدود ۴۰ درص��دی حکایت دارد. 
صورت های مالی خودروس��ازان در پایان سال ۱۳۹۹، زیان تولیدی حدود 

۱۵ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومانی را نشان می داد.
بررس��ی تفکیکی آمار زیاندهی خودروس��ازان گویای این نکته است 
که ایران خودرویی ها با تولید حدود ۴۵۱ هزار و ۱۰۰ دس��تگاه به طور 
متوس��ط روی هر خودرویی که از خط تولید خ��ارج کرده اند، حدود ۵ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان دیده اند. سایپایی ها نیز با تولیدی حول 
و حوش 2۷۴ هزار و ۷۵۰ دستگاه انواع سواری و وانت به طور متوسط 
روی هر دس��تگاه از محصوالت تولیدی خود حدود 2۴ میلیون و 2۰۰ 
ه��زار تومان زی��ان را در کارنامه خود ثبت کرده اند. پارس خودرو نیز به 
طور متوس��ط روی هر دستگاه خودروی تولیدی 2 میلیون و 8۷۰ هزار 
تومان زیان را تجربه کرده اس��ت. برآیند زیاندهی سه خودروساز بزرگ 
کشور نش��ان می دهد که خودروسازان در سال گذشته به طور متوسط 
روی تولید هر دس��تگاه خ��ودرو نزدیک به ۱۱ میلی��ون تومان زیان را 

تجربه کرده اند.
در همین حال، مرکز پژوهش های مجلس نیز زیان انباشته ایران خودرو 
و س��ایپا تا پایان ش��هریورماه ۱۴۰۰ را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
عنوان کرده است. بازوی کارشناسی مجلس در گزارش تازه خود به آخرین 
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور ماه سال گذشته استناد 
کرده و به آسیب شناسی وضعیت مالی خودروسازان پرداخته است. به گفته 
مرکز پژوهش ها، عملیات خودروسازی توسط دو خودروساز )ایران خودرو و 
سایپا( نشان از زیاندهی شدید آنها دارد؛ چنانکه مجموع زیان انباشته این 
دو ش��رکت طبق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده حدود ۵۵هزار 
میلیارد تومان برآورد ش��ده اس��ت. همچنین مطابق ب��ا صورت های مالی 
تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰هزار 
میلیارد تومان گزارش ش��ده اس��ت. به طور مشخص زیان انباشته مربوط 
به گروه ایران خودرو و گروه خودروس��ازی سایپا براساس صورت های مالی 
حسابرسی شده منتهی به شهریورماه سال گذشته به ترتیب برابر با ۵2.۴ 
ه��زار میلیارد تومان و حدود ۴8هزار میلیارد تومان بوده و زیان انباش��ته 
ش��رکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی 
دوره مزبور به ترتیب برابر با ۳۴.۶ هزار میلیارد تومان و ۱۹.۹ هزار میلیارد 

تومان برآورد شده است.

چالش های مالی 2 خودروساز بزرگ
در ادام��ه ای��ن گزارش به بررس��ی صورت ه��ای مالی ایران خودرو و س��ایپا 
پرداخته ش��ده و از جمله چالش های مالی این دو خودروساز به عملیات زیانده 
خودروس��ازان، فزونی بهای تمام ش��ده درآمد های عملیاتی )خودروس��ازی( بر 
درآمد های عملیاتی، هزینه های باالی مالی خودروس��ازان )به خصوص شرکت 
سایپا(، بدهی های شرکت های خودروساز )به خریداران خودرو و تامین کنندگان 
م��واد اولیه(، وجود س��هام چرخه ای و حکمرانی معی��وب و دارایی های مازاد و 
غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان اشاره شده است. به گفته مرکز پژوهش ها، 
چالش های مزبور دارای پیامد ها و آسیب های متعددی در دو سطح ُخرد )بنگاه( 
و کالن است. در سطح بنگاه، پیامد های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت 
براس��اس ماده )۱۴۱( قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در 
بازار های مالی )کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی( و عدم سرمایه گذاری در 
تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهمترین پیامد های منفی این وضعیت است. 
در سطح کالن نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام 
مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصوالت )خودرو( و ریس��ک کاهش کیفیت 

محصوالت ساخته شده از مهمترین پیامد ها به شمار می رود.
نهاد پژوهش��ی مجلس در ادامه این گزارش به صورت مجزا به بررس��ی 
وضعی��ت مال��ی و زیاندهی ایران خ��ودرو و س��ایپا پرداخت��ه و در پایان، 
پیش��نهادهایی را برای اصالح وضعیت مال��ی دو غول آبی و نارنجی جاده 
مخص��وص ارائه کرده اس��ت. افزایش بهره وری در فرآین��د تولید، افزایش 
ش��فافیت در هزین��ه تامین مواد اولی��ه و مواد مصرف��ی در تولید خودرو 
)تاکید بر خریداری تمامی  یا اکثر مواد از بورس کاال(، اصالح ش��یوه های 
قیمت گذاری، داخلی س��ازی قطع��ات و کاهش نیاز ب��ه واردات و ارزبری، 
واگذاری س��هام چرخ��ه ای و اص��الح حکمران��ی و رواب��ط مدیریتی در 
بنگاه های خودروساز، واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی 
کسب وکار، اصالح روش های پیش فروش محصوالت و قیمت گذاری، بهبود 
وضعیت سرمایه گروه و ش��رکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه 
از مح��ل آورده نقدی یا صرف س��هام، اصالح وضعیت تامین مالی بنگاه و 
کاهش سهم هزینه های مالی از جمله پیشنهادهای مرکز پژوهش ها برای 

اصالح وضعیت مالی خودروسازان است.

خودروسازان برای هر خودرو 11 میلیون تومان زیان می بینند

خودروسازیدرمسیرزیانسازی

افزایش قیمت مس��کن در خردادماه امسال در مقایسه با خرداد پارسال 
ب��رای خانواره��ای ایرانی نزدیک به ۳2 درصد و در یک ماه گذش��ته 2.۳ 
درصد بوده که البته از افت 8 درصدی ش��تاب تورم ماهیانه این بخش نیز 
حکایت دارد. به گزارش ایسنا، بازار مسکن سومین ماه از سال جاری را با 
رش��د 2.۳ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته پشت سر گذاشت. طبق 
اعالم مرکز آمار از ش��اخص قیمت کاالها و خدم��ات مصرفی خانوارهای 
کش��ور، تورم سالیانه مسکن )۱2ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱( کل کشور 
به 2۷.۵ درصد رسید. رشد ماهیانه قیمت مسکن نیز 2.۳ درصد بود. این 
شاخص در ماه قبل 2.۵ درصد اعالم شد که از افت 8 درصدی شتاب تورم 
ماهیانه بخش مسکن حکایت دارد. از طرف دیگر، تورم نقطه به نقطه که 
شاخص تغییر قیمت خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته را نشان 
می دهد، ۳۱.۹ درصد به ثبت رسید. این شاخص برای سال های ۱۳۹۹ و 

۱۴۰۰ به ترتیب 2۴.2 درصد و 28.۱ درصد بود.
رشد 2۷ درصدی سالیانه قیمت مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ در شرایطی 
رخ داد که در همین زمان تورم عمومی سالیانه ۳۹.۴ درصد و تورم نقطه 
به نقطه ۵2.۵ درصد ش��د. تورم عمومی ماهیانه نیز ۱2.2 درصد به ثبت 
رسید. تورم سالیانه مسکن کل کشور در خرداد سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
ب��ه ترتیب 22.۶ درصد و 28.8 درصد ب��ود. در خردادماه ۱۴۰۱ این عدد 
به 2۷.۵ درصد رسید. اگرچه قیمت برخی کاالها در خرداد امسال با رشد 
مواجه شد، اعداد و ارقام از افت ۴.۵ درصدی تورم سالیانه مسکن حکایت 
دارد. با این حال آمار توضیح می دهد که طی س��ه س��ال گذش��ته قیمت 

مسکن حدود ۷۹ درصد افزایش یافته است.
از س��وی دیگر، نرخ رشد اجاره بها در خرداد سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ 
ب��ه ترتیب 2۴.۱ درصد، 2۷.8 درصد و ۳۱.۷ درصد بوده اس��ت. در واقع، 
تورم اجاره بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد 
داشت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خردادماه ۱۴۰۱ به میزان 2.۳ درصد 

بود. این رقم در ماه قبل 2.۵ درصد اعالم ش��د که از افت 8 درصدی تورم 
اجاره در یک ماه اخیر حکایت دارد. اگرچه آمار از حرکت بازار مسکن در 
مح��دوده ۱2 درصد کمتر از نرخ تورم حکایت دارد، اختصاص بخش قابل 
توجهی از هزینه خانوارها به تامین مس��کن، آنه��ا را با چالش های جدی 
مواجه کرده اس��ت. تخمین زده می ش��ود که ح��دود ۶۵ درصد نقدینگی 
خانواده ها در شهر تهران به مسکن اختصاص می یابد. بر این اساس هر نوع 
تغییر قیمت در این بخش، خانوارها به خصوص اقش��ار اجاره نشین را دچار 

چالش های اساسی می کند.
ارائه آمار از میانگین رش��د قیمت مس��کن در کل کش��ور، اوضاع به 
نس��بت بهتری را در مقایس��ه با کالنش��هرها به تصویر می کشد، چراکه 
تورم مس��کن در تمامی نقاط کش��ور یکسان نیست. به طور مثال، رشد 
قیمت خانه در ش��هرهای کوچک و روستاها معموال کمتر از کالنشهرها 
و بخصوص تهران است. بین سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ قیمت مسکن در 
تهران با رش��د بیش از ۶۰۰ درصد مواجه ش��ده و در حال حاضر به ۳۶ 
میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رس��یده است. هرچند تحت 
تاثیر کاهش ش��دید توان متقاضیان، نرخ رش��د قیمت مس��کن در یک 
س��ال اخیر تا حدودی کند ش��ده و به 2۶ درصد رسیده است؛ در حالی 
که س��ال ۱۳۹۹ در مقاطعی بازار مسکن شهر تهران تورم ۹۹ درصدی 

سالیانه را نیز به ثبت رساند.
در همی��ن ح��ال، صاحبان درآمد ام��الک اجاری باید ت��ا پایان تیرماه 
اظهارنامه درآمد امالک اجاری عملکرد س��ال ۱۴۰۰ را ارائه کنند که ۷۵ 
درصد درآمد اجاره امالک مش��مول مالیات بوده و 2۵ درصد آن معاف از 
مالیات اس��ت. مالیات بر درآمد امالک از انواع مالیات مس��تقیم است که 
انواع درآمدهای حاصل از ملک را شامل می شود و مالیات بر اجاره امالک 
یکی از س��ه نوع مالیات بر درآمد امالک اس��ت که به درآمد حاصل شده 
اش��خاص حقیقی و حقوقی بابت اجاره امالک و مستغالت در ایران تعلق 

می گیرد. درآمد مش��مول مالیات امالکی که به اجاره گذاش��ته می شوند، 
عبارت اس��ت از کل مال االجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کس��ر 2۵ 
درصد بابت هزینه ها و اس��تهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره؛ 
بنابراین ۷۵ درصد درآمد اجاره امالک مش��مول مالیات بوده و 2۵درصد 
آن معاف از مالیات اس��ت. همچنین ملکی که کس��ب درآمد از اجاره آن 
مشمول مالیات اجاره می شود، می تواند ملک مسکونی، اداری و یا تجاری 
باشد. البته کاربری ملک در شمول آن نسبت به قوانین مربوط به مالیات 
بر درآمد اجاره ملک، بی تاثیر است و این مالیات فقط به مبلغ اجاره تعلق 
می گیرد. همچنین این مالیات مربوط به صاحبان امالک است و ارتباطی 

به مستاجر ندارد.
طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، کلیه اشخاصی که ملک یا امالک خود 
را به اجاره واگذار کرده اند و درآمدی از آن دارند، مش��مول مالیات بوده و 
موظفند تا پایان تیرماه به س��امانه my.tax.gov.ir مراجعه و نس��بت به 
تس��لیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره امالک عملکرد سال ۱۴۰۰ خود 
اقدام کنند. در نوع مالیات بر اجاره امالک، دو نوع محاس��به مالیات دست 
اول و دست دوم وجود دارد و تفاوت این دو محاسبه در آن است که مأخذ 
مالیات بر اجاره دس��ت اول ۷۵ درصد اجاره بهای س��الیانه بوده؛ در حالی 
که این مأخذ برای اجاره دس��ت دوم توس��ط مستاجر، تفاوت اجاره بهای 
پرداختی توس��ط او به مالک و اجاره بهای دریافتی توس��ط او از مستاجر 
دوم اس��ت. مطابق تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مس��تقیم، به ازای 
هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مش��مول مالیات اشخاص موضوع این 
ماده نس��بت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد 
درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاس��ته می ش��ود 
که ش��رط برخورداری از این تخفیف، تس��ویه بدهی مالیاتی سال قبل و 
تس��لیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم ش��ده از سوی سازمان 

امور مالیاتی است.

صاحبخانه ها چقدر باید مالیات اجاره دهند؟

رشد 32 درصدی قیمت مسکن در خرداد

نگـــاه

هفته نامه »اکونومیست« بررسی کرد
عبور سبز از بحران انرژی

هفته نامه »اکونومیس��ت« در س��رمقاله این هفته خ��ود به عبور از 
بحران انرژي بدون آس��یب به محیط زیست پرداخت و اینکه چگونه 
می توان وضعیت اضطراری انرژی جهان را بدون تخریب محیط زیست 
برطرف کرد. به نوشته »اکونومیست«، شوک انرژی امسال، جدی ترین 
ش��وک از زمان بحران های نفت��ی خاورمیانه در س��ال های ۱۹۷۳ و 
۱۹۷۹ است. این شوک همانند بحران های قبلی، نوید ایجاد مشکالت 
و نابس��امانی ها در کوتاه مدت و تغییر صنعت ان��رژی در بلندمدت را 
می دهد. به نظر می رس��د به دلیل قیمت باالی سوخت و برق، بیشتر 
کشورها با کاهش رشد، تورم، افت استانداردهای زندگی و واکنش های 
سیاس��ی ش��دید مواجه خواهند بود. اما عواقب درازمدت این بحران 
کامال نامش��خص است. اگر دولت ها واکنش نامناسبی در این شرایط 
نش��ان دهند، می توانند باعث بازگشت به سمت سوخت های فسیلی 
ش��وند که شرایط ثبات اقلیمی را سخت تر خواهد کرد. در عوض آنها 
باید مس��یری پرریس��ک را دنبال کنند که امنیت تامین انرژی را با 

امنیت اقلیمی و آب وهوایی ترکیب می کند.
در اروپ��ا آنچ��ه مدت ها به عنوان کابوس ش��ب های ی��خ زده میانه 
زمستان تصور می شد، در عوض به عنوان یک رویای تب نیمه تابستان 
فوران کرده اس��ت. موج گرما باعث ش��د تقاضای گاز در اس��پانیا به 
باالترین حد خود برس��د؛ در حالی که در ۱۴ ژوئن، روس��یه شروع به 
کاهش جریان گاز در امتداد خط لوله نورد استریم یک به اروپای غربی 
کرد که این اتفاق باعث افزایش ۵۰درصدی قیمت ها ش��د و نگرانی ها 
از سهمیه بندی را افزایش داد. در آن سوی دنیا هم آمریکایی ها برای 
ه��ر گالن بنزین پنج دالر می پردازند که ب��ه تورمی دامن می زند که 
براس��اس نظرس��نجی ها بزرگ ترین نگرانی آنها و بدترین دردسر جو 
بایدن و دولت آمریکاس��ت. از طرفی بازار برق اس��ترالیا هم با مشکل 
مواجه است. گویا به هر طرف که نگاه می کنیم کمبود و ضعف وجود 
دارد. بنابراین شوک های انرژی می توانند به فاجعه های سیاسی تبدیل 
شوند. شاید یک سوم از تورم 8درصدی که جهان ثروتمند با آن مواجه 
است، به دلیل افزایش هزینه های سوخت و برق باشد. خانوارهایی که 
برای پرداخت قبوض خود دچار مشکل شده اند خشمگین هستند که 
همین امر منجر به سیاست هایی با هدف نادیده گرفتن آنها و افزایش 
تولید س��وخت فس��یلی، با وجود آلوده بودن آن می شود. بایدن که با 
وعده انقالب سبز به قدرت رسید، قصد دارد مالیات بر بنزین را تعلیق 
و به زودی به عربس��تان سعودی سفر کند تا از این کشور بخواهد در 

این شرایط، نفت بیشتری تولید کند.
در آلمان، نیروگاه های زغال سنگی باز هم شروع به فعالیت می کنند. 
ش��رکت های معدنی دولت��ی چین و هند هم مقادیر بی س��ابقه ای از 
زغال س��نگ را کشف و اس��تخراج می کنند. این هرج ومرج قابل درک 
اس��ت، اما به طور بالقوه می تواند فاجعه بار باشد؛ زیرا می تواند حرکت 
به سمت انرژی پاک را متوقف کند. نیروگاه های جدید آلوده و میادین 
نف��ت و گاز با ط��ول عمر ۳۰ تا ۴۰ س��ال در برابر ح��ذف تدریجی 
س��وخت های فس��یلی مقاومت می کنن��د. به همین دلیل اس��ت که 
دولت ها حتی در حین مبارزه با بحران های مختلف باید روی مقابله با 
مشکالت اساسی صنعت انرژی تمرکز کنند. یکی از اولویت ها، یافتن 
راهی برای ارتقای پروژه های سوخت فسیلی به ویژه گاز طبیعی است 
که طول عمر آنها بین ۱۵ تا 2۰ سال است تا با هدف کاهش چشمگیر 
انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2۰۵۰ هماهنگ شوند. از طرفی اروپا 
و آسیا باید خود را از وابستگی به گاز و زغال سنگ روسیه رها کنند، 

چراکه ظرفیت گاز طبیعی مایع )LNG( بسیار کمی دارند.
یک ترفند این است که طرح هایی را که برای کوتاه مدت طراحی 
ش��ده اند، احی��ا کنی��م. یکی از گزینه ها این اس��ت ک��ه دولت ها و 
ش��بکه های انرژی قراردادهای تضمین ش��ده ای را در این دوره ارائه 
دهند که بازدهی مناسبی را فراهم می کنند. یکی دیگر از این موارد 
این است که از حمایت نهایی دولت برای پاک تر کردن این پروژه ها، 
به عنوان مثال از طریق جذب و ذخیره کربن استفاده کنیم. این به 
معنای کندشدن حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر نیست که 
موفق تری��ن بخش تا به امروز ب��رای واکنش به بحران آب و هوا بوده 
است. هر کیلووات ساعت اضافی که از انرژی خورشید به شبکه های 
برق اروپا وارد می شود، یک کیلووات ساعت بیشتر از یک خط لوله 
روسیه کم می شود. از طرفی هم دولت ها باید دسترسی، ظرفیت و 
قابلیت های ذخیره سازی ش��بکه های خود را بهبود بخشند و موانع 

بر سر انرژی های تجدیدپذیر را برطرف کنند.
همان طور که گزارش »اکونومیس��ت« از فنالند، جایی  که نظرات 
قوی و هماهنگ ضدهس��ته ای وجود دارد، نشان می دهد، دولت ها 
باید با نش��ان دادن اینک��ه مراقبت های بهت��ری در برابر حوادث و 
راه ه��ای جدید ذخیره زباله وجود دارد، م��ورد حمایت قرار گیرند. 
سیاس��تمداران باید ب��ه رأی دهندگان بگویند ک��ه تمایل آنها برای 
تغییر انرژی و دوری از س��وخت های فس��یلی و انرژی هس��ته ای، 
توه��م خطرناک��ی اس��ت. آخرین ضرورت این اس��ت ک��ه صنعت 
را قابل پیش بین��ی کنی��م. با توجه ب��ه اینکه بازاره��ای انرژی قرن 
بیس��تم با جنگ ها، کودتاها، انقالب ه��ا، تقاضاهای چین و فناوری 
جدید کنار آمدند، ممکن اس��ت عجیب به نظر برس��د. اما تغییرات 
آب وهوا، عدم اطمینان مضاعف را ایجاد کرده اس��ت. به گفته آژانس 
بین المللی انرژی، برای رس��یدن به س��طح انتش��ار »صفر خالص« 
گازهای گلخانه ای تا س��ال 2۰۵۰، س��رمایه گذاری ساالنه باید دو 
برابر ش��ود و به ۵تریلیون دالر در سال برسد. مشکل اینجاست که 
بحران های اخیر و واکنش آش��فته دولت ها به آن، سرمایه گذاران را 

برای سرمایه گذاری در این حوزه بسیار محتاط تر کرده است.
افزایش س��رمایه گذاری به معنای اجتن��اب از ترفندهایی از جمله 
سبزش��ویی )آس��یب زدن ب��ه محیط زیس��ت به عن��وان حمایت از 
آن(، طرح ه��ای حمایت گرایان��ه ب��رای ایجاد زنجیره تامین س��بز و 
ممنوعیت های بانک ها در مورد پروژه های گازی اس��ت. همچنین به 
جای آن مستلزم گسترش مداوم اقدامات تضمین شده در مورد اینکه 
کدام منابع انرژی برای چه مدت قابل اس��تفاده هس��تند خواهد بود. 
این امر نیازمند افزایش انتش��ار اطالعات است؛ به طوری که شرکت ها 
اثرات خارجی ایجادشده را درک کنند. همچنین افزایش قیمت کربن 
به طوری  که ش��رکت ها متوجه هزینه آلودگی ش��وند و مقرراتی که 
حذف تدریجی فناوری های آالینده را الزامی می کند، ضروری اس��ت. 
ش��وک بزرگ انرژی در س��ال 2۰22 یک فاجعه است، اما می تواند به 
معنای فرصتی باشد که دولت ها با سیاست گذاری بهتر، سرمایه گذاری 
مورد نیاز برای حل تعارض بین تامین انرژی امن تر و بحران آب وهوایی 

را آغاز کنند.
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ریال از شهریورماه هوش��مند می شود و به صورت آزمایشی آغاز به کار 
می کن��د. آنطور ک��ه رئیس کل بانک مرکزی ابتدای ای��ن هفته خبر داد، 
با راه اندازی »رمزریال« به عنوان نوعی پول هوش��مند و الکترونیک، افراد 
به جای استفاده از اس��کناس از این پول دیجیتال برای پرداخت استفاده 
می کنن��د. ب��ه گفته علی صالح آب��ادی، »رمزریال« قرار اس��ت جای ریال 
اسکناس��ی را بگیرد و با مفهوم جهانی آن متفاوت اس��ت. زمان شروع به 
کار »رمزریال« ش��هریورماه است و احتماال به صورت آزمایشی در یکی از 

مناطق کشور آغاز می شود.
اولین خبرهای مربوط به »رمزریال« در پاییز س��ال گذشته منتشر شد 
و با این حال هنوز جزییات چندانی از آن در دس��ترس نیست. البته بانک 
مرکزی ایران، اولین بانک مرکزی نیس��ت که قرار اس��ت بر پایه پول ملی 
کشور، پول دیجیتال عرضه کند و حدود ۹۰ بانک مرکزی در جهان چنین 
پروژه ای در دس��تور کار دارند. نکته مهم در این میان، تفاوت »رمزریال« 
ب��ا ارزهای دیجیتال اس��ت. در واق��ع، »رمزریال« یک رم��زارز مبتنی بر 
ش��بکه بالک چین نیست که بی توجه به نظارت بانک ها معامله شود، بلکه 
»رمزری��ال« یا هر رمزارز ملی که بانک ه��ای مرکزی آن را طراحی کنند، 
به مثابه مقابله با توس��عه رمزارزهاست. به نظر می رسد »رمزریال«، پولی 
دیجیتال و متکی بر ریال اس��ت که برای نخس��تین ب��ار امکان معامله با 
افتتاح حس��اب در بانک مرکزی را برای افراد فراهم می کند. از پیامدهای 
استفاده از »رمزریال«، امنیت بیشتر در معامالت است، چراکه حساب ها به 
طور مس��تقیم در بانک مرکزی باز می شود و امنیت بانک مرکزی قطعا از 

بانک های تجاری و خصوصی بیشتر است.
تفاوت »رمزریال« با رمزارزها

روزهای ب��د ارزهای دیجیتال همچنان ادام��ه دارد و از ارزش رمزارزها 
در هفته های گذش��ته به طور قابل توجهی کاس��ته شده است؛ کما اینکه 
بیت کوین به عنوان پادش��اه رمزارزها و محبوب ترین ارز دیجیتال در طول 
هفته های گذشته از قله قیمتی خود فاصله زیادی گرفته و در حال حاضر 

به محدوده 2۰ هزار دالری رس��یده اس��ت. با وجود ری��زش بازار ارزهای 
دیجیتال در این روزها اما واقعیت این است که رمزارزها از دیرباز، تهدیدی 
برای نظارت و تمرکزگرایی بانک های مرکزی به حس��اب می آیند و همین 
مسئله باعث شده تا بانک های مرکزی برای مقابله با توسعه هرچه بیشتر 
رمزارزه��ا تالش کنند و یکی از راه های در دس��ترس آنها، عرضه ارزهای 
دیجیتال خود بانک هاس��ت. در این راس��تا، بانک مرکزی در صدد صدور 
ریال دیجیتال اس��ت و اولین خبرها درباره راه ان��دازی رمزارز ملی بر پایه 
ریال از حوالی پاییز سال گذشته به گوش رسید. البته بانک مرکزی ایران، 
نخس��تین بانک مرکزی در جهان نیست که قرار اس��ت بر پایه پول ملی 

کشور، پول دیجیتال عرضه کند.
نکته مهم، تفاوت »رمزریال« و به طور کلی هر نوع رمز دیجیتالی که 
توس��ط بانک های مرکزی طراحی می شود، با رمزارزهاست. »رمزریال« 
یک رمزارز مبتنی بر ش��بکه بالک چین نیس��ت ک��ه بی توجه به نظارت 
بانک ها معامله ش��ود، بلکه یک ابزار نوین پرداخت و تحت نظارت بانک 
مرکزی اس��ت و نه تنها ارتباطی به رمزارزها ندارد، بلکه در نقطه مقابل 
ارزهای دیجیتال تعریف می شود. زمانی که اسکناسی میان مردم مبادله 
می ش��ود، شخص سومی وجود ندارد؛ مثال شما در شهر دیگری هستید 
و در قب��ال خری��د کاال به انتقال پول از یک حس��اب به حس��اب دیگر 
نی��از دارید و برای این کار به واس��طه هایی نیاز دارید. حال وقتی که از 
»رمزریال« صحبت می کنیم، واسطه ای در کار نیست و همان اسکناسی 
که بین مردم بدون حضور شخص سوم مبادله می شود، اینجا نیز همان 
اتف��اق رخ می دهد، ب��ا این تفاوت که روی بس��تر دیجیتال و در لحظه 
رخ می دهد. کارت بانکی که در دس��ترس ماس��ت، به مثابه پول نیست 
و در واقع، ابزار دسترس��ی ما به پول در حس��اب به صورت الکترونیکی 
اس��ت. هر اتفاقی برای بان��ک رخ دهد، پول فرد به صورت س��پرده در 
بانک هس��ت، ولی در »رمزریال« ی که در داخل گوش��ی ماست، بانک 
به عنوان ش��خص سوم و واسطه که امکان انتقال وجه را فراهم می کند، 
حذف می ش��ود و عین پول و اسکناس��ی که در جیب داریم به صورت 
الکترونیک منتقل می ش��ود. رمزپول های بانک مرکزی همانند رمزارزها 
بی پش��توانه نیس��تند. در حال حاضر ۹۰ بانک مرکزی دنیا پروژه ای را 
روی رمزپول بان��ک مرکزی تعریف کرده اند که برخی از آنها در مراحل 

تحقیقات��ی قرار دارند، برخی دیگر مق��ررات را تصویب کرده اند و آماده 
ارائه رمزپول هستند، برخی ارائه اولیه و آزمایشی را شروع کرده اند و در 
کش��ورهای معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن می توانند در 

سطح آن کشور از رمزپول ها استفاده کنند.
تولید ریال هوشمند در شهریورماه

در اوایل پاییز س��ال گذش��ته زمزمه ه��ای راه اندازی رم��زارز ملی بر 
پایه ریال مطرح  ش��د. س��پس رئیس کل بانک مرکزی در 2۷ دی ماه 
از تصوی��ب رمزپول ملی در ش��ورای پ��ول و اعتب��ار و راه اندازی آن در 
آین��ده ای نزدی��ک خبر داد. ابت��دای این هفته نیز عل��ی صالح آبادی از 
خداحافظی با اس��کناس و صدور ریال دیجیتال تا ش��هریورماه امس��ال 
خب��ر داد و گف��ت که »رمزریال« از ش��هریور ش��روع ب��ه کار می کند. 
بان��ک مرک��زی، ه��دف از طراحی »رمزری��ال« را تبدیل اس��کناس به 
ی��ک موجودیت قابل برنامه ریزی و برنامه نویس��ی اع��الم کرده تا با این 
فرآیند، پول دارای موجودیت هوش��مند ش��ود. بدین ترتیب با انتش��ار 
»رمزریال«، افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی می دهند و 
»رمزریال« تحویل می گیرند که البته این »رمزریال« قابل استفاده برای 
سرمایه گذاری نیس��ت و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد. همانطور 
که اش��اره ش��د، در »رمزریال« ی که در داخل گوش��ی قرار می گیرد، 
بانک به عنوان ش��خص س��وم و واس��طه که امکان انتقال وجه را فراهم 
می کن��د، حذف ش��ده و عین پول و اسکناس��ی که در جی��ب داریم به 
صورت الکترونیک منتقل می ش��ود. پرواضح است که شهروندان مختار 
هس��تند پول و درآمد خود را در ش��کل های مختلفی نگهداری کنند و 
عموم��ا افراد ترجی��ح می دهند که همزمان ترکیبی از اش��کال مختلف 
دارایی نظیر اس��کناس، طال، حس��اب بانکی و... را داشته باشند. در این 
بی��ن، »رمزریال« )یا هر رمزارز مل��ی که بانک های مرکزی جهان آن را 
طراحی کنند(، یک انتخاب جدید به امکانات شهروندان برای نگهداری 
دارایی اضافه می کند و مردم می توانند بخش��ی از پول خود را به صورت 
ریال هوش��مند نگهداری کنند؛ به طوری که هر فرد با مراجعه به بانک 
می تواند »رمزریال« در کیف پ��ول الکترونیکی خود دریافت کند. البته 
میزان »رمزریال« نگهداری شده در کیف پول الکترونیکی، بسته به نوع 

کیف پول )کیف پول تجاری یا شخصی( متفاوت خواهد بود.

»رمزریال« قابل سرمایه گذاری نیست و تنها جایگزین اسکناس می شود

ریالدیجیتالبهوقتشهریور

ب��ا وجود تغییرات قان��ون چک همچنان آمارهای بانک مرکزی نش��ان 
می دهد که تعداد چک های برگشتی رو به افزایش است. جدیدترین گزارش 
بانک مرکزی بیانگر آن اس��ت که حجم چک های برگشتی در اردیبهشت 
ماه امس��ال نس��بت به فروردین ماه رش��دی 2۹.۹درصدی داشته است. 
همچنین از نظر مبلغی نیز چک های برگش��تی ۶۵.۳ درصد افزایش پیدا 
کرده اند که از آالرم رش��د چک های برگشتی در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد. 
تعداد چک های مبادله شده بین بانک ها در اردیبهشت ماه امسال نسبت به 
ماه قبل 2۰.۹درصد و از نظر ارزش ریالی ۴۹.2درصد رش��د داشته است. 
نکت��ه مهم درخصوص وضعیت چک های رد و بدل ش��ده در بین بانک ها 
به عنوان شاخص اعتماد بازار، این است که تعداد چک های مبادله  شده در 
اردیبهش��ت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۶.۱درصد کاهش 
یافته؛ در حالی که از نظر مبلغ ریالی ۴۱.2درصد رش��د نشان می دهد. از 
سوی دیگر، تعداد چک های برگشتی در اردیبهشت امسال نسبت به  مدت 
مش��ابه سال گذشته 8.۶ درصد کمتر ش��ده، اما مبلغ چک های برگشتی 

رشدی ۴۷.2درصدی را نشان می دهد.
بانک مرکزی می گوید در دومین ماه از سال جاری در کل کشور حدود 
۶.۳میلیون فقره چک به ارزش 2۷۴هزار و 2۰۰میلیارد تومان مبادله شده 
اس��ت که نس��بت به فروردین از نظ��ر تعداد 2۰.۹درص��د و از نظر ارزش 
۴۹.2درصد رشد را نشان می دهد. از کل چک های مبادله شده سهم استان 
تهران 2 میلیون فقره چ��ک بوده و ۴۹.۶درصد از کل تعداد چک های رد 

و بدل ش��ده به سه اس��تان تهران با س��هم ۳۱.2درصد، اصفهان با سهم 
۱۱.۱درصد و خراس��ان رضوی با سهم ۷.۳درصد اختصاص داشته است. 
همچنی��ن ۶2.۵درص��د از ارزش این چک ها مربوط به چک هایی بوده که 
ش��هروندان استان های یادشده صادر و برای پاس شدن به بانک ها برده اند 
که سهم اس��تان تهران ۴۹.8درصد، اصفهان ۷.۳درصد و خراسان رضوی 

۵.۴درصد بوده است.
براس��اس این گزارش، همچنان تهران به عن��وان پایتخت اصلی چک 
در کش��ور به شمار می رود و س��هم این اوراق بهادار در مبادالت تجاری 
بین م��ردم و بنگاه ه��ای اقتصادی باالس��ت؛ به گونه ای ک��ه از مجموع 
۵.۷میلی��ون فق��ره چکی که در اردیبهش��ت ماه امس��ال وصول و پاس 
ش��ده، ۱.8میلیون فقره مربوط به اس��تان تهران بوده است. روند صدور 
و وصول چک در س��ال های اخیر نش��ان می دهد که شهروندان گیالنی 
همچنان از نظر خوش حسابی و خوش قولی در پاس کردن چک، سرآمد 
سایر اس��تان ها هستند و در اردیبهشت امس��ال بیشترین نسبت تعداد 
چک های وصول ش��ده به کل چک های مبادله شده در استان به ترتیب 
به اس��تان های گیالن با ۹2.8درصد، خوزستان با ۹۱.۴درصد و البرز با 
۹۱.2درص��د اختصاص دارد و در مقابل بدقول ترین اس��تان ها در پاس 
کردن به موقع چک ها به کهگیلویه و بویراحمد با 8۴.۴درصد، خراسان 
شمالی با 8۴.8درصد و کردستان 8۷.۱درصد اختصاص دارد. همچنین 
بیشترین نس��بت ارزش چک های وصول ش��ده به کل ارزش چک های 

مبادله ش��ده در اس��تان ها به  ترتیب به اس��تان های زنجان و گیالن هر 
کدام با ۹۰.8درصد، البرز با 8۹.8درصد و مرکزی با 8۷.۶درصد مربوط 
می ش��ده و استان های کهگیلویه و بویراحمد با 8۱.۵درصد، کردستان با 
8۱.8درصد و یزد با 82.۱درصد کمترین نسبت ارزش چک های وصول 

شده را به خود اختصاص داده اند.
بانک مرکزی در گزارش خود می گوید که در ماه اردیبهش��ت امسال در 
سراسر ایران ۶۱۳هزار فقره چک به ارزش بیش از ۳۴.۱هزار میلیارد تومان 
برگش��ت خورده که نس��بت به فروردین ماه از نظر تعداد 2۹.۹درصد و از 
نظر ارزش ۶۵.۳ درصد بیش��تر شده است. به این ترتیب در ماه دوم سال 
۱۴۰۱، از نظر تعداد ۹.8درصد و از نظر ارزش ریالی ۱2.۴درصد چک های 
رد و بدل ش��ده بین مردم در شبکه بانکی پاس نشده و برگشت زده شده 
است. جغرافیای استانی چک های برگشتی نیز نشان می دهد که بانک های 
استان تهران در اردیبهشت امسال ۱۷۶هزار فقره چک به ارزش ۱۴.۷هزار 
میلیارد تومان را برگش��ت زده اند که از نظر تعداد ۹درصد و از نظر ارزش 
۱۰.8درصد کل چک های مبادله شده در استان پاس نشده است. بیشترین 
نسبت تعداد چک های برگشتی در ماه دوم سال  جاری به ترتیب به استان 
کهگیلوی��ه و بویراحمد با ۱۵.۶درصد، خراس��ان ش��مالی با ۱۵.2درصد و 
کردس��تان با ۱2.۹درصد اختصاص داشته اس��ت؛ در حالی که بانک های 
اس��تان گیالن فقط ۷.2درصد، خوزس��تان 8.۶درصد و البرز 8.8درصد از 

چک های مبادله شده را برگشت زده اند.

گیالن خوش حساب ترین و کردستان بدحساب ترین استان در استفاده از چک 

آالرم رشد چک های برگشتی با قانون جدید چک

بانکنامه

فروشندگان در مقابل صرافی ها صف کشیدند
ریزش 650 هزار تومانی سکه

قیمت دالر با سفر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپ��ا به تهران و اعالم رس��می خبر ادامه مذاک��رات احیای برجام، 
تحرکات کاهش��ی جدیدی را آغاز کرد، به طوری که فروش��ندگان 
ارز در مقابل صرافی ها صف کش��یدند. پیش از این، برخی از فعاالن 
بازار ارز اعتقاد داش��تند تنها در صورت انتشار خبر رسمی بازگشت 
مقامات به مذاکرات وین می توان ش��اهد واکنش شدید قیمت دالر 
بود، وگرنه اظهارنظر های مثبت و خوش بینانه توانایی هموار س��ازی 
مسیر کاهش ش��دید قیمت ارز را نداشته و تنها می توانند به کمتر 
ش��دن نوسانات نرخ ارز کمک کنند. حاال با سیگنال کاهشی قیمت 

ارز، پیش بینی این دسته از معامله گران درست از آب درآمد.
براساس گزارش های میدانی، با انتشار خبر گشایش در مذاکرات 
وی��ن، مراجعه فروش��ندگان ارز به بازار افزای��ش یافته و در مقابل 
صرافی ها صف فروش ش��کل گرفته اس��ت. صحبت ه��ای اظهارات 
جوزف بورل، مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا و حس��ین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری نشان 
داد که برآیند گفت وگوهای مفصل در تهران مثبت بوده و مذاکرات 
وین از س��ر گرفته می ش��ود. بازار ارز نیز همچون سنوات قبل، به 
خبر مذاک��رات احیای برجام واکنش مثبت نش��ان داد و تحرکات 
کاهش��ی جدیدی را آغاز کرد، به طوری که دیروز فروشندگان ارز 
در بازار بیش��تر شدند و در مقابل صرافی ها صف فروش ایجاد شد. 
بر این اس��اس، قیمت سکه طرح جدید با ۶۵۰ هزار تومان کاهش 
در روز یکش��نبه به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رس��ید. س��که 
تم��ام بهار آزادی ط��رح قدیم نیز با قیمت ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان معامله ش��د. نیم سکه 8 میلیون و 2۰۰ هزار تومان، ربع سکه 
۵ میلیون و 2۰۰ هزار تومان و س��که یک گرمی ۳ میلیون تومان 
قیم��ت خورد. در ب��ازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار به یک 
میلیون و ۴۰۱ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال ۶ میلیون 
و ۷۳ هزار تومان شد. قیمت اُنس جهانی طال نیز به دلیل تعطیلی 
بازارهای جهانی بدون تغییر ماند و در همان قیمت یک هزار و 82۷ 

دالر معامله شد.

به هوای یارانه حساب تان خالی نشود
تهدید فیشینگ پیامکی

مطمئنا همه ش��ما بارها به واژه »فیش��ینگ« برخورده اید و یا 
درباره آن تاکنون ش��نیده اید، اما س��بک جدیدی از »فیشینگ« 
ک��ه در بحران کرونا بس��امد باالیی پیدا ک��رد و همچنان قربانی 
می گیرد، »فیش��ینگ پیامکی« )Smishing( اس��ت. بس��یاری 
از م��ردم در مورد باز نکردن ایمیل های مش��کوک آگاهی زیادی 
دارن��د، ام��ا این حساس��یت درب��اره پیامک های تقلب��ی چندان 
وجود ن��دارد و احتماال اغلب مردم نمی دانن��د که باز کردن یک 
پیامک نی��ز می تواند به همان اندازه خطرناک و زیان آور باش��د. 
کارشناس��ان می گویند که این نوع »فیش��ینگ« از زمان ش��روع 
پاندمی کرونا به یک تجارت پررونق برای مجرمان سایبری تبدیل 
ش��ده و آنطور که گزارش های میدانی نشان می دهد، این تهدید 
کماکان ادامه دار اس��ت و بهانه جدید برای این نوع کالهبرداری 
نی��ز یارانه های جدیدی اس��ت که با ح��ذف ارز ۴2۰۰ تومان به 
حساب سرپرس��تان خانوارها واریز شده اس��ت. جالب اینجاست 
ک��ه باج افزارها پیش از این س��هم عمده ای از حمالت س��ایبری 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده بودند، اما حاال به نظر می رس��د که 
مجرم��ان س��ایبری تصمیم گرفته اند در حم��الت هکری خود از 
»فیش��ینگ پیامکی« بیشترین بهره را ببرند و حتی برخی از این 

مدل »فیشینگ« با عنوان »توفان بزرگ« یاد می کنند.
بنابراین کس��انی که برای دریافت یارانه، ثبت نام یا اعتراض خود 
را ثبت و یا هنوز اقدامی انجام نداده اند، باید توجه داشته باشند که 
تاکنون س��ازمان هدفمندی یارانه ها پیامکی در این رابطه ارس��ال 
نکرده اس��ت، از این رو برای هر درخواس��تی باید به سامانه اعالمی 
مراجعه کرده و توجهی به پیامک های با شماره های ناشناس نداشته 
باشند. ارسال پیامک با شماره های ناآشنا و البته مربوط به اشخاص، 
در مدت گذش��ته از ش��روع ثبت نام و اعتراض ب��رای یارانه کماکان 
ادام��ه دارد و همان طور ک��ه پلیس اعالم کرده، ای��ن یک اقدام به 
کالهبرداری اس��ت. پیش از این جریان هم ش��اهد بودیم که برخی 
با سوءاستفاده از حساسیت موضوع یارانه ها و بی اطالعی مخاطبان، 
دس��ت به ارس��ال پیامک برای مردم زده و آنها را به سمت ورود به 

لینک سایتی، سوق داده و سوءاستفاده مالی می کردند.
از اواخر اردیبهش��ت م��اه که ثبت نام از جاماندگان یارانه ش��روع 
شده تاکنون، به دفعات ش��هروندان گزارش داده اند که برای آنها با 
شماره های اشخاص، پیامکی حاوی لینک برای ثبت نام ارسال شده 
است. این در حالی اس��ت که حتی صاحبان این شماره ها از ارسال 
چنین پیامک هایی از س��مت آنها مطلع نیس��تند و از س��وی دیگر، 
اصال س��ازمان هدفمندی یارانه ها تاکنون پیامک��ی برای مخاطبان 
جهت ورود به ثبت نام ارس��ال نکرده و آنچه اتف��اق افتاده در قالب 
اطالع رسانی عمومی بوده اس��ت. موضوع دیگر این است که چنین 
آدرس هایی برای ثبت نام و یا ثبت اعتراض از س��وی س��ازمان های 
مربوطه اعالم نش��ده است؛ بنابراین کس��انی که تا فروردین امسال 
یاران��ه دریافت کرده و در اردیبهش��ت در جریان واریز یارانه جدید 
۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، از لیس��ت یارانه بگیران حذف شده بودند 
ای��ن ام��کان را دارند که به س��امانه اعالمی وزارت رف��اه به آدرس 
hemayat.mcls.gov.ir مراجع��ه و اعت��راض خود را ثبت کنند. 
در همین جریان برای کسانی که اعتراض ثبت کرده اند یک مرحله 
یارانه واریز ش��ده ولی تا زمان انجام بررس��ی ها و تایید مش��مولیت 
دریافت، قابل برداش��ت نیس��ت. همچنین از اواخر اردیبهشت ماه، 
امکان ثبت نام برای جاماندگان از یارانه در س��ال های قبل، از سوی 
س��ازمان هدفمندی یارانه ها فراهم ش��د و می توانن��د با مراجعه به 
س��امانه my.gov.ir  اقدام کنند. بعد از پایش اولیه توسط سازمان 
هدفمندی، لیس��ت مربوطه برای بررس��ی نهای��ی و دهک بندی در 
اختی��ار وزارت رفاه قرار خواه��د گرفت. آخرین پیگیری ها نش��ان 
می دهد که هنوز بررس��ی درخواست ها شروع نشده و از این جهت 
پیامک��ی هم برای متقاضیان درباره تعیین تکلیف یارانه آنها ارس��ال 
نش��ده است. شهروندان بدانند که هرگونه اقدام در این رابطه حتما 
در پایگاه اطالع رسانی سازمان های مربوطه و البته در رسانه ها درج 

خواهد شد.
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شاخص ها چگونه طراحی و محاسبه می شوند؟
شاخص های جهانی برای بورس تهران

طراحی و محاسبه شاخص ها بیش از آنکه با هدف نماگری صورت گیرد، 
رویکرد سرمایه گذاری دارد و شاخص را به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری 
یا نوعی استراتژی سرمایه گذاری در نظر می گیرد. با این حال، شاخص به 
عنوان یک ابزار س��رمایه گذاری و به مثابه یک اس��تراتژی تخصیص منابع 
به انواع ابزارهای مالی، همچنان مورد  توجه فعاالن بازار س��رمایه در ایران 
ق��رار نگرفته و این در حالی اس��ت که در بازاره��ای جهانی انواع متفاوتی 
از اس��تراتژی های سرمایه گذاری در قالب شاخص به سرمایه گذاران عرضه 
می ش��وند. در گ��زارش تازه مدیریت تحقیق و توس��عه ش��رکت بورس و 
اوراق بهادار، رویکردهای متفاوت طراحی و محاس��به شاخص در بازارهای 
س��رمایه بررسی ش��ده اس��ت. در  این گزارش، دو نوع شاخص کم نوسان 
و بت��ای باال م��ورد مطالعه قرار گرفته و برای دوره زمانی یک س��اله برای 
شرکت های منتخب بورس تهران نیز محاسبه شده است. آشنایی با روش 
طراحی ش��اخص      های یادشده و مقایسه عملکرد آنها با شاخص کل بورس 
تهران بیانگر چگونگی تاثیر اس��تراتژی      های مختلف بر عملکرد پرتفو      های 

مبتنی بر شاخص است.
ش��اخص کم      نوس��ان یا حداقل نوسان چیس��ت؟ هدف از راه      اندازی این 
ش��اخص چیست و روش گزینش شرکت ها در آن چگونه است؟ در پاسخ 
باید گفت که این شاخص از بین شرکت های موجود در شاخص      های مرجع 
طراحی و محاس��به شده      اند. در این ش��اخص      ها شرکت هایی که کمترین 
نوسان را داشته      اند، انتخاب می شوند، اما نوسان تنها معیار انتخاب شرکت ها 
برای حضور در این شاخص نیست. همچنین هدف از طراحی و راه      اندازی 
شاخص کم      نوسان، گزینش شرکت هایی با نوسان کمتر در مقایسه با دیگر 
ش��رکت های حاضر در شاخص مرجع بوده است. حاال سوال این است که 
روش گزینش شرکت ها چگونه است؟ معیارهایی مثل نقدشوندگی، اندازه 
ش��رکت، تاریخ پذیرش و آغاز معامالت و گاهی برخی متغیرهای بنیادی 
مثل فروش، جریان نقدی و قیمت جزو روش های دیگر گزینش شرکت ها 

برای حضور در این شاخص است.
موضوع دیگر، وزن      دهی شرکت ها در شاخص کم      نوسان است. این موضوع 
براساس میزان نوسان بازدهی شرکت ها در هر دوره بازبینی تعیین می شود. 
براس��اس این روش تعیین، ش��رکت هایی که نوس��ان کمتری دارند، وزن 
بیش��تری در شاخص خواهند داش��ت، اما وزن      های در نظر گرفته شده در 
ابتدای دوره بازبینی الزاما در تمام طول دوره )تا دوره بازبینی بعدی( حفظ 
نمی      ش��وند و شرکت هایی که رشد قیمتی بیشتری دارند، از وزن بیشتری 
در ط��ول دوره برخوردار خواهند بود. حاال ب��ا این توضیحات برای بورس 
تهران هم می توان از ش��اخص کم      نوسان بهره برد. الگوی پیشنهادی برای 
این موضوع یعنی محاسبه شاخص کم      نوسان در بورس اوراق بهادار تهران 
می تواند جامعه مرجع را کل ش��رکت های پذیرفته شده در بورس در نظر 
بگیرد، اما تبصره      هایی برای ش��رکت هایی که می خواهند در این شاخص 
حضور داش��ته باشند در نظر گرفته شده اس��ت؛ اولین نکته این است که 
دس��ت کم شش ماه از عرضه این شرکت ها در بورس تهران گذشته باشد. 
نکته دوم این است که دست کم در ۵۰ درصد از روزهای معامالتی منتهی 
به دوره بازبینی معامله ش��ده باشند. نکته سوم به میانگین ارزش معامالت 
روزان��ه آنه��ا برمی گردد که از میان��ه ارزش معامالت روزانه ش��رکت های 
پذیرفته شده در بورس تهران برابر یا بیشتر باشد. آخرین نکته هم مربوط 
به ارزش بازاری آنهاست. ارزش بازاری این شرکت ها در روز بازبینی از میانه 
ارزش بازاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برابر یا 
بیش��تر باش��د، اما در کنار این تبصره      ها چند نکته دیگر هم برای پذیرش 
ش��رکت ها در شاخص کم      نوسان در بورس تهران در نظر گرفته شده است. 
مثال این مس��ئله مطرح شده که برای محاس��به بازدهی روزانه، تغییرات 
قیمت تعدیل شده سهم شرکت در نظر گرفته شود. در صورت وجود اقدام 
شرکتی شامل افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی، ابتدا قیمت تعدیل شده 
و س��پس نوسان آن به عنوان میزان بازدهی در نظر گرفته شود. همچنین 
پس از غربال شرکت ها و سپس محاسبه نوسان آنها، 2۰ شرکت با کمترین 
نوسان به عنوان ش��رکت های حاضر در شاخص کم      نوسان انتخاب شوند و 

البته بازبینی شرکت ها در ادوار سه ماهه انجام شود.
پیش��نهاد      دهنده این موضوع به مقایس��ه ش��اخص کل بورس تهران و 
شاخص کم      نوسان پیشنهادی در س��ال ۱۴۰۰ پرداخته است. شاخص کل 
بورس تهران س��ال  ۱۴۰۰ را با عدد ۱.۳۰۷.۷۰۷ )عدد پایانی سال ۱۳۹۹( 
آغ��از کرد و برای فراهم کردن امکان مقایس��ه بهتر، همین عدد به عنوان 
میزان آغازین ش��اخص کم نوس��ان پیش��نهادی در نظر گرفته شده است. 
طبق استداللی که مطرح ش��ده است، شاخص کم نوسان روند مالیم      تری 
را در مقایس��ه با شاخص کل پشت سر گذاشته، به طوری که انحراف معیار 
بازدهی شاخص کل در بازه زمانی مورد بررسی ۱.۱۷ درصد و برای شاخص 

کم نوسان ۰.8۷ درصد بوده است.
از ابتدای س��ال  تا سوم خرداد، ش��اخص کل با بیش از ۱۶ درصد افت به 
کمترین مقدار خود در  این سال  رسیده؛ در حالی که شاخص کم نوسان در  
این مدت حدود ۱۰ درصد افت داشته است. هرچند افت شاخص کم نوسان 
ت��ا 2۶ خرداد ادامه پیدا کرده و در مجموع افت ۱۴ درصدی را تجربه کرده 
است. نقطه اوج دو شاخص در ۶ شهریور ماه رقم خورده که بیانگر صعود به 
ترتیب ۴۴ و ۴۶ درصدی شاخص کل و کم نوسان به کمترین مقدار آنها در   
این س��ال  است. سپس دو شاخص کل و کم نوسان تا ۵ بهمن ماه به ترتیب 
افت 2۳ و ۱۷ درصدی و س��پس تا پایان سال  )۵بهمن تا 28 اسفند( رشد 
۱۳ و ۱2 درصدی را پشت سر گذاشتند. در کل سال  نیز شاخص  کل رشدی 

۴.۵ درصدی و شاخص کم نوسان رشدی ۱۶.۵ درصدی را تجربه کرده      اند.
نهایتا براساس آنچه توضیح داده شد، مدیریت تحقیق و توسعه شرکت 
بورس و اوراق بهادار در پایان گزارش »بررسی چگونگی طراحی و محاسبه 
ش��اخص های کم نوسان و بتای باال« اینطور نتیجه گیری کرد که شاخص 
کم نوس��ان و ش��اخص بتای باال، دو ش��اخص با دو رویکرد سرمایه      گذاری 
متفاوت هس��تند که اولی ریسک و نوسان کمتر و دومی ریسک و بازدهی 
باالتر را به عنوان یک اس��تراتژی س��رمایه      گذاری عرضه می      کنند. بررسی 
ش��اخص      های یادشده در عرصه جهانی و محاسبات انجام شده برای بورس 
تهران براساس الگوی پیشنهادی در  این پژوهش نشان می      دهد که اهداف 
یادش��ده به نحو قابل قبولی توسط  این دو ش��اخص برآورده شده      اند. نکته 
دیگ��ری که در بحث نتیجه      گیری بعد از این توضیحات باید به آن اش��اره 
کرد، این است که شاخص کم نوسان از نوسانات بازدهی کمتر و در نتیجه 
ریس��ک کمتری نسبت به شاخص کل برخوردار است و البته به دلیل افت 
کمتر در نیمه دوم س��ال  و روند صعودی نیمه اول، بازدهی بهتری نیز در 
سال ۱۴۰۰ در مقایسه با شاخص کل داشته است. شاخص بتای باال نوسان، 
انحراف معیار بازدهی روزانه بیش��تر و در نتیجه ریسک بیشتری از هر دو 
شاخص کل و البته شاخص کم نوسان داشته و در ازای آن، بازدهی بیشتری 

نسبت به هر دو شاخص یادشده را در سال  ۱۴۰۰ به دست آورده است.

نگــــاه

فرصت امروز: بازارهای مالی روزهای پرنوس��انی را سپری می کنند و در 
حال��ی که اکثر بازارها در ای��ن روزها از بازدهی قابل توجهی برخوردارند و 
بهار پربار و فصل سودآوری را پشت سر گذاشته اند، اما بازار سرمایه با وجود 
شروع خوب در سال ۱۴۰۱ از قافله بازدهی بازارها جا مانده است. اگرچه 
بورس اولین ماه از س��ال و قرن جدید را توفانی آغاز کرد و در دومین ماه 
نیز بازدهی نسبتا خوبی داشت، اما از روزهای آخر اردیبهشت ورق برگشت 
و تاالر شیش��ه ای عمدتا قرمزپوش شد. دقیقا از فردای روز 2۷ اردیبهشت 
که ش��اخص کل بورس تهران موقتا ب��ه مقاومت یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
واحدی رسید، دوره اصالح بورس کلید خورد و شاخص کل حتی یک روز 
هم نتوانس��ت در کانال جدید قد علم کند. این روند نزولی در میان بیم و 
امید بورس بازان تا آخرین روز خرداد ادامه داش��ت و برخالف سودهای دو 
رقمی دو ماه نخست سال، شاخص کل بورس با افت 2.۵ درصدی به کار 
خود در این ماه پایان داد و با ایستادن در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۹ هزار 

واحد، به رشد ۱2 درصدی در پایان معامالت فصل بهار بسنده کرد.
نماگ��ر اصلی تاالر شیش��ه ای همچنی��ن در اولین روز فصل تابس��تان 
)چهارشنبه اول تیرماه(، بیش از ۶ هزار واحد کاهش ارتفاع داد، در دومین 
روز معامالتی تابستان )شنبه ۴ تیرماه( بیش از ۱۳ هزار واحد ریخت و در 
سومین روز معامالتی تابستان )یکشنبه ۵ تیرماه( با ۱8 هزار واحد کاهش 
دیگ��ر تا رقم یک میلی��ون و ۵۰۱ هزار واحد عقب رفت تا با افت ۳8 هزار 
واحدی در سه روز معامالتی تیرماه کماکان شاهد معامالت سرد بورس در 

آغاز فصل گرما باشیم.
بازگشت به کف کانال 1.5 میلیونی

هرچند بازار س��رمایه، قرن جدید را سبزرنگ آغاز کرد و شاخص بورس 
تهران پس از حدود 2۰ ماه توانست در اواخر اردیبهشت مجددا وارد کانال 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد ش��ود، اما دوباره در هفته های گذش��ته در 
دام سقوط افتاده و رنگ قرمز همچنان بر تن بورس جاخوش کرده است. 
در جریان معامالت روز یکش��نبه ۴ تیرماه، ش��اخص کل بورس با کاهش 
۱8 هزار و ۹۹۰ واحدی به رقم یک میلیون و ۵۰۱ هزار واحد و ش��اخص 

هم وزن با ۴ هزار و ۹۷۵ واحد افزایش به رقم ۴۱۷ هزار و ۶8۴ واحد رسید. 
در این روز بیش از ۶ میلیارد و ۷۱۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۴۳ هزار و ۷۰ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد 
شد. شاخص بازار اول، کاهش ۱۶ هزار و ۵۵۵ واحدی و شاخص بازار دوم، 

کاهش ۳۰ هزار و ۱۵ واحدی را تجربه کردند.
شرکت سرمایه گذاری سایپا با ۱۰۰ واحد، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی 
ایران با ۹۰ واحد، پتروشیمی شازند با 8۳ واحد، تراکتورسازی ایران با 8۳ 
واحد و توس��عه صنایع بهشهر با ۷۵ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص کل داشتند. در مقابل نیز شرکت صنایع مس ایران با 2 هزار و ۳۱۵ 
واحد، فوالد مبارکه اصفهان با یک هزار و ۹۱۷ واحد، بانک ملت با یک هزار 
و 28 واحد، س��رمایه گذاری تامین اجتماعی با 8۶۴ واحد و گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید با ۶۵8 واحد با تاثیر منفی بر رشد شاخص همراه شدند. 
گروه خودرو با ۷2 هزار و 8۴۱ معامله به ارزش ۶ هزار و ۴8۱ میلیارد ریال 
در صدر گروه های بورسی نشست. همچنین گروه فلزات اساسی با ۳۴ هزار 
و 8۹۴ معامله به ارزش ۳ هزار و ۱8۱ میلیارد ریال، گروه شیمیایی با ۳۵ 
هزار و ۵۷۰ معامله به ارزش 2 هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال، گروه فرآورده های 
نفت��ی با ۱۷ هزار و ۶۶8 معامله ب��ه ارزش یک هزار و 8۹۷ میلیارد ریال و 
گروه سرمایه گذاری ها با ۱۴ هزار و ۵8۳ معامله به ارزش یک هزار و ۷۳۹ 

میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با کاهش 2۳۷ 
واحدی به رقم 2۰ هزار و ۳۴۷ واحد رسید. در این بازار بیش از 2 میلیارد 
و 88۷ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۷۹۹ 
میلیارد ریال دادوستد شد. شرکت بین المللی ساروج بوشهر با ۱.۶۹ واحد، 
ش��رکت دامداری تلیس��ه نمونه با ۱.۶۶ واحد، ش��رکت کشت و دام قیام 
اصفهان با ۱.۵ واحد، شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره با ۱.۳ واحد 
و شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان با یک واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر 
رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت پتروشیمی زاگرس با ۱۶.۶۵ واحد، 
بیمه پاسارگاد با ۱۶.۵ واحد، سنگ آهن گهر زمین با ۱۳.۵۱ واحد، فوالد 

هرمزگان جنوب با ۱2.2 واحد و پتروشیمی تندگویان با ۱2 واحد با تاثیر 
منفی را بر رشد شاخص همراه شدند.

تضمین اصل سرمایه در بورس
اصل مبلغ سرمایه سرمایه گذاران برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه 
ایران با اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار، با استفاده از سازوکار صندوق های 
سرمایه گذاری تضمین خواهد شد. موافقت اصولی سازمان بورس با فعالیت 
این نوع صندوق صادر ش��ده اس��ت تا زمینه قانونی برای عرضه محصولی 
جدید به بازار سرمایه ایران فراهم شود. صندوق تضمین اصل سرمایه که 
در آینده ای نزدیک از س��وی س��بدگردان مفید پذیره نویسی خواهد شد، 
مهمترین ریس��ک سرمایه گذاری در بورس یعنی حفظ اصل سرمایه را در 
ش��رایط مختلف بازار تضمین می کند. طراح��ی این نوع جدید از صندوق 
در پاسخ به دغدغه س��رمایه گذاران کم ریسک و همچنین سرمایه گذاران 
تازه وارد به بازار سرمایه مدنظر قرار گرفته تا بتوانند بدون نگرانی از اینکه 

اصل سرمایه شان در معرض ریسک قرار بگیرد، سرمایه گذاری کنند.
مهمترین وجه تمایز صندوق تضمین اصل سرمایه در مقایسه با سهامی 
و درآم��د ثابت به نحوه س��رمایه گذاری این صندوق ها ب��از می گردد. نوع 
فعالی��ت این صندوق، مختلط خواهد بود بنابراین هم در س��هام و هم در 
اوراق درآمد ثابت سرمایه گذاری خواهد کرد. این نوع فعالیت، این امکان را 
برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از نظر پذیرش ریسک، مزایایی نظیر 
صندوق های درآمد ثابت داش��ته باش��ند و از نظر بهره مندی از بازدهی با 
ش��رایط نزدیک به صندوق های سهامی همراه شوند. چندی پیش آیت اهلل 
مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به ضرر مردم در بورس طی دو سال گذشته گفته بود که این اتفاق باعث 
شد سازمان بورس به کمیته فقهی پیشنهاد تاسیس صندوق سرمایه گذاری 
با تضمین اصل سرمایه را بدهد. روشی که در راه اندازی این صندوق مطرح 
ش��د، این بود که حداقل منابعی که مردم از طریق این صندوق وارد بازار 
می کنند، تضمین شود و اگر رشد سهم نیز از میزانی باالتر رفت، مازاد آن 

در اختیار صندوق قرار بگیرد.

شاخص بورس تهران به کف کانال 1.5 میلیون واحدی رسید

سومینافتتابستانیبورس

نرخ سیاستی نظام بانکی که تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه می گذارد، نرخ 
بهره سپرده های بانکی است که به صورت دستوری تعیین می شود، اما از 
آنجایی که نرخ بهره بین بانکی از ابتدای س��ال ۹۹ به صورت غیرمستقیم 
و در عملی��ات بازار باز تعیین می ش��ود، تاثیری بر رون��د معامالت بورس 
نمی گ��ذارد. در این روند بانک ها در صورت کمبود نقدینگی از منابع مازاد 
س��ایر بانک ها استفاده می کنند و در صورت مازاد نقدینگی، منابع خود را 
به سایر بانک ها قرض می دهند. این نوع تبادالت بین بانکی معموال خیلی 
کوتاه مدت و در بیشتر مواقع به صورت یکشبه برای تسویه مطالبات بانک 
مرکزی بوده و اغلب روز بعد تسویه می شود. بنابراین اثرگذاری بر معامالت 

بازار سرمایه ندارند.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، ب��ازار بین بانکی یکی از 
بخش های اصلی بازار پول اس��ت که در آن موسس��ات اعتباری و بانک ها 
ب��ا ه��دف تامین مالی کوتاه م��دت و به وجود آوردن تع��ادل در وضعیت 
نقدینگی خود، با یکدیگر وارد معامله می شوند. در این بازار، بانک هایی که 
دچار کس��ری شده اند و احتیاج به نقدینگی دارند، از بانک هایی که دارای 
منابع مازاد هستند، قرض می گیرند تا وضعیت نقدینگی خود را به تعادل 
برس��انند و بانک قرض گیرنده موظف است که این پول را در فاصله زمانی 
کوتاه )در بعضی مواقع فقط یک روز طول می کشد( با نرخ سود مشخص 
بازپرداخت کند. نرخ س��ودی که بانک قرض گیرنده به بانک قرض دهنده 
پرداخت می کند را اصطالحا نرخ سود یا بهره بین بانکی می نامند. این نرخ 
در عملیات بازار باز تعیین می ش��ود که نمایش معامالت بین بانکی روی 
 )TSTMC( تابلوی فرابورس در س��امانه مدیریت فناوری ب��ورس تهران

قابل مشاهده است.

نرخ بهره بین بانکی از ابتدای امس��ال در یک روند فزآینده از 2۰ درصد 
فراتر رفته است؛ به طوری که این نرخ در اوایل اردیبهشت 2۰.۳۶ درصد 
بوده و دوم تیرماه به 2۰.82 درصد رس��یده اس��ت. این افزایش در حالی 
اس��ت که آخرین بند مصوبه ۱۰ بندی سال گذشته ستاد اقتصادی دولت 
برای حمایت از بازار س��رمایه، ناظر به مداخله بانک مرکزی در بازار ثانویه 
اوراق برای نگه داش��تن بهره بین بانکی در س��قف 2۰ درصد بوده اس��ت. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد که دو عامل عدم استفاده دولت از تنخواه بانک 
مرکزی در ماه های ابتدایی سال )به دلیل وصول نشدن درآمدهای مالیاتی 
و گمرکی، استفاده از تنخواه در سه ماه ابتدایی سال رایج است( و از سوی 
دیگر، افزایش تقاضا برای تس��هیالت بنگاه های تولیدی ناشی از اصالح ارز 
ترجیحی و افزایش قیمت های جهانی، از مهمترین دالیل رش��د نرخ بهره 
بین بانکی است؛ عواملی که فی نفسه نشان از حرکت اقتصاد ایران در مسیر 
درست دارد. در این شرایط عده ای از فعاالن بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره 
بی��ن بانکی را زنگ خطری برای بازار س��رمایه می دانند که می تواند تاثیر 
منفی روی شاخص های بورسی داشته باشد؛ در صورتی که نرخ سیاستی 
تاثیرگذار بر بازار سرمایه و دیگر بازارها صرفا نرخ بهره سپرده بانکی است 
نه نرخ بهره بین بانکی. به طور کلی، بازار بین بانکی به دلیل جنس و دایره 
محدودی که دارد نمی تواند تاثیری روی بازار سرمایه و حتی بازارهای دیگر 
داشته باشد. از سوی دیگر، نباید این نکته را فراموش کرد که اساسا جنس 

نرخ بهره بین بانکی، پایه پولی و نرخ سود سپرده نقدینگی است.
حال سوال این است که عملیات بازار باز بانک مرکزی چگونه کار می کند؟ 
برای اجرای سیاست های پولی، دو راه یا به عبارتی دو ابزار وجود دارد؛ ابزار 
مستقیم و ابزار غیرمستقیم. ابزار مستقیم ابزارهایی است که بانک مرکزی 

از طریق آن بانک ها را به س��مت نرخ و حجم تسهیالت مدنظرش هدایت 
می کند و نیازمند نظارت قوی بانک مرکزی اس��ت. مثال اعطای تسهیالت 
به بخش های خاص یا تکالیف خاصی که بر بانک ها وضع می شود، از جمله 
ابزارهای مس��تقیمی هستند که در گذشته نیز وجود داشتند. تعیین نرخ 

سود به صورت دستوری نیز شکل دیگر ابزار مستقیم است.
در ابزار غیرمستقیم نیز بانک مرکزی به شیوه دستوری عمل نمی کند. 
بلکه س��عی می کن��د با توجه به مکانی��زم بازار و جریان عرض��ه و تقاضا، 
روندهای پولی را مدیریت کند. عملیات بازار باز، سپرده قانونی و تسهیالت 
قانونی از جمله ابزارهای سیاست گذاری غیرمستقیم هستند. بانک مرکزی 
به وسیله عملیات بازار باز، بانک ها را به سمت اهداف خود هدایت می کند. 
به عبارت دیگر، عملیات بازار باز، ابزاری است که بانک مرکزی با مدیریت 
نرخ سود در بازار بین بانکی تالش می کند به هدف اصلی خود که کنترل 
تورم اس��ت، برسد. از س��ال ۹۷ مقدمات عملیات بازار باز فراهم شده و از 

اوایل سال ۹۹ اجرایی شده است.
بازار بین بانکی با این هدف ایجاد ش��ده اس��ت که بانک ها برای تامین 
نقدینگی خود از یکدیگر کمک بگیرند و به بانک مرکزی مراجعه نکنند و 
عدم مراجعه آنها به بانک مرکزی باعث جلوگیری از انبساط حجم نقدینگی 
در اقتصاد می ش��ود. با در نظر گرفتن این مهم که رش��د کنونی نرخ بهره 
بین بانکی ناش��ی از افزایش تقاضای تس��هیالت است، می توان گفت این 
اتفاق برای بورسی ها مفید نیز هست. این تسهیالت در بدترین سناریو به 
دلیل تورم و در بهترین س��ناریو برای افزایش سرمایه در گردش و توسعه 
واحدهای تولیدی دریافت می شود که در هر دو حالت، اتفاقی مناسب برای 

سهامداران و بورس بازان است.

چرا نباید از افزایش نرخ بهره بین بانکی نگران بود؟

نسبت بازار سرمایه و بهره بین بانکی
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استیضاح وزیر صمت با محوریت صنعت 
خودرو اقدامی نادرست است

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی گفت 
اس��تیضاح وزی��ر صم��ت با توجه ب��ه س��هم ناچیزی ک��ه دولت در 

خودروسازی دارد اقدامی نادرست است.
عبدالناصر درخشان در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
طرح اس��تیضاح وزیر صمت از سوی نمایندگان مجلس اظهار داشت: 
طرح اس��تیضاح وزیر صمت با محوریت صنعت خودرو کامال اش��تباه 
اس��ت و موضوعات مهمتری از جمل��ه فوالد، س��یمان، ترانزیت و ... 
می توانس��ت محور اس��تیضاح آقای فاطمی امین باشد اما با توجه به 
س��هم ناچیزی که دولت در خودروسازی دارد استیضاح وزیر صمت با 

محوریت صنعت خودرو اقدامی نادرست است.
وی با تصریح اینکه نمایندگان مجلس همواره توپ مشکالت صنعت 
خ��ودرو را در زمین وزارت صم��ت می اندازند، افزود: از آنجا که وزارت 
صمت نباید دخالتی در صنعت خودرو داشته باشد عملکرد وزیر صمت 
در خودروس��ازی نیز نباید مبنای استیضاح قرار بگیرد و هرچه نقش 
ای��ن وزارتخانه در صنعت خودرو کمتر باش��د ب��ه نفع صنعت خودرو 

کشور است.
نماینده مردم ایرانشهر و سرباز در مجلس شورای اسالمی در پایان 
یادآور شد: اگرچه اس��تیضاح کنندگان دالیلی را برای استیضاح وزیر 
صمت مطرح کرده اند اما محورهای استیضاح وزیر هنوز در کمیسیون 

صنایع مطرح نشده و طی هفته جاری بررسی خواهد شد.

اجرای طرح شناسنامه دار کردن لوازم یدکی 
خودرو

طرح شناس��نامه دار ک��ردن لوازم یدک��ی خ��ودرو در کهگیلویه و 
بویراحمد آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و 
بویراحمد، طرح ساماندهی بازار لوازم یدکی خودرو از اواسط فروردین 
ماه امسال به صورت آزمایشی با درج کد رهگیری بر روی سه قلم کاال 

شامل فنر، باتری و روغن خودرو آغاز شد.
معاون بازرس��ی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با 
اش��اره به اینکه فروش��نگان لوازم یدکی خودرو باید در سامانه جامع 
تجارت نام نویسی کنند، گفت: فروشندگانی که به عرضه کاالی بدون 

کد رهگیری اقدام کنند کاالهای شان جمع آوری و جریمه می شوند.
باق��ری فرد س��اماندهی ب��ازار ل��وازم یدکی خ��ودرو، حفظ حقوق 
مصرف کنن��دگان و اجتناب از ورود کاالی قاچ��اق و تقلبی به بازار را 
از اصلی تری��ن مزیت های این طرح عنوان ک��رد. وی گفت: از ۱۵ تیر 

۵۳ قلم دیگر لوازم یدکی خودرو زیر پوشش این طرح قرار می گیرد.

نماگربازارسهام

ب��ا وجود اینکه تبدیل 2۰۰ هزار خودرو عمومی به دوگانه س��وز موجب 
صرفه جویی ۳۵۰ میلیون لیتری بنزین و ۱۷۵ میلیون دالری ارزی ش��ده 

اما سهم سی ان جی از سبد سوختی کشور تنها حدود 2۱ درصد است.
به گزارش بازار، بی توجهی به تولید خودروهای دوگانه سوز و سهم پایین 
س��ی ان جی از سبد سوخت مصرفی کش��ور هر سال خسارت بسیاری را 
به اقتصاد ایران وارد می کند. این خس��ارت در ش��رایطی وارد می شود که 
رش��د مصرف بنزی��ن نگرانی ها برای واردات بنزین به ایران را هم بیش��تر 
کرده است. مسئوالن ش��رکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی به بازار 
می گویند که ایرانی ها در خرداد امسال به طور متوسط روزانه حدود ۱۰2 
میلیون لیتر بنزین مصرف کردند. این حجم از بنزین در شرایطی مصرف 
می ش��ود که جلیل س��االری معاون وزیر نفت مقدار تولید واقعی بنزین را 
۱۰۳ میلی��ون لیت��ر در روز اعالم می کند. با این اوص��اف تولید و مصرف 
بنزین حاال دیگر س��ر به سر ش��ده و نیاز به واردات بنزین خیلی زودتر از 
آنچه تصور می ش��د، احساس می ش��ود. به خصوص که کرونا هم کمرنگ 
شده و س��ه ماه پیش رو جزو پرترددترین ماه ها در سال های اخیر خواهد 
بود. با این وجود به نظر می رسد که دولت تمایل زیادی برای افزایش سهم 
س��ی ان جی در سبد سوختی کش��ور ندارد. از آن طرف هم ارزانی بنزین 
موجب شده که خودروهای عمومی هم استقبال زیادی از طرح دوگانه سوز 
کردن نکنند. آنگونه که محمد حسن باقری مدیر طرح سی ان جی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به بازار گفته تا حاال 2۰۰ هزار خودرو 
بنزین سوز به سی ان جی سوز تبدیل شده اند. او همچنین با بیان اینکه ۱۶ 
ه��زار خودرو نیز در نوبت تبدیل قرار دارند، ادامه داد: با تبدیل 2۰۰ هزار 
خودروی عمومی، ساالنه حدود ۳۵۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین کشور 

صرفه جویی شده است.
در ای��ن میان خودروس��ازان ه��م تمایل چندانی به تولی��د خودروهای 
دوگانه س��وز ندارند. آنها مدعی اند که قیمت تمام شده خودروهای سی ان 
جی س��وز خیلی باالتر از قیمت فروش آنه��ا بوده و به همین دلیل توجیه 
اقتصادی باالیی ندارد. همه این عوامل موجب ش��ده سهم سی ان جی از 

سبد سوختی کشور حدود 2۱ درصد باشد در حالی که فعاالن این صنعت 
مدعی اند که این سهم باید به ۴۰ درصد افزایش یابد.

میلیون ها دالر صرفه جویی ارزی با دوگانه سوز کردن خودروها
قیمت بنزین در ماه های گذشته رکوردهای بی سابقه ای را به ثبت رسانده 
اس��ت. براس��اس تازه ترین گزارش منتشر شده متوس��ط قیمت بنزین در 
انگلیس به 2.۳2 دالر در هر لیتر رس��یده است. البته وضعیت قیمت ها در 
منطقه خاورمیانه که به نوعی مهد کش��ورهای نفت خیز جهان است، بهتر 
اس��ت. به عنوان مثال هم اکنون هر لیتر بنزین در عربس��تان هم اکنون به 
قیمت ۰.۶۷ دالر یا در عراق به قیمت حدود ۰.۵ دالر فروخته می شود. در 
جهان عرب، بنزین در مراکش با قیمت هر لیتر ۱.۶8 دالر )۵۴.۶۳2 تومان( 
در صدر فهرست گرانترین بهای بنزین در کشورهای عربی قرار دارد و پس 
از آن اردن با اختالف جزئی ۱.۶۶ دالر )۵۴.۳۰۵( در هر لیتر در رتبه دوم 
قرار دارد. حتی اگر متوس��ط قیمت بنزین را هم ح��دود ۰.۵ دالر در نظر 
بگیریم می توان ادعا ک��رد که اجرای این طرح حدود ۱۷۵ میلیون دالر یا 
به عبارت ساده تر )با احتساب دالر 2۷ هزار تومانی( ۴ هزار و ۷2۵ میلیارد 
تومان صرفه جویی ارزی داشته است. در صورتی که قیمت بنزین را حدود 
۰.۵ دالر در نظ��ر بگیریم می توان گف��ت که تبدیل خودروهای عمومی به 
دوگانه سوز حدود ۱۷۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی به همراه داشته است.

ایرانی ها چقدر بنزین مصرف می کنند
در هشت س��ال گذشته با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و 
همچنین نوسازی پاالیشگاه های قدیمی، ایران توانست حجم تولید بنزین 
را افزایش دهد اما انتظار می رود با پایان محدودیت های کرونایی و افزایش 
سفرها به ویژه با خودروهای بنزین خوار، دوباره روند مصرف از تولید سبقت 
بگیرد. آنگونه که آمارها نش��ان می دهد میزان مصرف بنزین از حدود ۷۶ 
میلیون لیتر در س��ال ۹۹ به 8۶ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۰ رسید. البته 
روند روبه رشد مصرف در امسال هم ادامه پیدا کرده به طوری که در سه 
ماه نخست امسال متوسط مصرف روزانه به ۹۶ میلیون لیتر رسیده است. 
بسیاری دلیل اصلی مصرف باالی بنزین در ایران را خودروهای بی کیفیت 

می دانند. اردش��یر دادرس رئیس انجمن جایگاه داران سی ان جی در این 
ب��اره به بازار گفت: متوس��ط مصرف خودروها در داخل نزدیک س��ه برابر 
مصرف استاندارد جهانی است؛ درحالی که خودروهای ما باید در هر ۱۰۰ 
کیلومتر چهار لیتر مصرف بنزین داشته باشند، در حال حاضر خودروهای 

ما ۱۰ تا ۱2 لیتر مصرف بنزین دارند.
وی می گوید: اگر کرونا نبود شاید مصرف بنزین در کشور بیش از ۱2۰ 
میلیون لیتر در روز بود، در حالی که تولیدمان کمتر از ۱۱۰ میلیون لیتر 
در روز اس��ت. اما متاس��فانه در دولت گذش��ته از فرصتی که افت مصرف 
صورت گرفته بود، اس��تفاده نش��د و در نهایت حاال که دوباره ش��رایط به 
وضعیت نگران کننده ای رسیده صحبت از مصرف باالی بنزین و نیاز کشور 

به واردات سخن گفته می شود.

آیاتعطیالتتابستانیبدونکروناماراواردکنندهبنزینمیکند؟
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به قلم: راشل وندریک 
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

تفاوتی ندارد که در چه پلتفرمی مشغول به فعالیت هستید، بدون شک 
تولید محتوا نیاز اصلی ش��ما محس��ب می ش��ود. درواقع این اقدام امروزه 
مهمترین فعالیت در زمینه بازاریابی اینترنتی است. درواقع فروش به شیوه 
رایج، به اقدامی تبدیل شده است که در مسیر منسوخ شدن قرار دارد. در 
این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که در جهان 
به شدت متغیر حال حاضر، نمی توان با روش های قدیمی، نتایج الزم را به 
دست آورد. در این رابطه فراموش نکنید که شما در بازار خود تنها نیستید 
و برندهای بس��یاری وجود دارد. بدون ش��ک توجه به جدیدترین ترندها، 
موضوع بسیار مهمی است که در ادامه ۹ مورد برتر را بررسی خواهیم کرد. 
درواقع ترندها می تواند شما را از بن بست فکری نجات دهد و در مسیری 
قرار بگیرید که با تالش کمتر، نتایج به مراتب بیشتری را به دست آورید. 

1-ارزش آفرینی داشته باشید
درواقع ش��ما باید همواره به این موضوع فکر کنید که مخاطب از دیدن 
محتواهای ش��ما چه چیزی را به دست می آورد؟ در این رابطه الزم است 
ت��ا تمرکز خود را بر روی موارد کامال ارزش��مند بگذارید. برای مثال برای 
یک برند حوزه لوازم آرایش��ی، نکات مراقبت از پوست، یک موضوع بسیار 
مهم محسوب می ش��ود. درواقع امروزه دیگر مطالب در اصطالح زرد برای 
ش��ما نتیجه ای را به همراه نخواهد داشت. این اقدام کمک خواهد کرد تا 
مخاطبان اقدام به بازنشر محتواهای شما نمایند و دلیل کافی برای مخاطب 
ماندن، وجود داشته باشد. در نهایت تمامی این اقدامات باعث خواهد شد 
تا امکان رشد باالتری را داشته باشید. در این زمینه نکته مهم این است که 
برای تولید محتوای ارزشمند، شما نیاز به تیم تخصصی دارید. درواقع این 
افراد به خوبی می دانند که یک موضوع را با چه لحن و شیوه ای به نماش 
درآورند که باالترین ش��انس پذیرش از سوی جامعه هدف را داشته باشد. 
درواقع با کنار گذاش��تن هزینه های اقدام��ات کم تاثیر نظیر چاپ تراکت، 
بدون ش��ک بودجه الزم برای چنین اقدامی را به دس��ت خواهید آورد. به 
ص��ورت کل��ی مزیت این اقدام به قدری زیاد اس��ت که حتی از اختصاص 

بودجه های هنگفت هم نباید واهمه داشته باشید. 
2-مشتریان خود را درگیر کنید 

بدون شک هیچ فردی تمایل ندارد که به صورت مداوم یکسری اقدامات 
تبلیغاتی را مش��اهده کند. به همین خاطر الزم اس��ت تا به مواردی توجه 
کنید که باعث می ش��ود تا تعامل ش��ما با مخاط��ب افزایش پیدا کند. در 
این زمینه ش��ما باید همواره پیش قدم باشید. برای مثال از مخاطبان خود 
بخواهید تا نظرات خود را برای شما ارسال کنند و زمینه گفت و گو ایجاد 
کنید. در این زمینه الزم است تا مواردی را که افراد به آنها عالقه دارند را 
پیدا کرده و با تمرکز کردن بر روی آنها، ش��انس موفقیت خود را افزایش 
دهید. دراقع داشتن یک پایگاه هواداران، امکان انجام فعالیت های به مراتب 
بیشتری را در اختیار شرکت شما قرار می دهد. در این راستا فراموش نکنید 
که س��رگرم کننده بودن اقدامات، مهمترین اص��ل در زمینه درگیر کردن 
مخاطب محسوب می شود. برای درک بهتر این موضوع توصیه می شود که 
به اقدامات برندهای موفق توجه داشته بشید و قبل از هر اقدامی، اطالعات 
الزم را به دست آورید. درواقع شما به یک جامعه آماری مناسب نیاز دارید 

تا بدانید که عالقه های اصلی مخاطبان شما شامل چه مواردی است. 
3-ویدئوی کوتاه تولید نمایید 

ب��ا توجه به ای��ن امر که در حال حاضر ویدئ��و محبوب ترین نوع محتوا 
محس��وب می ش��ود. الزم است تا به این بخش بیش��ترین توجه را داشته 
باش��ید. با این حال ویدئو نیز ش��امل موارد متعددی می شود که آمارهای 
چهار س��ال اخیر بیانگر توجه ویژه به موارد کوتاه است. درواقع ویدئوهایی 
با زمان کمتر از ۱ دقیقه، باالترین شانس دیده شدن را دارند. در این رابطه 
تجربه موفق تیک تاک، یک نمونه بس��یار خوب محسوب می شود. در این 
زمینه اخیرا برند گوچی نیز به ویدئوهای کوتاه توجه ویژه نش��ان داده که 
باعث شده است تا فروش سه ماه اخیر آنها، رشد بی نظیری را داشته باشد. 
در این زمینه تمرکز اصلی آنها نمایش پش��ت صحنه تولید محصوالت با 
س��رعت پخش باال اس��ت که باعث می شود تا یک ویدئو چند دقیقه را در 
چند ثانیه به نمایش درآورند. در این زمینه روانش��ناس ها عقیده دارند که 
مخاطب امروز، کامال بی حوصله است و اگرچه هر فرد به طور متوسط در 
هفته ۱8 س��اعت را صرف مشاهده ویدئو از بسترهای اینترنتی می کند، با 
این حال بیش از ۶۰ درصد آنها ش��امل موارد کوتاه اس��ت. در این راس��تا 
فراموش نکنید که هنر اصلی شما در خالصه کردن موارد بدون لطمه زدن 
به موضوع اصلی اس��ت. به همین خاطر بهتر است که نمونه های متعددی 
را مشاهده کرده باشید و یا از فردی باتجربه در این رابطه استفاده کنید. 

4-سرگرمی را فراموش نکنید 
نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که یک موضوع 

را می توان به صدها روش بیان شود. در این زمینه هنر اصلی شما در ایجاد 
جذابیت است. درواقع ماهیت ش��بکه های اجتماعی بر پایه سرگرم کردن 
افراد می باشد و الزم است تا به این اصل توجه داشته باشید. در این زمینه 
اشتباه بزرگ بس��یاری از برندها این است که تصور می کنند که سرگرمی 
تنها برای بالگرها است و برندها باید وجهه خود را حفظ کنند. این امر در 
حالی است که برترین برندهای جهان نظیر کوکاکوال، به خوبی از میم ها و 
موارد طنز استفاده می کنند. درواقع تجربه اول بسیار مهم بوده و اگر بتوانید 
حسی خوب را در مخاطب ایجاد کنید، احتمال خرید و ایجاد وفاداری چند 
برابر خواهد بود. در این زمینه نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که شما باید تصویری مثبت از شرکت خود را نشان دهید تا افراد 
تمایل پیدا کنند که با ش��ما همراه ش��وند. در این زمینه بسیاری از برندها 

حتی اقدام به بازی سازی کرده اند که نتایج فوق العاده ای را به همراه دارد. 
5-موارد مهم برای برند خود را برجسته نمایید 

بدون ش��ک هر برندی جدا از بحث کسب درآمد، براساس یکسری اصول 
و خواس��ته ها شکل گرفته است که باید آنها را به خوبی در معرض نمایش 
قرار دهید. این امر باعث خواهد شد تا امکان جذب افراد همفکر، کامال مهیا 
شود و این امر خود می تواند زمینه ایجاد یک گروه از مخاطبان وفادار را به 
همراه داشته باشد که به معنای رشد بسیار سریع خواهد بود. در این راستا 
چنین اقدامی حتی می تواند زمینه همکاری و آشنایی بهتر با برندهای دیگر 
 ،Jones Road را هم به همراه داش��ته باشد. برای مثال برند لوازم آرایشی
این هدف را داشته است که اقدامات آنها آسیبی بر موجودات زنده نداشته 
باش��د و درصد تولید کربن آنها به صفر برسد که مانور دادن به این موضوع 
باعث شد تا س��ریعا مورد توجه برندهای محیط زیستی و افراد دغدغه مند 

ق��رار گیرد. درواقع تبلیغ آنها در نهایت زمینه محبوبیت جهانی این برند را 
ایجاد کرد. این امر در حالی است که در حالت عادی برای رسیدن به چنین 

جایگاهی، نیاز به صرف میلیون ها دالر هزینه تبلیغات می باشد. 
6-با اینفلوئنسرها همکاری داشته باشید 

امروزه همکاری با اینفلوئنس��رها به یک اقدام حیاتی تبدیل شده است. 
درواقع این افراد در مرکز توجه قرار دارند و همکاری با آنها می تواند زمینه 
آشنایی سریع افراد را با شما به همراه داشته باشد. در این زمینه نکته ای که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که ما از دوره تبلیغ مستقیم عبور 
کرده ایم و این اقدام دیگر نتیجه بخش محسوب نمی شود. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا به مواردی توجه نمایید که کامال غیرمستقیم بوده و همسو 
با اقدامات رایج اینفلوئنسر مورد نظر محسوب می شود. خوشبختانه امروزه 
رش��د تکنولوژی به حدی رسیده است که می توان به راحتی افراد مناسب 
برای برند خود را پیدا کرد. برای مثال اگر در زمینه تولید لوازم کوهنوردی 
فعالیت دارید، یک اینفلوئنسر سفر، بهترین گزینه برای شما خواهد بود و 
با این حال به جای تبلیغ مستقیم، الزم است تا چنین فردی، محصوالت 
شما را بپوشد و یک والگ از صعود خود تهیه کند. در این زمینه آنباکس 
نیز بسیار کاربردی خواهد بود. با این حال در آنباکس باید تجربه استفاده 
از محصول نیز وجود داش��ته باشد. برای درک بهتر اقداماتی که در زمینه 

همکاری با اینفلوئنسرها می توان انجام داد. 
7-بانک محتوایی داشته باشید 

درواق��ع تولید محتوای جذاب به یکس��ری داده هایی نیاز دارد که باعث 
خواهد ش��د تا س��رعت کارها به مراتب بیشتر شود. نمونه ساده این امر را 
می توان در اس��تفاده از آهنگ های تیک تاک در کلیپ ها مش��اهده کرد. 

در این زمینه ش��ما باید افکت های صوتی و مجموعه کاملی از کلیپ ها و 
عکس هایی که ممکن است مورد نیاز باشد را هم تهیه کنید. در مرحله بعد 
شما باید تا حد امکان محتواهای آماده داشته باشید تا سریعا بتوانید آنها 
را به اشتراک بگذارید. این امر باعث خواهد شد تا همواره بتوانید براساس 

جدول محتوایی، اقدامات را انجام دهید. 
8-با کارشناس ها ارتباط برقرار کنید 

درواقع مصاحبه و ارتباط با کارشناس ها، اعتبار برند و اقدامات شما را افزایش 
می دهد. به همین خاطر الزم اس��ت تا آنها را م��ورد توجه جدی قرار دهید. در 
این زمینه می توانید نظر آنها را در رابطه با محصول خود جویا شده و یا یکسری 
گفت و گو در رابطه با وضعیت بازار داشته باشید. درواقع در این زمینه موضوعات 

بسیار متنوع بوده و توصیه می شود که تنها به یک نفر، محدود نشوید. 
9-به یک پلتفرم محدود نشوید

در آخر توصیه می ش��ود که دید خود را گس��ترش دهید و از به چالش 
کش��یده شدن واهمه نداشته باشید. درواقع اقدامات رایج، نتایج الزم را به 
همراه ندارد و ش��ما باید به دنبال موارد نوآورانه و خالقانه باش��ید. در این 
راس��تا نکته دیگری که باید توجه نمایید این اس��ت که محدود بودن به 
یک پلتفرم، ش��رایط را بیش از حد سخت خواهد کرد. درواقع هر شبکه، 
مخاطبان خاص خود را دارد و الزم اس��ت که حداقل در سه نمونه از آنها 
فعالیت داشته باشید و همواره تالش کنید که پس از جذب مخاطبان اولیه، 
اقدامات برای توجه به یک شبکه دیگر را نیز در دستور کار خود قرار دهید. 
مثال بارز در این زمینه شبکه تیک تاک است که شرکت هایی که از همان 

ابتدا در آن حضور پیدا کردند، نتایج بهتری نیز نصیب آنها شد. 
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اخبار

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد: 
تامین برق پتروشیمی گچساران از پست ساران

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 2 
بی در پست برق 230 کیلوولت ساران این شرکت برای تامین برق پتروشیمی 
گچســاران احداث و برق دار شد. محمود دشت بزرگ بیان کرد: این تجهیزات با 
مشارکت پتروشیمی گچساران با هدف تامین برق این پتروشیمی با دیماند 50 
مگاولت آمپر در پست برق ساران نصب و راه اندازی شده  است. وی با بیان اینکه 
ارزش سرمایه گذاری صورت گرفته در این پروژه 500 میلیارد ریال بوده، تصریح 
کرد: با این اقدام زیرســاخت الزم برای تامین برق پتروشیمی در حال احداث 
گچساران فراهم شده است. شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت تامین و 

انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
پیگیری جدی و رفع مشکالت مخابرات شهرستان های بندرترکمن و 

گمیشان در کوتاهترین زمان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در جلسه رسیدگی به مشکالت ادارات مخابرات شهرستانهای گمیشان وبندرترکمن برپیگیری جدی 
ورفع مشــکالت در کوتاهترین زمان ممکن تأکید شــد .دکتر غالمعلی شهمرادی که در جلســه رسیدگی به مشکالت ادارات مخابرات 
شهرستانهای گمیشان وبندرترکمن سخن می گفت :با تأکید براینکه هدف از جلسات هفتگی بررسی مشکالت ادارات مخابرات شهرستانها 
، رسیدگی  و رفع مشکالت در کوتاهترین زمان است ،خواستار پیگیری جدی مسائل مطرح شده ، شد.وی با تشریح وضعیت ارتباطی در 
این دو شهرستان ، بر  توسعه مخابرات در شهرستانهای گمیشان و بندرترکمن  براساس نیاز مشتریان تأکید کرد وگفت :تالش در جهت 
افزایش دایری تلفن ثابت ، واگذاری بیش از پیش اینترنت پرســرعت وارتقاء ســطح خدمات وسرویس ها، همچنین کاهش الوصولی ها 
موجب خواهد شد روند اجرای برنامه های توسعه ای پیشرفت خوبی داشته باشد .مدیر مخابرات منطقه گلستان در خصوص رشد شاخص 
های عملکردی افزود : استفاده حداکثری توانمندی منابع انسانی و تجهیزات وامکانات موجود راه حلی برای رفع موانع ومشکالت بوده و 
نیاز هست جدی تر به شاخص ها پرداخته و در زمینه ارتقاءسطح عملکرد، اقدامات موثر برنامه ریزی شود .در ادامه مهندس چوگان رئیس 
اداره مخابرات شهرستان گمیشان ومهندس قائمی رئیس اداره مخابرات شهرستان بندرترکمن به بیان مسائل پرداخته ونیازها را مطرح 

وخواستار حمایت وپشتیبانی ستاد شدند .

از محل احداث پست برق فوق توزیع صیدون بازدید شد
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از محل 
احداث پســت برق فوق توزیع صیدون و خطوط ارتباطی آن بازدید و از شروع 
عملیات اجرایی این پســت در آینده نزدیک خبر داد. محمود دشــت بزرگ به 
همراه معاونین و مدیران ارشــد این شــرکت از محل احداث پست برق 132 
بــه 33 کیلوولت صیدون و خطوط ارتباطی آن بازدید کرد. پســت برق 132 
به 33 کیلوولت صیدون که بنا اســت در چند کیلومتری ورودی این شهر )در 
منطقه پشــت پر( احداث شود اولین پست فوق توزیع بخش صیدون با ظرفیت 
30 مگاولت آمپر در فاز اول خواهد بود که برای تقویت زیرساخت های برق این 

منطقه  طراحی و برنامه ریزی شــده است. برای برقداری این پست نیز بنا است یک خط دو مداره 132 کیلوولت از پست 400 کیلوولت 
باغملک احداث شــود. کارهای مطالعاتی پســت برق صیدون و خطوط ارتباطی آن انجام شده و بازدید مدیرعامل از زمین محل احداث 
پســت که قبال شرکت برق منطقه ای خوزستان آن را به این مناسبت خریداری کرده، برای بررسی های اولیه احداث پست برق صیدون 
بوده است. بخش صیدون به مرکزیت شهر صیدون از توابع شهرستان باغملک و در امور بهره برداری ناحیه مارون شرکت برق منطقه ای 

خوزستان قرار دارد.
 

رشد بیش از23 درصدی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: نیروگاه شهید رجایی قزوین با تولید بیش 
ازیک میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص درخرداد ماهه امسال، 23/3 درصد 
نســبت به مدت مشابه ماه گذشته رشد تولید داشــته است. به گزارش روابط 
عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیرعامل  
نیروگاه در تشــریح این خبر گفت: در خرداد ماه امســال ، یک  میلیارد وصدو 
هفتادو هفت میلیون و ســیصدو شصت هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در 
واحدهای  بخاری و ســیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شــبکه سراسری 
تحویل شده است.  موتابها افزود: از این میزان انرژی، پانصدو شصت و دو میلیون 

و نهصد و پنجاه ونه  هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نه گانه نیروگاه سیکل ترکیبی وششصد و چهارده میلیون و چهارصدو یک  
هزار کیلووات ساعت انرژی درچهار واحد250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است. مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در ادامه بیان داشت: با 
این میزان  تولید انرژی خالص در خرداد ماه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 23/3 درصدی تولید انرژی نسبت به اردیبهشت ماه 1401بوده 
است. نیروگاه شهید رجایی سومین نیروگاه کشور است که با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت نامی 2042 مگاوات، ساالنه 12 

میلیاردکیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید می کند.

 اجرای کانال و روکش آسفالت کوی تنگک اول 
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: پروژه اجرای کانال و روکش آسفالت کوچه 
دلیران ۷-)کوچه بوشــهر توســکا(- واقع در کوی تنگک اول ، در راستای بهبود 
شرایط دفع آبهای سطحی ،  تسهیل در عبور و مرور شهروندان و ارتقای وضعیت 
ســیما و منظر شهری، تحت نظارت شــهرداری منطقه دو بندر بوشهر در دست 
اجراست. مدیر شهرداری منطقه دو بندر بوشهر گفت: اجرای این پروژه از مطالبات 
بســیار مهم اهالی آن ناحیه بوده که هم اکنون در مرحله اتمام کانیوو  و تکمیل 
کانال سنگ جدول و نیز  برداشت و جمع آوری قسمتی از آسفالت معیوب قدیمی 
می باشــد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو بندر بوشهر،  ایمان حق 
شناس اظهار نمود: تاکنون 3۷5 متر کانال سنگ جدول و 1۹0 متر کانیوو در قالب 
این پروژه اجرایی گردیده است که پس از  انجام قریب الوقوع عملیات زیرسازی و 
اجرای 2340 متر مربع آســفالت  ، این پروژه تکمیل و مورد بهره برداری عمومی 

خواهد گرفت. وی افزود : به علت عدم وجود شــبکه جمع آوری فاضالب شــهری در بسیاری از محالت جنوبی که باال آمدن سطح آبهای زیر 
زمینی و جاری شدن آن بصورت روان آبهای سطحی را به دنبال دارد ، تخریب و فرسایش آسفالت معابر و کانال های دفع آبهای سطحی را 

در اغلب این نواحی شاهد هستیم که امیدواریم با اجرایی شدن شبکه فاضالب شهری، معضالت زیست محیطی در این محالت از بین برود. 

در جلسه کمیته بحران مخابرات منطقه گلستان : 
بررسی اقدامات پیشگیرانه در جهت تامین ارتباطات پایدار

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: اقدامات پیشگیرانه در جهت تامین ارتباطات پایدارمخابراتی در کمیته بحران مخابرات منطقه گلستان 
بررسی شد.دکتر غالمعلی شهمرادی که در جلسه کمیته بحران سخن می گفت : با اشاره به انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور تامین 
ارتباطات پایدار نسبت به برنامه ریزی در این خصوص تاکید کرد و آنرا عامل مهمی در مدیریت بحران ها دانست.وی شناسایی نقاط گپ 
ارتباطی ، شنااسایی نقاط قابل تقویت شبکه ، شناسایی نقاط نیاز به فیبر کشی و پوشش حداکثری ارتباطات در نقاط حادثه خیز را نیز 
ضروری دانست و گفت : با در دست داشتن این اطالعات می توان در جهت تامین ارتباطات پایدار اقداماتی انجام داد و در مواقع بحران و 
مشکالت ارتباطی در اسرع وقت رفع خرابی نمود.مدیر مخابرات منطقه گلستان تجهیز لجستیک و امکانات مورد نیاز و حضور به موقع در 

مواقع بحرانی بصورت مجهز را خواستار شد و اهمیت این موضوع را متذکر شد.

 FTTH بازدید مدیر مخابرات منطقه گلستان از آغاز عملیات اجرایی 
بلوار صیاد شیرازی گرگان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلستان از عملیات اجرایی پروژه FTTH در بلوار صیاد شیرازی گرگان بازدید 
کرد .دکتر غالمعلی شهمرادی در بازدید از عملیات اجرایی پروژه واگذاری سرویس FTTH به ساکنان بخشی از بلوار صیاد شیرازی حد 
فاصل صیاد 40 تا بیمارســتان صیاد گفت : این پروژه با هدف جایگزینی فیبرنوری به جای کابل مســی انجام می شود و به مرور در کل 
شهرستان گرگان و استان انجام خواهد شد .وی این عملیات را در راستای نهضت جهادی توسعه فیبر شرکت مخابرات ایران  تحت عنوان 
" نجما" دانست و افزود : در اولین طرح اجرایی این پروژه مقرر شده است با حفاری بیش از 5 کیلومتر در منطقه صیاد 40 الی بیمارستان 
و تعدادی از کوچه های منظریه ، ظرفیت سازی انجام شده و متقاضیان بتوانند با مراجعه به مخابرات نسبت به دریافت این سرویس اقدام 
نمایند .مدیر مخابرات منطقه گلســتان ظرفیت ایجاد شــده پس از پایان این پروژه  را برای  1100 متقاضی عنوان کرد و گفت : قابلیت 

افزایش  تعداد سرویس قابل واگذاری نیز وجود دارد .

قم - خبرنگار فرصت امروز: شهردار کالن شهر قم از عوامل تولید 
سرود سالم فرمانده تقدیر کرد.

دکتر ســید مرتضی سقائیان نژاد امروز در دیدار با عوامل تولید سرود 
ســالم فرمانده، از ابوذر روحی خواننده و سعید نعیمی تهیه کننده این 
سرود حماسی تقدیر کرد. در متن تقدیر شهردار قم از ابوذر روحی آمده 
است: باور والیت مفهومی است که انسان به واسطه آن به سرچشمه زالل 
شــناخت حقیقت ذات وجودی حضرت حق نزدیک شده و تبلور این 
شناخت در ارکان زندگی مادی و معنوی انسان پدیدار می گردد و رشد و 
تعالی او را در پی دارد. تالش برای اشاعه این مفهوم واال در زمان غیبت 
حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف که مظهر والیت و امامت 
در عصر معاصر است، اقدامی است برآمده از بصیرت و شناخت زمانه برای 

آنان که دل و جان در گرو اعتقادات و باورهای خود دارند.
“سالم فرمانده” تنها یک اثر هنری و اعتقادی یا یک سرود و نماهنگ 
در ابراز ارادت به منجی عالم هســتی نیســت، آغاز حرکتی است مانا و 
ماندگار بر یادها و اثرگذار بر مخاطبین بی شــمار که لطف و مرحمتی 
خاصی از سوی خداوند متعال شامل حالش شده است و توانسته است 

در این بزنگاه جنگ های روانی و رسانه ای خوش بدرخشد و خاری باشد 
بر چشــم و تیری باشد بر جان آنان که قسم به خصم و دروغ و نیرنگ 

بسته اند.
برادر ارجمند؛ جناب آقای حاج ابوذر روحی

از تالش های بی دریغ و خالصانه جنابعالی که ســالیانی است مفتخر 
به کســوت خادمی مردم در لباس ارزشــمند “شهرداری” نیز هستید 

و همچنین دیگر ســازندگان و دســت اندرکاران این اثر فاخر و ماندگار 
سپاسگزارم.

افتخارآفرینــی و اثرگذاری این اقدام فاخر عالوه بر رعایت ســاختار 
حرفه ای و تخصصی، عنایتی است الهی برای تمامی گروه تولید که زمینه 
اجرای آن و شروع حرکتی جهانی برای فریاد استغاثه ظهور حضرت بقیه 

اهلل االعظم روحی و ارواحنا له الفداه را ایجاد نمودند.
نقطه عطف این حرکت بزرگ، جلوه مردمی و غیرانتفاعی آن بود که 
باز یادآور این نکته شد که هر جا مردم پای کار باشند، پیروزی و نصرت 

در همان جاست.
امیــدوارم با تداوم این قبیل اقدامات عالوه بر ایجاد زمینه ابراز ارادت 
منتظران راســتین و واقعی ظهور منجی موعود، شاهد فراگیری بیشتر 
طنین عشق و ارادت به محضر امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 
در گستره ی جهان هستی و زمینه سازی شناخت و کسب معرفت باشیم.

گفتنی اســت در این جلســه مدیرکل ارتباطــات و امور بین الملل، 
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، تهیه کننده 

و پشتیبانان این سرود حضور داشتند.

اراک - فرناز امیدی:  معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان 
دامپزشکی کشور گفت: واکسن بیماری های دامی به میزان کافی توسط 
این سازمان در نقاط مختلف کشور تامین شد. محمد حسینی در آیین 
تکریم و معارفه مدیرکل دامپزشــکی استان مرکزی، افزود: انواع واکسن  
بیماری های دامی از جمله بیماری طاعون نشــخوارکنندگان کوچک و 
هاری و لوازم آزمایشــگاهی ابتدای ســال جاری خریداری و تامین شد. 
وی ادامه داد: ســه هزار و 500 میلیارد ریال منابع مالی از محل تبصره 
14 یارانه ها، سال گذشته به سازمان دامپزشکی کشور اختصاص یافته و 
واکسن مورد نیاز دامداران و مرغداران کشور خریداری شد. معاون توسعه 
مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: 2 هزار و 400 
میلیارد ریال منابع مالی نیز توسط سازمان دامپزشکی کشور به استان ها 
ابالغ شد. حســینی تغییر دستور العمل ها در حوزه های مختلف امنیت 
غذایی و امنیت زیستی بر اساس نیازهای مردم را از برنامه های اولویت دار 
سازمان دامپزشکی کشور عنوان کرد و گفت: اصالح دستورالعمل های این 
بخش ها به گونه ای انجام می شود که به سود تولیدکنندگان و بر اساس 
نیاز مردم باشــد. وی یادآور شــد: ۶0 تا ۷0 درصد کاالهای اساسی در 
گذشته از بیرون از کشور تامین می شد که امروز به برکت انقالب اسالمی 
کشور در بیشتر حوزه ها به خودکفایی دست رسیده است. معاون توسعه 

مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور افزود: استان مرکزی با وجود 
صنعتی بودن در حوزه های مختلف تولیدات دام و طیور جزو استان های 
پیشــرو است و عالوه بر تامین نیاز داخل اســتان به این محصوالت به 
سایر استان های کشور ارسال می شــود. سرپرست اداره کل دامپزشکی 
استان مرکزی نیز در این نشست گفت: تشکل ها، اتحادیه های دامداری و 
انجمن های بخش خصوصی این اداره کل را از انتقادات و پیش نهادهای 
خود بی بهره نگذارند. محمــد فتاحی افزود: تعامل با بخش خصوصی و 
دستگاه های اجرایی اســتان مرکزی در دستور کار اداره کل دامپزشکی 

این استان قرار دارد. مدیرکل سابق دامپزشکی استان مرکزی گفت: این 
استان سال ۹4 با بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک درگیر بود که 
با اقدامات انجام شده این بیماری کنترل شد. محسن شانقی افزود: تعداد 
کانون های این بیماری ســال ۹4 در استان مرکزی 1۸ کانون بود که با 
انجام واکسیناســیون دام ها در مناطق حساس و اطراف مناطق حفاظت 
شده تعداد این کانون ها سال گذشته به 2 کانون کاهش یافت. وی ادامه 
داد: استان مرکزی در نیمه دوم سال ۹4 با سویه جدید بیماری تب برفکی 
درگیر بود و این بیماری تلفات فراوانی را برای دامداران اســتان به همراه 
داشت. مدیرکل سابق دامپزشکی استان مرکزی خاطرنشان کرد: شیوع 
این بیماری ســال ۹4 حدود 1۸ تا 1۹ هزار تلفات در استان مرکزی به 
همراه داشت که با تامین واکسن و اقدامات بهداشتی این بیماری در استان 
کنترل شده  است. شانقی افزود: 120 کانون بیماری تب برفکی سال ۹4 
در استان مرکزی وجود داشت که تعداد این کانون ها در سال گذشته به 
هفت کانون رســید. وی با یادآوری شــیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در سال ۹5 و ۹۶ در استان مرکزی افزود: با همکاری استانداری 
مرکزی و تالش کارکنان اداره کل دامپزشکی استان این بیماری کنترل 
شد. در این آیین از زحمات »محسن شانقی« تقدیر و »محمد فتاحی« به 

عنوان سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی معرفی شد.

ساری - دهقان : سرپرست شرکت گاز استان مازندران در نشست 
مسئولین انشعابات ادارات گازرسانی عنوان کرد: توجه ویژه به حقوق 
شهروندی و تکریم ارباب رجوع یک ضرورت اساسی است. به گزارش 
خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شــرکت گاز استان مازندران، 
قاسم مایلی رســتمی، سرپرست شرکت گاز استان مازندران با اشاره 
به اینکه تاکنون ۸30هزار انشــعاب گاز در استان انشعاب گاز نصب 
شده اســت تصریح داشت: از ابتدای سال تاکنون 3200 انشعاب گاز 
در  اســتان مازندران نصب شد. وی ادامه داد: بر اساس ماده 4 قانون 
اساســی، برقراری انشــعاب های غیر دائم خدمات عمومی تا تعیین 
تکلیف قانونی مجاز اســت. سرپرســت شــرکت گاز مازندران افزود: 

افزایش کیفیت خدمات رســانی و رضایتمندی مشــترکین و رعایت 
بیش از پیش مســائل ایمنی نیز به طور مســتمر در دستور کار این 
شرکت قرار داشته و مستمراً مورد پایش قرار می گیرد. مایلی رستمی 
همچنین برنامه گازرسانی به 101 روستا تا پایان سال و بهره برداری از 
این طرح ها به گونه ای که ضریب پوشش گازرسانی روستایی به باالی 
۹۶ درصد برســد را، از اهم برنامه های اولویت دار شــرکت گاز استان 
مازندران در ســال جاری برشــمرد. به گفته وی، در حال حاضر، ۹۸ 
درصد جمعیت استان مازندران از نعمت گاز بهره مند هستند. در ادامه 
این نشســت، رئیس بهره برداری شهرستان ها مسائلی در خصوص 

قوانین و مقررات انشعابات گاز مطرح کرد.

ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره 
به اینکه همکاری و هماهنگی شرکت های نفت و گاز در راستای انجام 
برنامه های مسئولیت های اجتماعی برای رفع مشکالت در حوزه های 
مختلف در سطح استان ضروری است، گفت: حمایت شرکت های نفت 
و گاز در حوزه های HSE و بحران و هم افزایی سازمان یافته در بحث 
مســئولیت های اجتماعی  ضرورت دارد. دکتــر " روح اله نوریان" در 
جلسه هم اندیشی مدیران نفت و گاز استان افزود: تزریق برق به شبکه 
استان، آبرسانی سیار به روستاها و عشایر منطقه، حمایت از ورزش های 
قهرمانی همچون تیم فوتبال بانوان و قهرمان  وزنه برداری  و غیره تنها 

بخشی از خدمات این واحد صنعتی در راستای مسئولیت های اجتماعی 
بوده است. وی با بیان اینکه شرکت های نفت و گاز می توانند در راستای 
مسئولیت های اجتماعی در همه زمینه ها به استان کمک کنند، اظهار 
داشت: شرکت های نفت و گاز در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی 
اقدامات قابل توجهی انجــام داده اند ولی بدلیل عمق محرومیت های 
اســتان آنچنان که باید و شاید برای مســئوالن و آحاد مختلف مردم 
قابــل لمس نبوده کــه در صورت هم فکری و هــم افزایی می توان به 
نحو موثرتری در این راستا ارائه خدمات داد. مدیرعامل شرکت پاالیش 
گاز ایالم با اشــاره به اینکه ساخت بیمارستان فوق تخصصی و مجتمع 

رفاهی ورزشی در استان یکی از نیازهای کارکنان مجموعه وزارت نفت 
و آحاد مختلف مردم استان اســت، تصریح کرد: مدیران نفت و گاز در 
اســتان تالش کنند به منظور حفظ سالمت مردم استان و در راستای 
مسئولیت های اجتماعی این موضوع مهم را از طریق بهداشت و درمان 
صنعت نفت و شرکت های اصلی وزارت نفت پیگیری کنند. گفتنی است 
در این نشســت مدیران عامل شرکت نفت و گاز غرب، پتروشیمی، گاز 
استان و پخش فراورده های نفتی و رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت 
غرب کشور دیدگاه های خود را در راستای مسئولیت های اجتماعی و 

همکاری برای رفع مشکالت شرکت های نفت و گازبیان کردند.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: سید امیر حسین علوی شهردار 
رشت به دیدار سجاد ده ده جانی مدیرکل جدید بازرسی استان گیالن 
رفت و پس از آن با همراهی وی از شهرداری منطقه یک بازدید بعمل 
آورده و در این بازدید سرزده طرفین بر لزوم مقابله با ساخت و سازهای 
غیرمجــاز تاکید کردند. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین  الملل شــهرداری رشت - ســید امیر حسین علوی شهردار رشت 
به همراه رحمتی مدیر بازرســی، زارعی شــریف مدیر حوزه شهردار، 
جعفری نیا مدیر ارتباطات شــهرداری رشــت امروز شنبه چهارم تیر 
1401 همزمان با فرارسیدن هفته قوه قضائیه به دیدار مدیرکل جدید 
بازرســی استان گیالن رفت و پس از آن با همراهی وی از منطقه یک 
سرکشی نمودند. سجاد ده ده جانی مدیرکل بازرسی استان گیالن در این 
جلسه اظهار داشت: طبق دستورالعمل جدیدی که صادر شده، ادارات 

کل بازرســی در هفته قوه قضائیه باید از چند دســتگاه خدمات رسان 
بازدید سرزده انجام دهند. به همین علت فرصت امروز را برای بازدید از 

شهرداری رشت مغتنم شمردیم. مدیرکل بازرسی استان گیالن با بیان 
اینکه باید جلوی ســاخت و سازهای غیرمجاز گرفته شود، اضافه کرد: 
متاســفانه عمده نارضایتی شهروندان در مورد بحث ساخت و سازهای 
غیرمجاز اســت که همکاری مشترک شهرداری و بازرسی می تواند در 
این حوزه مثمر ثمر واقع شود. ده ده جانی در پایان خاطر نشان کرد: در 
راستای پیشبرد اهداف، ساماندهی و زیبایی شهر رشت به عنوان مرکز 
استان گیالن، بازرسی کل استان در کنار شهرداری است و حمایتهای 
الزم را از این نهاد به عمل می آورد. ســید امیر حســین علوی شهردار 
رشت نیز در این دیدار مبارزه بدون مماشات با فساد را از جمله اهداف 
و اولویتهای اصلی شــهرداری ذکر کرد و بیان داشت: شهرداری رشت 
درصدد است به گونه ای با مفاسد مالی برخورد کند که دیگر زمینه ای 

برای تکرار آن وجود نداشته باشد.

تقدیر شهردار قم از عوامل سرود “سالم فرمانده”

 باحضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور:

آیین تکریم و معارفه مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی برگزارشد

سرپرست شرکت گاز مازندران در نشست مسئولین انشعابات ادارات گازرسانی؛

توجه ویژه به حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع یک ضرورت اساسی است

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

هم افزایی در ایفای نقش حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت های نفت و گاز درایالم ضروری است

اعالم حمایت بازرسی کل گیالن از شهرداری رشت

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش دفتر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان گیالن، با حضور معاون 
مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب کشور پروژه های محرومیت 
زدایی اســتان گیالن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست 
مازیار علیپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان گیالن ضمن تشریح وضعیت اســتان در حوزه آب و فاضالب 
و جمعیت تحت پوشــش خدمات این شــرکت اظهار داشت: براساس 
تأکیدات وزیر نیرو مبنی بر آبرسانی به روستاهای باالی 20 خانوار در 
قالب طرح محرومیت زدایی، 350 روستای فاقد آب نیز به طرح آبرسانی 
به ۷11 روســتای گیالن افزوده شدند. وی با اشــاره به اینکه قرارگاه 
خاتم االنبیاء و بســیج جهادسازندگی بعنوان معین قرارگاه امام حسن 
مجتبــی )ع( در گیالن مجری این طرح می باشــند افزود: پروژه های 
مربوط به شرق گیالن توســط قرارگاه خاتم االنبیاء اجرا می شود که 

آغاز عملیات اجرایی آن با حضور اســتاندار گیالن کلید خورد. سپس 
مجید آقازاده معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب کشور با 

تأکید بر اینکه خدمت در عرصه ســقایی از همه خدمات اولی تر است 
تصریح کرد: درعرصه ســقایی خدمت به مردم بسیار ارزشمند است و 
تالش خدمتگزاران آن شایســته تقدیر می باشد. وی سقایی در پروژه 
های محرومیت زدایی و جهاد آبرسانی را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد 
و گفت: سیاست های دولت خدمتگزار مبنی بر محرومیت زدایی برای 
روستاهای باالی 20 خانوار مورد تأکید است. معاون مهندسی و توسعه 
شــرکت آب و فاضالب کشور ضمن تشریح وسعت اجرای این طرح در 
ســطح کشور یادآور شد: بیش از 22 هزار کیلومتر خط انتقال و شبکه 
توزیع آب در این طرح اجرا خواهد شد و اجرای طرح آبرسانی به بیش 
از ۷ هزار روســتا با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( انجام می 
شود و 3 هزار روستا نیز در طرح ملی توسط پیمانکاران بخش خصوصی 
و بیش از 5 هزار روســتا نیز با مشارکت خیرین آبرسان ، از نعمت آب 

شرب بهداشتی و سالم برخوردار خواهند شد.

با حضور معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب کشور انجام شد:

بررسی پروژه های محرومیت زدایی استان گیالن

شماره 2041
دوشنبه
6 تیر 1401
دوشنبه
6 تیر 1401

شماره 2040



توصیه هایی برای کارآفرینان مستقل در زمینه توسعه کسب و کار 

به قلم: مت راو
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

کارآفرینی در قالب یک فرد مس��تقل همیش��ه امری سخت محسوب می شود. اینکه شما تنهایی به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان و بهینه سازی عملکرد برندتان باشید، می تواند برای هر کارآفرینی دشوار باشد. 
نکته مهم در این میان تمایل بس��یاری از افراد در سراس��ر دنیا برای فعالیت در قالب کارآفرین مستقل است. 
این امر ضرورت توس��عه کس��ب و کار به طور حرفه ای را مطرح ساخته و گاهی اوقات سواالت بسیار متنوعی 

برای کارآفرینان به همراه دارد. 
بدون تردید ش��ما هم اگر در زمینه کارآفرینی مستقل فعالیت دارید، می توانید هزینه های بسیار زیادی را 
مشاهده کرده و حتی سواالت متعددی نیز داشته باشید. یکی از نکات مهم و سواالت همیشگی در این میان 
نحوه توسعه برند در کنار فعالیت کارآفرینی مستقل است. این امر اهمیت بسیار زیادی داشته و حتی می تواند 
سرنوشت فعالیت شما را نیز تغییر دهد. درست به همین دلیل در مقاله کنونی به دنبال راهکارهایی کوتاه برای 

این سوال مهم هستیم. در ادامه برخی از توصیه های کلیدی در این میان را بررسی خواهیم کرد. 
یادگیری مهارت های تازه

یادگیری مهارت های تازه می تواند امر بسیار مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان محسوب شود. این 
امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس شما را نیز به طور چشمگیری توسعه 
خواهد داد. یادتان باشد در دنیای امروز بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه به 
دنبال راه حل ها و تکنیک های تازه هس��تند. توصیه ما در این میان یادگیری مهارت های تازه برای رفع بهتر 
نیازهای مشتریان و حتی ورود به حوزه های تازه در دنیای کسب و کار است. شما با این کار به سادگی هرچه 
تمام تر امکان توس��عه کسب و کارتان را پیدا کرده و شانس تان در این راستا به طور قابل مالحظه ای افزایش 

پیدا می کند. 
امروزه کالس های بسیار زیادی برای یادگیری مهارت های تازه در دسترس است. شما در این زمینه می توانید 
به سادگی هرچه تمام تر مهارت های تازه را یاد گرفته و کارتان در این زمینه را بهینه سازی کنید. چنین امری 

در مدت زمانی کوتاه شما را بدل به یک کارآفرین مستقل و همه فن حریف خواهد کرد. 
تعیین اهداف دقیق

اهداف شما از فعالیت در بازار چیست؟ این امر اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
داش��ت و شانس شما را نیز به طور چشمگیری توس��عه می دهد. یادتان باشد شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف باید همیشه کارتان را به طور هدفمند و دقیق دنبال کنید، در غیر این صورت شاید وضعیت تان 

به طور مداوم دستخوش تغییراتی شده و هرگز نتوانید کارتان را به خوبی پیش ببرید. 
اهداف واقع گرایانه در بازار به شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان کمک شایانی می کند. درست به همین 
دلیل در ابتدای راه باید از اهداف غیرواقعی پرهیز کرده و کارتان را به بهترین شکل ممکن بر مدار هدف های 

واقعی توسعه دهید، در غیر این صورت شاید روند کاری تان به طور مداوم با وقفه رو به رو شود. 
ایجاد تعادل میان کار و زندگی

ش��ما قرار نیس��ت تمام س��اعت های روز را به طور بی وقفه کار کنید. این امر می تواند برای شما خطرهای 
زیادی از نظر سالمتی داشته باشد. درست به همین دلیل ایجاد تعادل میان کار و زندگی امر بی نهایت مهمی 
خواهد بود. این امر به شما فرصت خوبی برای افزایش کیفیت کارتان را می دهد. همچنین دیگر خبری از بروز 
مشکالت سالمتی نخواهد بود. درست به همین دلیل شما باید همیشه استفاده از استراحت مناسب و درست 

را در دستور کار قرار دهید. 
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: میشله مارتین
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

فرقی ندارد ش��ما در چه حوزه ای از فعالیت کاری مشغول 
سرمایه گذاری یا کار کردن هس��تید، در هر صورت استفاده 
از اب��زار بازاریاب��ی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
امری ضروری محس��وب می ش��ود. این امر می تواند به شما 
ب��رای تاثیرگذاری بهتر ب��ر روی مخاطب هدف کمک کرده 
و ش��انس تان در ب��ازار را نیز به کلی تغییر دهد. درس��ت به 
همی��ن دلیل بس��یاری از برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف شان به طور مداوم در تالش برای بهینه سازی 

موقعیت شان در ارتباط با شیوه های بازاریابی هستند.
این روزها الگوها و ش��یوه های بازاریابی بسیار متنوعی در 
دسترس برندها قرار دارد. این امر برای برخی از کارآفرینان به 
شدت گیج کننده بوده و کارشان را نیز به شدت سخت خواهد 
کرد. درس��ت به همین دلیل اس��تفاده از شیوه های مطمئن 
ب��رای بازاریابی و تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف امری 
ضروری محسوب می شود. این امر به شما فرصت صرفه جویی 

در زمان و هزینه های بازاریابی تان را خواهد داد.
ام��روزه بازاریابی ب��رای تمام برندها بدل ب��ه امری مهم و 
تاثیرگذار شده است. درست به همین خاطر اگر شما در این 
میان از روش های نو و بهینه س��ود نبرید، خیلی زود بدل به 
برندی حاش��یه ای در بازار خواهید شد. این امر می تواند برای 
شما مشکالت بسیار زیادی به همراه داشته و حتی شرایط تان 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز دشوار سازد. 
هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از مهمترین نکات در 
زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از الگوها و 
روش های بازاریابی استاندارد و تازه است. این امر به شما برای 
ساده سازی روند کاری تان در بازار کمک کرده و شرایط تان را 
به طور چشمگیری توسعه می دهد. اگر شما هم برای بازاریابی 
در محیط رقابتی کنونی بازارها مشکالت زیادی دارید، نکات 
مورد بحث در این مقاله به ش��ما برای بهینه سازی موقعیت 
برندتان کمک شایانی خواهد کرد. در ادامه برخی از مهمترین 

نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
مطالعه درباره مشتریان

مشتریان ش��ما باید به دقت از میان انبوهی از کاربران در 
ش��بکه های اجتماعی یا خریداران عادی انتخاب ش��وند. این 
امر به ش��ما برای سرمایه گذاری انحصاری بر روی این دسته 
از افراد و کسب بازگش��ت سرمایه باال کمک می کند. برخی 
از برنده��ا هنوز برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف از 
ش��یوه های قدیمی اس��تفاده می کنند. این امر نتایج بس��یار 
ناگواری برای برندها به همراه داش��ته و توانایی ش��ان در این 
میان را نیز به شدت کاهش می دهد. درست به همین دلیل 
اگر ش��ما به دنب��ال تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به 
بهترین شکل ممکن هس��تید، باید اول از همه مخاطب تان 
را به خوبی مورد شناس��ایی قرار دهی��د، در غیر این صورت 
شاید هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی آنها پیدا نکنید. 
این روزها کاربران نس��بت به برندهای��ی که بدون مطالعه 
وارد  دنیای بازاریابی می شوند، رویکرد و جهت گیری مناسبی 
ندارن��د. این ام��ر می تواند برای آنها هزینه بس��یار زیادی به 
همراه داش��ته و حتی توانایی ش��ان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را نیز به شدت کاهش دهد. درست به همین 
دلیل شما برای بهبود شرایط تان در دنیای امروز کسب و کار 
باید به طور مداوم جهت گیری تان را مطابق با شناخت تان از 
مشتریان تغییر دهید. آیا افرادی که شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی آنها هس��تید، واقعا ب��ه برندتان و محصوالتش عالقه 
دارند؟ این س��وال برای ادامه کار ش��ما بی نهایت مهم بوده و 
می تواند تکلیف بس��یاری از نکات دیگر در دنیای بازاریابی را 

مشخص سازد. 
یادتان باش��د شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نیاز به اس��تفاده از شرایط بسیار ویژه ای دارید. این امر شامل 
ش��ناخت دقی��ق مخاطب ه��دف و س��رمایه گذاری بر روی 
آنهاس��ت، در غیر این صورت شما خیلی زود بدل به برندی 
کلیشه ای در بازار شده و شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به شدت کاهش پیدا می کند. 
حضور در شبکه های اجتماعی

نکته مهم دیگری که ش��ما برای بازاریابی موفقیت آمیز در 
دنی��ای امروز باید مد نظر قرار دهید، حضور در ش��بکه های 
اجتماعی است. شاید زمانی نه چندان دور تعامل رو در روی 
افراد مهمترین نکته در دنیای کسب و کار بود، اما امروزه این 
امر به طور کامل تغییر کرده اس��ت. این روزها بیش��تر مردم 
از طریق ش��بکه های اجتماعی با هم در ارتباط هستند. این 
امر به برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک 
کرده و شانس ش��ان در دنیای کس��ب و کار را نیز به ش��دت 
ارتقا می دهد. این نکته می تواند به ش��ما برای بهینه س��ازی 
ارتباطات تان با مشتریان کمک ش��ایانی نماید. یادتان باشد 
ش��ما در بازار هرگز تنها نیستید. درست به همین دلیل باید 
توجه ویژه ای به حضور در شبکه های اجتماعی داشته باشید. 
برندهایی که خیلی به وضعیت رقبا و حضور در شبکه های 
اجتماعی توجه نمی کنند، خیل زود از فهرست برندهای مورد 
عالقه مشتریان خارج شده و دیگر شانسی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف ش��ان پیدا نمی کنند. این امر می تواند 
شانس ش��ما در بازار را نیز به طور چشمگیری کاهش دهد. 
درست به همین دلیل باید همیشه کارتان در دنیای بازاریابی 

را به بهترین شکل ممکن پیش ببرید.
 حضور در ش��بکه های اجتماعی می تواند در نگاه نخست 
بسیار دشوار باشد. اینکه ش��ما از بین انبوهی از پلتفرم های 
مختلف به دنبال انتخاب یک مورد باشید، برای هر کارآفرینی 
دش��وار خواهد بود. این نکته شما را به سوی تاثیرگذاری نه 
چندان مناسب بر روی مخاطب هدف سوق می دهد. توصیه 
م��ا در ای��ن میان صرف نظ��ر از حضور در تمام ش��بکه های 
اجتماع��ی و تالش برای بهینه س��ازی موقعیت ت��ان بر روی 
مخاطب هدف است. این امر از شما برند بسیار بهتری در نگاه 

مشتریان خواهد ساخت. معنای این امر توجه به پلتفرم های 
مورد عالقه کاربران و سرمایه گذاری بر روی آنها برای بهبود 
شرایط تان است. این امر خیلی زود از شما یک برند محبوب 
در میان مشتریان ساخته و از همه مهمتر اینکه نقش مهمی 

در صرفه جویی در زمان در دسترس تان خواهد داشت. 
طراحی استراتژی به جای اعتماد به تجربه ها

اینک��ه یک برن��د فرآین��د بازاریابی اش را صرفا براس��اس 
ش��یوه های قدیمی یا اعتماد به تجربه های قبلی بنا کند، امر 
بس��یار خطرناکی خواهد بود. امروزه دنیای کس��ب و کار به 
شدت در حال تغییر و توسعه است. این امر می تواند برای شما 
به معنای ضرورت استفاده از شیوه های تازه در دنیای کسب و 
کار باشد. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
در دنیای کس��ب و کار هستید، می توانید ش��انس تان را در 
چنین زمینه ای با یک استراتژی مناسب افزایش دهید. یادتان 
باش��د در دنیای بازاریابی طراحی یک استراتژی و استفاده از 

آن بسیار بهتر از اعتماد به تجربه های قبلی است. شاید شما 
زمانی موفق ب��ه تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف با یک 
استراتژی قدیمی شده باشید، اما هیچ تضمینی برای تکرار آن 
موفقیت در دنیای امروز وجود ندارد. درس��ت به همین دلیل 
شما باید خودتان را برای یک روند تازه و تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف با یک استراتژی به روز آماده کنید. 
اس��تفاده از بازخورد مشتریان در زمینه طراحی استراتژی 
بازاریابی می تواند به ش��ما کمک بسیار زیادی نماید. این امر 
شما را در کانون توجه مشتریان قرار داده و وضعیت تان را نیز 
به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخش��ید. یادتان باشد 
در دنیای امروز برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید 
هرچه زودتر کارتان را توسعه دهید. استفاده از یک استراتژی 
دقیق بازاریابی ب��رای برنامه درباره تمام جزییات فعالیت تان 
می تواند ایده خوبی در این میان باش��د. این امر ش��ما را در 
کانون توجه مش��تریان قرار داده و کارتان را بسیار ساده تر از 
هر زمان دیگری خواهد کرد.  یادتان باش��د برای داشتن یک 
استراتژی بازاریابی مناسب شما باید همیشه به نکات تازه در 
دنیای بازاریابی توجه کنید. معنای این امر توجه به روش های 
نوین در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. به 
عبارت بهتر، شما باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
همیشه استراتژی تان را به روز رسانی کرده و به دنبال استفاده 

از شیوه های مناسب تر در این میان باشید. 
ارزیابی روش بازاریابی

یک روش بازاریابی در طول زمان تاثیرگذاری الزم را از دست 
می دهد. بسیاری از برندها در عمل هرگز متوجه تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف نمی شوند. این نکته می تواند برای شما 
دردسر بسیار زیادی به همراه داشته و شانس تان در این میان 
را نی��ز به طور قابل مالحظه ای تغییر دهد. نکته مهم در این 
راستا تالش برای ارزیابی میزان تاثیرگذاری هر روش بازاریابی 
در دنیای کس��ب و کار اس��ت. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
بهینه بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، می توانید کارتان 
را به بهترین ش��کل ممک��ن با ارزیابی ه��ر تکنیک یا روش 
بازاریابی پیش ببرید. این امر ش��امل طرح سواالت کلیدی از 
مش��تریان درباره کیفیت تکنیک بازاریابی یا حتی همفکری 
با اعضای تیم بازاریابی اس��ت. امروزه اعض��ای تیم بازاریابی 
به طور معمول ایده های بس��یار جذابی درباره روش کار یک 
برند در دنیای کس��ب و کار دارند. این امر می تواند به ش��ما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک شایانی کرده 
و ش��انس تان در عمل را نیز بی نهای��ت افزایش دهد.  یادتان 
باشد عرصه بازاریابی فضایی برای عملکرد تنهایی شما نیست. 
درست به همین دلیل باید تمام جزییات برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را مد نظر قرار دهید. این امر می تواند به 
ش��ما برای تاثیرگذاری بهینه ب��ر روی مخاطب هدف کمک 
کرده و ش��انس تان را نیز در این میان افزایش دهد. اش��تباه 
بسیاری از برندها در چنین شرایطی تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به تنهایی و بدون اس��تفاده از شرایط 
مناسب است. یادتان باشد در دنیای امروز شما باید همیشه از 
ایده ها و توانایی های دیگران نیز در روند بازاریابی تان استفاده 
کنید. در غیر این صورت ش��اید با اش��تباهات بسیار ابتدایی 
توانایی ت��ان برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف به ش��دت 

کاهش پیدا کند. 
طراحی یک راهنمایی مناسب برای اعضای تیم 

بازاریابی
طراحی یک راهنمایی یا دفترچه راهنما برای اعضای تیم 
بازاریابی ایده بس��یار خوبی محسوب می شود. این امر شما را 
در کان��ون توجه اعضای تیم قرار داده و به آنها برای عملکرد 
مناس��ب در این راس��تا کمک خواهد کرد. یادتان باشد شما 
در دنیای امروز برای بهینه س��ازی ش��رایط تان باید همیشه 
روش ه��ای تازه و حرفه ای را در دس��تور کار قرار دهید. این 
امر می تواند برای شما مزایای بسیار زیادی به همراه داشته و 

شانس تان در این میان را نیز به شدت ارتقا دهد. 
یک راهنمای بازاریابی از س��وی ش��ما ب��رای اعضای تیم 

ش��رکت می تواند شامل برخی از توصیه های کلیدی یا حتی 
روش های دسترس��ی به مدیران ارش��د برند در صورت بروز 
سواالت فراوان باشد. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان در دنیای بازاریابی کمک کرده و شانس تان 
در ای��ن میان را افزای��ش می دهد. بدون تردید بس��یاری از 
تیم های بازاریابی در عمل مشکالت بسیار زیادی برای تولید 
محتوا و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان دارند. این امر 
می تواند شانس شما به عنوان یک عضو فعال از تیم بازاریابی 
را نیز به ش��دت کاهش دهد. درست به همین خاطر مدیران 
تیم های بازاریابی باید همیشه در کنار اعضای تیم باشند. این 
امر عالوه بر اینکه اعتماد به نفس خوبی در میان اعضا ایجاد 
می کند، به ش��ما برای پیش��برد طرح ها و ایده های بازاریابی 
ش��رکت بدون خطای عوامل مختل��ف تیم نیز کمک خواهد 
کرد.  بسیاری از اوقات ایده های بازاریابی تیم ها فقط به دلیل 
عملکرد نامناسب یکی از اعضا با مشکل رو به رو می شود. این 
امر می تواند شما را در چارچوب تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف از رقبا حسابی عقب انداخته و شانس تان را نیز نزدیک 

به صفر سازد. 
برنامه ریزی برای محتوا به طور پیشینی

اینکه ش��ما ب��ه محض اینکه زم��ان بارگ��ذاری محتوا فرا 
می رسد، اقدام به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف یا حتی 
تولید محتوا کنید، ایده بس��یار نامناسبی خواهد بود. این امر 
می تواند برای ش��ما در ساختار تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف بس��یار هزینه بر از آب درآید. درس��ت به همین دلیل 
ش��ما باید همیش��ه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
از ش��یوه های درست و مناسب س��ود ببرید. این امر می تواند 
شامل اس��تفاده از روش های برنامه ریزی پیش دستانه محتوا 
برای بازاریابی باش��د.  اگر ش��ما قصد دارید برای کریسمس 
یک کمپین بازاریابی عالی داش��ته باش��ید، الزم نیست از دو 
روز مانده به کریس��مس ش��روع به تولید محتوا نمایید. این 
امر می تواند برای ش��ما دردس��رهای زیادی به همراه داشته 
و ش��انس تان در این راس��تا را نیز کاهش ده��د.  توصیه ما 
برای شما تالش برای بازاریابی و تولید محتوا براساس تولید 
نمونه های جذاب اس��ت. این امر فقط در صورتی امکان پذیر 
خواهد بود که ش��ما روند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را ب��ه طور قابل مالحظه ای تغییر دهی��د. طراحی کمپین و 
پرداخت��ن به جزیی��ات از مدت ها قبل می تواند برای ش��ما 
جذابیت های بس��یار زیادی به همراه داشته و روش کارتان را 

نیز در این میان تغییر دهد. 
یادتان باشد برنامه ریزی به طور حرفه ای همیشه ایده خوبی 
در دنیای بازاریابی محسوب می شود. این امر می تواند به شما 
فرصت خوبی برای شناس��ایی ایرادات کارتان دهد و از سوی 
دیگر روند تولید محتوا را نیز به شدت بهینه سازی نماید. این 
امر در بس��یاری از مواقع به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به طور حرفه ای کمک می کند. یادتان باش��د 
هرچه محتوای بازاریابی ش��ما ای��رادات و نقص های کمتری 
داش��ته باشد، شانس تان برای موفقیت در بازار بیشتر خواهد 
ش��د. این امر می تواند شما را به طور قابل توجهی در کانون 
توجه مشتریان قرار داده و اهداف بازاریابی تان را محقق سازد. 

بارگذاری محتوا در پلتفرم های مختلف
شما الزم نیست برای هر کدام از شبکه های اجتماعی یک 
محتوای بازاریابی کامال متمایز طراحی کنید. این امر می تواند 
زمان زیادی از شما گرفته و از سوی دیگر شانس تان در بازار 
را نی��ز کامال کاهش دهد. توصیه ما در این میان تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ش��یوه ای متمایز است. 
اینکه ش��ما یک محتوای تولیدی برندتان را به س��ادگی در 
دیگر شبکه های اجتماعی نیز بارگذاری کنید، می تواند ایده 
بس��یار خوبی برای برندتان باشد. البته در این میان شما باید 
تغییراتی کوچک در محت��وای اصلی برای بارگذاری بر روی 
هر کدام از ش��بکه های اجتماعی انجام دهید. این امر شما را 
به طور قابل مالحظه ای در کانون توجه مشتریان قرار داده و 

کارتان را نیز ساده تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. 
ب��دون تردید امروزه پلتفرمی مثل یوتیوب تفاوت بس��یار 
قابل مالحظه ای با اینستاگرام یا توییتر دارد. درست به همین 
خاطر ش��ما باید همیش��ه حواس تان به تغییرات در این فضا 
باش��د، در غیر این صورت ش��اید هرگز موفق به تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف نشده و شانس تان در این میان نیز به 

شدت کاهش پیدا کند. 
به حرف مشتریان تان گوش دهید

گوش دادن به حرف مشتریان می تواند برای شما یک ایده 
بسیار جذاب برای درک دغدغه های مشتریان باشد. این امر از 
شما یک برند حرفه ای در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف ساخته و شانس تان در این میان را نیز به شدت افزایش 
می دهد. یادتان باش��د شما تا زمانی که دغدغه ها و ایده های 
مورد نظر مش��تریان را درک نکنید، ام��کان تولید محتوای 
جذاب برای آنها را نخواهید داش��ت. درس��ت به همین دلیل 
باید هرچه زودتر در روند بازاریابی تان گوش دادن به مخاطب 
هدف را نیز جای دهید، در غیر این صورت پس از مدت زمانی 

کوتاه بدل به یک برند کلیشه ای از نظر مشتریان می شوید. 
گوش دادن به مخاطب هدف یا مش��تریان شاید برای شما 
اندکی کس��ل کننده باش��د، اما یک فعالی��ت تاثیرگذار برای 
بهینه س��ازی روابط تان در دنیای کسب و کار امروزی خواهد 
بود. مشتریان عاشق برندهایی هستند که به خوبی حرف های 
ش��ان را گوش می دهند. بنابراین شما با این کار می توانید به 
خوبی بر روی مخاطب هدف تاثیرگذاری الزم را داشته باشید. 
این امر ش��ما را بدل به برندی دوست داشتنی و حرفه ای از 
نظر مش��تریان خواهد کرد.  بدون تردید بازاریابی در دنیای 
امروز س��ختی های خاص خودش را دارد. با این حال شما در 
صورت��ی که از توصیه های مورد بحث در این مقاله اس��تفاده 
کنید، شانس تان در این میان به شدت افزایش پیدا می کند. 
یادتان باش��د در دنیای امروز ش��ما باید همیش��ه از بهترین 
تکنیک ها برای بازاریابی سود ببرید. نکات مورد بحث در این 
مقاله شروعی مناس��ب برای شما به منظور آشنایی با نکات 
حرفه ای بازاریابی در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. 
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