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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

اقتصاد ایران روی ریل کدام جریان فکری حرکت می کند؟

 پنج  ضلعی
اقتصاد ایران

هر بار که صحبت از جریان های فکری در اقتصاد ایران می ش��ود، عمدتا از دو طیف اقتصاد بازار و نهادگرا نام برده 
می ش��ود، اما در سال های گذشته دیدگاه سومی هم مطرح شده است که نمایندگان آن غالبا دانش آموخته دانشگاه 
امام صادق هستند و حضور پررنگی در دولت سیزدهم دارند. اگرچه جریان های فکری در اقتصاد ایران و جهان در دو 
طیف کلی چپ و راس��ت قرار می گیرند، اما در میان این دو پارادایم فکری نیز جریان های متعددی س��ربرآورده اند. با 
این حال، تقابل چپ و راست در اقتصاد ایران در قالب دو جریان نهادگراها و اقتصاد بازار متبلور شده که هر کدام...

شاخص بورس تهران در سطح 1.5 میلیون واحدی دست و پا می زند

نوسان فرسایشی بورس
4

4

3

25 درصد از تسهیالت ودیعه مسکن به تهرانی ها می رسد

جغرافیای استانی وام اجاره

8

مدیریتوکسبوکار

5

وزیر صمت به توضیحاتی درباره شـرایط حذف قرعه کشـی خودرو پرداخت و گفت  آیین نامه واردات 
خودرو فردا در جلسه هیأت دولت تعیین تکلیف خواهد شد.  رضا فاطمی امین وزیر صنعت دیروز در 

حاشیه روز صنعت و معدن درخصوص وضعیت واردات خودرو، گفت: آیین نامه واردات خودرو 
فردا در جلسه هیأت دولت تعیین تکلیف خواهد شد.  چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه...

شرایط حذف قرعه کشی خودرو چیست؟

نگــــاه
هفته نامه »اکونومیست« 

بررسی کرد
چگونه در جنگ 

طوالنی پیروز شویم؟
اوکرای��ن در جن��گ کوت��اه 
پیروز ش��د. نیروهای این کشور 
خس��ارات زی��ادی را متحم��ل 
شدند و برنامه های روسیه برای 
فتح کی  یف را ب��ه هم ریختند. 
به نوش��ته »اکونومیست«، حاال 
جن��گ طوالنی فرا می رس��د و 
تا زمان��ی که یک ط��رف اراده 
جنگیدن را از دست بدهد، باعث 
از بین رفتن اسلحه ها، جان  ها و 
پ��ول خواهد ش��د. تاکنون این 
جنگی اس��ت که روسیه برنده 
آن اس��ت. نیروهای روس��یه در 
روزه��ای اخیر، ش��هر ش��رقی 
سیورودونتسک را گرفته  اند و با 
پیشروی در لیسچانسک ممکن 
اس��ت به زودی کنترل منطقه 
لوهانس��ک را به ط��ور کامل در 
دس��ت بگیرند. آنه��ا همچنین 
ش��مال  در  اسلوفیانس��ک 
دونتس��ک را تهدی��د می کنند. 
رهب��ران اوکرای��ن می  گوین��د 
که س��اح و مهم��ات ندارند و 
تخمین می زنند که روزانه 200 
نفر از سربازان ش��ان را از دست 
می  دهن��د. این برای اوکراین اما 
پایان ماجرا نیس��ت. پیش��روی 
روسیه آهسته و پرهزینه است. 
اوکرای��ن با در اختیار داش��تن 
س��اح  های نات��و، تاکتیک  های 

جدی��د و کمک  ه��ای 
2مالی کافی، شانس...
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8 صفحه - 5000 تومان
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فرص��ت ام��روز: واقعی��ت دیجیتالی جه��ان، تصویری 
بود که از مدت ها قبل، نش��انه های آن در س��بک زندگی 
انسان به چشم می خورد، اما آنچه به مثابه یک کاتالیزور، 
انس��ان ها و کس��ب و کاره��ا را هرچه بیش��تر به س��مت 
دیجیتالیس��م هدایت کرد، پاندمی کرونا بود که با وجود 
تمامی مخاط��رات اما فرصت هایی هم در دل تهدید خود 
داشت. به موازات رشد دیجیتالیسم همزمان با همه گیری 
کووید-19، س��امت دیجیتال نی��ز از یک امکان خاص و 
لوکس به یک ضرورت در سبک زندگی آدمی تبدیل شد 
و بدین ترتیب، اکوسیستم س��امت دیجیتال در ایران و 
جهان، رشد چشمگیری را تجربه کرد و بر حجم و ارزش 
ب��ازار و تعداد بازیگران آن افزوده ش��د. با این حال، نتایج 
یک گزارش رسمی نشان می دهد که سهم اپلیکیشن های 
ایرانی از بازار س��امت دیجیتال جه��ان تنها 0.5 درصد 

است.
هفته گذش��ته در یک نشست خبری از »گزارش جامع 
سامت دیجیتال ایران 1400« رونمایی شد. این گزارش به 
همت شرکت فناوری و نوآوری سایان )سایتک( با حمایت 
هلدینگ س��رمایه گذاری مکس و س��تاد هوشمندس��ازی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 200 صفحه 
منتشر شده اس��ت. گزارش جامع سامت دیجیتال ایران 
1400 ح��دود 90درصد از فضای اکوسیس��تم س��امت 
دیجیتال کش��ور را ترس��یم کرده و داده ه��ای مختلفی را 
درباره ماهیت این اکوسیستم، تعداد استارت آپ ها و حجم 
ب��ازار در ایران ارائه می دهد؛ از جمله اینکه حجم کل بازار 
س��امت دیجیتال کشور تا پایان س��ال 1400 به بیش از  
هزار و 860  میلیارد تومان رسید که نسبت به سال 1399 
– با رقم  هزار و 512  میلیارد تومان – رش��د 12 درصدی 
را نش��ان می دهد. همچنین پیش بینی می شود حجم بازار 
سامت دیجیتال ایران تا پایان سال 1402 با رشد حدود 
50  درصدی به بیش از 2 هزار و 750 میلیارد تومان برسد.

رضایت نسبی از خدمات سالمت دیجیتال
فناوری از همان ابتدا نقش مهمی در مدیریت بحران کرونا 
داش��ت و کووید-19 به مثابه یک کاتالیزور باعث گسترش 
بیش از پیش دنیای دیجیتال شد؛ تا جایی که اغلب کسانی 
که تا پیش از همه گیری کرونا با فضای مجازی و شبکه های 
اجتماع��ی بیگان��ه بودند و قراب��ت چندانی ب��ا تکنولوژی 
نداشتند، به ناگزیر به سمت دنیای دیجیتال حرکت کردند 
و تع��داد کاربران جهان ب��ه طور قابل توجهی رش��د کرد. 
در این میان، س��امت دیجیتال که ت��ا پیش از کرونا – به 
واسطه تحوالت علم رباتیک و هوش مصنوعی - با سرعتی 
نه چندان زیاد، مسیر رشد خود را طی می کرد و عمدتا یک 
امکان لوکس و خاص به شمار می رفت، در دوران همه گیری 
کرونا به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل ش��د. اکوسیستم 
س��امت دیجیتال ایران نیز در دو سال گذشته همزمان با 
بحران کرونا، رش��د چش��مگیری را تجربه کرد و آنطور که 
ش��واهد »گزارش جامع س��امت دیجیتال ای��ران 1400« 
نش��ان می دهد، حجم بازار سامت دیجیتال کشور تا پایان 
س��ال گذشته به بیش از  هزار و 860  میلیارد تومان رسیده 
اس��ت. اکوسیستم س��امت دیجیتال کشور به طور کلی 9 
حوزه کاربردی »پرونده الکترونیک سامت«، »تجهیزات و 
سامانه   های هوشمند بیمارستانی«، »تناسب اندام و تغذیه«، 
»تشخیص و پایش سامت«، »مشاوره آناین«، »نوبت   دهی 
و رزرو آناین«، »مراقبت در منزل«، »گردشگری سامت« 
و نهایتا »زنان، بارداری و زایمان« را شامل می شود. بررسی 
40  هزار نظر ثبت شده در اپلیکیشن   های سامت دیجیتال 
در کاف��ه بازار و گوگل   پلی نش��ان می دهد به طور کلی 73  
درصد کاربران در سال گذشته از خدمات سامت دیجیتال 
راضی بوده   اند، 16  درصد ناراضی و 11  درصد خنثی بوده   اند. 
از آنجا که حوزه مش��اوره آناین و تجهیزات و س��امانه   های 
هوش��مند بیمارس��تانی با س��هم 45 درصدی، بیش��ترین 
حجم بازار س��امت دیجیتال کش��ور را تشکیل می دهند، 

رضایتمندی افراد در این حوزه بسیار مهم است. همچنین 
70  درصد کاربران از خدمات مشاوره آناین رضایت دارند، 
18  درصد ناراضی و 12  درصد خنثی هستند. در این میان 
اما بیشترین رضایت کاربران مربوط به حوزه تغذیه و تناسب 
اندام اس��ت که می��زان آن به 86  درصد می رس��د و تنها 3  
درصد کاربران از خدمات این حوزه ناراضی بوده   اند. کاربران 
س��رویس   های مربوط به حوزه زنان، ب��ارداری و زایمان هم 
رضایت نسبی داش��ته   اند و طبق بررسی   های انجام شده در 
ای��ن گزارش، 76  درص��د از کاربران از خدم��ات این حوزه 
راضی بوده، 15  درصد ناراضی و 9  درصد خنثی بوده   اند. در 
حوزه نوبت   دهی و رزرو آناین هم تقریبا وضعیت مش��ابهی 
حکمفرماس��ت و میزان رضایت کارب��ران تا 71  درصد بوده 
است. 8  درصد کاربران نیز از خدمات دریافتی   شان ناراضی و 

21  درصد آنها خنثی بوده   اند.
محبوبیت اپلیکیشن های تناسب اندام

درس��ت مثل اغل��ب کش��ورها، کاربران ایران��ی هم در 
س��ال های اخیر و به مدد شبکه   های اجتماعی به تغییر و 
بهبود س��بک زندگی   شان عاقه مند ش��ده   اند و این تغییر 
رویک��رد بی��ش از هر چیز در تغذیه و تناس��ب اندام نمود 
پیدا کرده است. بنابراین چندان دور از ذهن نیست که این 
حوزه محبوبیت زیادی داش��ته باشد؛ کما اینکه نقشه بازار 
سامت دیجیتال ایران با تایید این موضوع نشان می دهد 
ای��ن حوزه بیش��ترین تعداد بازیگران فع��ال را به خودش 
اختصاص داده اس��ت. با این حال، روند تعداد نصب فعال 
اپلیکیش��ن   های مهم تناس��ب اندام و تغذیه در یک سال 
گذش��ته )همانند س��ال 1399( نزولی ب��وده و این اتفاق 
احتماال به خاطر تداوم ش��یوع کرون��ا و تغییر اولویت   های 
کاربران در استفاده از اپلیکیشن   های کاربردی بوده است. 
با این وجود، اپلیکیش��ن   های مهم تناس��ب اندام و تغذیه 
نمره خوبی از کاربران گرفته و از پنج س��تاره، چهار و نیم 
ستاره دریافت کرده اند. اپلیکیشن خواص گیاهان دارویی 

و میوه   ها بیش��ترین امتیاز و اپلیکیش��ن دکتر کرمانی نیز 
کمترین امتیاز را دارند.

از آنج��ا که ش��بکه   های اجتماع��ی این روزه��ا جزئی 
جدانش��دنی از زندگی روزمره افراد هستند، میزان فعالیت 
و مقبولی��ت این س��رویس   ها در آنها جالب توجه اس��ت. 
بررسی   ها نشان می دهند که حدود 70  درصد از مخاطبان 
اینس��تاگرام در حوزه تناس��ب اندام و تغذی��ه، متعلق به 
س��رویس   های لیمومی و غفاری دایت هس��تند که هر دو 
در زمین��ه ارائه رژیم   ه��ای اختصاصی فعالی��ت می کنند. 
ب��ا این حال ام��ا لیمومی کمترین تع��داد دنبال   کنندگان 
اینس��تاگرامی و کمترین نرخ تعام��ل را در میان رقبا دارد 
و کرفس با بیش��ترین نرخ تعامل، محبوب   ترین اپلیکیشن 

تناسب اندام در میان کاربران اینستاگرام است.
در این گزارش، مدل درآمد و الگوی کس��ب و کارها نیز 
بررس��ی ش��ده که حاوی اطاعات جالبی است. براساس 
بررس��ی مدل درآمد و الگوی کسب و کارهای مهم حوزه 
تناسب اندام و تغذیه، محبوب   ترین مدل در میان بازیگران 
این حوزه فریمیوم یا ارائه رایگان خدمات اس��ت که سهم 
35  درص��دی دارد. بع��د از آن الگوهای نامش��خص با 18  
درصد، ارائه خدمات ب��ا 17  درصد، فروش محصول با 15  
درصد، حق اشتراک و واسطه گری 6  درصد و در نهایت ارز 
دیجیتال 3  درصد هس��تند. همچنین اپلیکیشن شمبه با 
اس��تفاده از مدل درآمدی خاقانه ارز دیجیتال و استفاده 
از تکنولوژی باک چین در این زمینه پیشرو بوده و انتظار 
می رود پتانس��یل رشد باالیی داشته باشد. از طرفی بعضی 
محصوالت مانند تیله و ویراس��ت، از هوش مصنوعی برای 
تش��خیص و شناس��ایی هوش مصنوعی به��ره می   گیرند. 
تحلیل داده   های این گزارش نشان می دهد که همکاری با 
باشگاه   های ورزشی، تولیدکنندگان مواد غذایی، پلتفرم   های 
س��فارش غذا و رس��توران   ها، از جمله فرصت   های نادیده 

گرفته شده در این حوزه هستند.

رونق بازار رزرو آنالین با کرونا
رزرو آناین از دیگر خدمات س��امت دیجیتال است که 
در دو سال اخیر و به دنبال همه گیری بیماری کووید-19، 
محبوبیت بیش��تری در میان کارب��ران پیدا کرده و به یکی 
از پرطرفدارترین بخش   های اکوسیس��تم سامت دیجیتال 
کش��ور تبدیل شده اس��ت. همین موضوع باعث رونق بازار 
بازیگ��ران قبلی و انگیزه ظهور بازیگران جدید بوده اس��ت. 
بررسی اپلیکیشن   های مهم و پرطرفدار این حوزه که حداقل 
ه��زار نصب فعال دارند و تحلی��ل امتیازات دریافتی آنها در 
کافه بازار و مایکت نش��ان می ده��د هرچند مجموع نصب 
این اپلیکیش��ن   ها در یک سال گذشته روند کاهشی داشته 
اس��ت، اما محبوبیت آنها در می��ان کاربران همچنان حفظ 
ش��ده یا حتی رو به افزایش اس��ت. در میان اپلیکیشن   های 
این ح��وزه، پذیرش 24، ش��فاداک و نت نوب��ت در هر دو 
بازارگاه    محبوبیتی نسبتا یکسان دارند. با این همه همان طور 
که انتظار می رود تعداد اپلیکیش��ن   های ارائه شده در کافه 
بازار بیش��تر از مایکت اس��ت و آن دسته از اپلیکیشن   هایی 
که عملکرد خوب در سهم بازار داشته و توانسته   اند کیفیت 
خودشان را حفظ کنند، در هر دو بازارگاه حضور دارند. نکته 
مهم دیگر اینک��ه مدل درآمدی بازیگران حوزه رزرو آناین 
بیش��تر مبتنی بر واسطه گری اس��ت که سهم 43  درصدی 
دارد. پ��س از آن به ترتیب مدل   های فروش محصول با 19  
درصد، واسطه   گری فروش با 12  درصد، واسطه   گری خدمات 
با 6  درصد، حق اش��تراک و فریمیوم با 4  درصد و در نهایت 
فروش و پش��تیبانی با یک درصد ق��رار دارند. در این حوزه 
همچنین استارت آپ      ها و تیم   های نوپا با 62  درصد بیشترین 
تعداد بازیگران را تش��کیل می دهند و بعد از آنها به ترتیب 
تیم   های خ��اق با 15  درصد، دانش   بنی��ان نوپا نوع دو 10  
درص��د، دانش   بنی��ان تولیدی یا صنعتی ن��وع دو 7  درصد، 
دانش   بنی��ان نوپا نوع یک 5  درصد و ش��رکت های دولتی با 

یک درصد سهم دارند.

ت��راز تجاری ای��ران در فصل بهار مثبت ش��د و صادرات 
کش��ور به لطف افزایش نرخ ارز و رش��د قیمت های جهانی 
از واردات پیش��ی گرفت. آمارهای تازه گمرک ایران نشان 
می دهد که صادرات در پایان سه ماهه منتهی به خردادماه 
1401 ب��ه می��زان 605 میلی��ون دالر از واردات س��بقت 
گرفته اس��ت. این اتفاق همچنین در آمار ماهانه خردادماه 
نیز منعکس ش��ده و تراز تجاری در سومین ماه فصل بهار 
هم مثبت ش��ده است. صادرات در حالی از واردات در پایان 
فصل بهار پیش��ی گرفته اس��ت که از نظر ارزش نیز رشد 
21 درصدی را نس��بت به بهار س��ال گذشته تجربه کرده 
و در همی��ن حال واردات نیز در این بازه زمانی رش��د 18 
درصدی را به نمایش گذاش��ته اس��ت. در مجموع، افزایش 
نرخ ارز در داخل کش��ور و رشد جهانی قیمت کاالها باعث 

سبقت صادرات از واردات در کارنامه تجارت خارجی ایران 
در فصل بهار امسال شده اس��ت. البته کارشناسان هشدار 
می دهند که در صورت عدم احیای برجام و تداوم ش��رایط 
موج��ود تحریمی، کاالهای ایرانی با مش��کل رقابت پذیری 
در بازاره��ای منطق��ه ای و جهانی روبه رو می ش��وند و این 
موض��وع در میان مدت و بلندمدت ب��ه افت صادرات ایران 
منجر خواهد ش��د. براساس آمارهای رسمی گمرک، حجم 
تجارت خارجی کش��ور در اولین فصل سال جاری به 25.5 
میلیارد دالر رس��یده که نتیجه آن ثبت تراز تجاری مثبت 
به میزان 605 میلیون دالر بوده اس��ت. این برآیند رسمی 
گمرک ایران از دادوس��تد کاالها و خدمات تجاری در سه 
ماهه نخست امس��ال است. حجم تجارت خارجی ایران در 
پایان فصل بهار در حالی به رش��د 19.5 درصدی رس��یده 

اس��ت که از کل تجارت 25.5 میلی��ارد دالری خارجی در 
بهار امس��ال 13 میلیارد و 69 میلیون دالر سهم صادرات و 
12 میلیارد و 464 میلیون دالر س��هم واردات بوده و رشد 
صادرات ایران در این مدت نسبت به بهار سال گذشته 21 
درصد و رش��د واردات نیز 18 درصد برآورد ش��ده است. به 
گفته گمرک ایران، در فصل بهار امسال 36 میلیون تن کاال 
به ارزش 25.5 میلیون دالر بین ایران و شرکای تجاری رد 
و بدل شده است که در مقایسه با بهار سال گذشته رشدی 
21 درصدی را نشان می دهد. بازرگانان ایرانی در سه ماهه 
نخست امسال 27.7 میلیون تن کاال راهی بازارهای هدف 
صادراتی کرده اند که جمع درآمد ناش��ی از این تجارت 13 
میلی��ارد و 69 میلی��ون دالر بوده اس��ت. در مقابل تجار و 
بازرگانان در بهار امس��ال 8 میلی��ون و 154 هزار تن کاال 

به ارزش 12 میلیارد و 464 میلیون دالر کاال وارد کش��ور 
کرده اند. براس��اس این گزارش، تجارت خارجی در ماه های 
اخیر به نفع ایران تمام شده و ثبت تراز تجاری در فصل بهار 
1401 بی سابقه بوده است. دولت ابراهیم رئیسی در تاش 
اس��ت تا حجم تجارت خارجی با دیگر کش��ورها از جمله 
همس��ایگان و کش��ورهای منطقه را افزایش دهد؛ چنانکه 
مه��دی صفری، معاون اقتصادی وزارت خارجه اخیرا اعام 
کرد که پیش بینی می شود میزان صادرات امسال به 45 تا 
55 میلیارد دالر برس��د. همچنین پیش بینی می شود با به 
ثمر نشس��تن مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم ها، حجم 
تجارت خارجی ایران به ویژه با کش��ورهای اروپایی افزایش 
پیدا کند. طبق توضیحات علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک 
ایران، خریداران اصلی کاالهای ایرانی در بهار امس��ال، پنج 

کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و هند و پنج کشور اصلی 
صادرکننده کاال به کش��ورمان در این مدت امارات، چین، 
ترکیه، هند و آلمان بوده اند. همچنین در سه ماهه نخست 
امسال کش��ورهای چین با 4 میلیارد و 214 میلیون دالر، 
ع��راق با یک میلی��ارد و 824 میلی��ون دالر، ترکیه با یک 
میلی��ارد و 737 میلیون دالر، امارات با یک میلیارد و 645 
میلیون دالر و هند ب��ا 424 میلیون دالر، مقاصد پنجگانه 
کاالهای صادراتی ایران در سه ماه گذشته بوده اند. در سوی 
مقابل نیز کش��ورهای امارات ب��ا 3 میلیارد و 426 میلیون 
دالر، چی��ن با 3 میلیارد و 131 میلیون دالر، ترکیه با یک 
میلی��ارد و 273 میلیون دالر، هن��د با 512 میلیون دالر و 
آلمان با 456 میلیون دالر، پنج کشور نخست تامین کننده 

کاالهای مورد نیاز ایران در فصل بهار بوده اند.

صادرات از واردات در پایان فصل بهار پیشی گرفت
کارنامه سبز تجارت خارجی

گزارش جامع سالمت دیجیتال ایران در سال گذشته نشان می دهد

بازار 1860 میلیاردی سالمت دیجیتال

بازاریابی بین کانالی برای موفقیت کسب و کارها
تم��ام بازاریاب ها به خوبی از اهمیت ش��بکه های اجتماعی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف اطاع 
دقیق دارند. این امر می تواند برای ش��ما جذابیت بس��یار زیادی داشته و توجه کاربران را نیز به کسب و کارتان 
به طور چش��مگیری توسعه دهد. یادتان باش��د در دنیای کنونی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شما 
به تمام ظرفیت های برندتان نیاز دارید. درست به همین خاطر بی توجهی به بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
می تواند برای برندتان هزینه های بسیار زیادی به همراه داشته باشد. این امر در بسیاری از مواقع شما را از نقطه 
نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مش��کات زیادی رو به رو س��اخته و توانایی تان در این میان را نیز به 
طور چشمگیری توسعه می دهد. یکی از مشکات مهم در زمینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی گستردگی 

پلتفرم های در دسترس است. این امر می تواند شما را از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با...
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هر بار که صحبت از جریان های فکری در اقتصاد ایران می ش��ود، عمدتا 
از دو طیف اقتصاد بازار و نهادگرا نام برده می شود، اما در سال های گذشته 
دیدگاه سومی هم مطرح شده است که نمایندگان آن غالبا دانش آموخته 
دانش��گاه امام صادق هس��تند و حضور پررنگی در دولت س��یزدهم دارند. 
اگرچ��ه جریان های فکری در اقتصاد ایران و جهان در دو طیف کلی چپ 
و راس��ت قرار می گیرند، اما در میان این دو پارادایم فکری نیز جریان های 
متعددی س��ربرآورده اند. با این حال، تقابل چپ و راس��ت در اقتصاد ایران 
در قال��ب دو جریان نهادگراها و اقتصاد بازار متبلور ش��ده که هر کدام در 
دوره های مختلف س��کان اقتصاد کش��ور را به دست داشته اند. البته طیف 
فکری دیگری هم در س��ال های اخیر مطرح ش��ده و در دولت حاضر نیز 
حضور پررنگ و مش��هودی دارد. چهره های شاخص این جریان که اقتصاد 

اسامی نام دارد، اکثرا از فارغ التحصیان دانشگاه امام صادق هستند.
با وجود این مرزبندی آشکار اما در اقتصاد سیاسی ایران تقسیم بندی های 
رایج دنیا آنچنان به چشم نمی خورد و از قضا هر دولتی که در این سال ها 
بر س��ر کار آمده است، معجونی از سیاس��ت های اقتصادی مختلف و گاه 
متضاد را به اجرا گذاشته که هر کدام از یک مکتب فکری در حوزه اقتصاد 
سرچش��مه گرفته اس��ت. بنابراین نمی توان خط سیر مش��خصی را برای 
ردیابی مکاتب فکری در آش��فته بازار اقتصاد ایران ترسیم کرد و هر دولت 
را نماینده راستین یک مکتب و جریان فکری برشمرد. در گزارش حاضر، 
مهمترین جریان های حاضر در اقتصاد ایران معرفی شده اند که می توان از 

آن به »پنج ضلعی اقتصاد ایران« یاد کرد.
طیف اول؛ اقتصاددانان نئولیبرال

نئولیبرال ها از همان ابتدای انقاب، حضور مس��تمری در دولت داشته 
و نقش پررنگی در سیاس��ت گذاری اقتصادی کش��ور ایفا کرده اند. احتماال 
شاخص ترین و رس��انه ای ترین چهره های حال حاضر این جریان، مسعود 
نیلی و موس��ی غنی نژاد هس��تند و البته چهره های دیگری مانند محمد 
طبیبیان، حسین عبده تبریزی، علی نقی مشایخی، عباس آخوندی، محمد 
نهاوندیان، مسعود کرباسیان، سیدعلی مدنی زاده و محمود سریع القلم نیز 
در همین طیف قرار می گیرند. مبنای نظری این جریان را دو اندیش��مند 
نئولیبرالیس��م یعنی »فردریش فون هایک« و »میلتون فریدمن« تشکیل 
می دهند و سیاس��ت های اصاح ساختاری در دولت های هاشمی، خاتمی 
و روحانی براس��اس همین تئوری دنبال ش��ده است. از منظر این جریان، 
تنها راه حل مشکات اقتصادی ایران، قرار گرفتن در مسیر اقتصاد آزاد و 
اعتماد به دست نامرئی بازار است. دولت در این مسیر باید تا سر حد امکان 
کوچک شود و مهمترین کارش همانا نظارت بر عرضه پول در اقتصاد باشد. 
سیاست در های بازار، آزادی جریان سرمایه و نیروی کار، خصوصی سازی، 
سرمایه گذاری خارجی و نرخ شناور ارز از مهمترین مؤلفه های این جریان 
فکری اس��ت و اعتق��اد دارد که بدون اتخ��اذ این موارد، اصاح س��اختار 

اقتصادی امکان پذیر نیست.
مؤسس��ه عالی آم��وزش و پژوهش در مدیری��ت و برنامه ریزی یا همان 
»مؤسسه نیاوران«، مهمترین نهاد پژوهشی این طیف از اقتصاددانان است 
که در س��ال های اولیه دولت هاشمی به ابتکار »مسعود روغنی زنجانی«، 
رئیس وقت س��ازمان برنام��ه و بودجه و با کمک »علی نقی مش��ایخی« 

پایه گذاری شد و قرار بود بازوی پژوهشی سازمان برنامه در آن زمان باشد. 
برنامه های پنج س��اله اول و دوم دولت هاش��می و برنامه پنج س��اله سوم 
دولت خاتمی با محوریت تعدیل ساختار اقتصادی با همکاری این طیف از 
اقتصاددانان نئولیبرال نوشته شد. پایگاه اصلی این اقتصاددانان در دولت ها 
همیشه س��ازمان برنامه و بودجه بوده و از خال بودجه و برنامه های پنج 

ساله، مسیر تعدیل ساختاری را در پیش گرفته اند.
طیف دوم؛ اقتصاددانان نهادگرا

طی��ف دوم، منتق��د نئولیبرال ها هس��تند و ب��ر این باورن��د که جریان 
نئولیبرالیسم و تعدیل س��اختاری نمی تواند عدالت اجتماعی را در کشور 
برقرار س��ازد، به همین دلی��ل حضور دولت و نهاد ها در سیاس��ت گذاری 
اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی ضروری اس��ت. اگر نئولیبرال ها روی 
فرد و آزادی فردی تکیه می کنند و آزادی فردی در نظر آنها بنیان نوسازی 
اقتصادی اس��ت، این طیف برعکس، بر نقش نهاد ها در شکل گیری رفتار 
اقتص��ادی تاکید می کن��د و معتقدند دولت های کارآم��د می توانند نقش 
مهمی در سیاس��ت بازتوزیعی و ایجاد عدالت اجتماعی ایفا کنند. محسن 
رنانی، فرشاد مؤمنی، حسین راغفر، احمد میدری، عباس شاکری، محمود 
توس��لی و علی طیب نیا از مهمترین چهره های این جریان هس��تند. این 
طی��ف فکری به اقتصاددانان مش��هوری همچون »آمارتیا ِس��ن«، »گونار 
میردال«، »س��یمون کوزنِتس« و »الرس پالس��ون« استناد می کنند و از 
نظریات افرادی مانند »جوزف استیگلیتز« و »پل کروگمن« بهره می برند. 
ارجاع عملی اقتصاددانان نهادگرا به دولت رفاه برآمده از جنگ جهانی دوم 
در ایاالت متحده اس��ت، دوره ای که در س��ال 1945 آغاز و تا میانه دهه 
1970 طول کشید و از آن به عنوان عصر طایی سرمایه داری یاد می شود. 
به همی��ن دلیل، آنها در صحبت های ش��ان خواهان ایجاد دولتی ش��بیه 
دولت رفاه هس��تند؛ دولتی که نقش مهم��ی در کنترل تبعیض اقتصادی 
و کاهش ش��کاف طبقاتی دارد. در مجموع، رابطه این دو طیف با دولت ها 
در ایران خوب و دوس��تانه بوده و دولت ها نیز از تفکرات آنها در راس��تای 
سیاست گذاری اقتصادی اس��تفاده کرده اند، اما دو جریان دیگر نیز وجود 
دارند که برخاف دو طیف قبلی تماما خارج از ساختار دولتی قرار گرفته 
و منتقد ش��دید سیاست های اقتصادی دولت به ویژه نئولیبرال ها هستند، 
چراکه معتقدند این سیاس��ت ها منجر به ایجاد شکاف طبقاتی عمیق در 
جامعه ش��ده اس��ت. این طیف از اقتصاددانان تحت عن��وان اقتصاددانان 

چپ گرا شناخته می شوند.
طیف سوم؛ اقتصاددانان سوسیالیست

اقتصاددان��ان سوسیالیس��ت متأثر از کارل مارک��س و فردریش انگلس 
هس��تند و دیدگاه آنها تحت عنوان نظریات اقتصاد مارکسیس��تی مشهور 
اس��ت. ای��ن طیف بر ای��ن عقیده اند که ش��کاف طبقات��ی و تبعیض های 
س��اختاری نتیجه پیاده سازی سیاس��ت های نئولیبرال در ایران بوده و به 
همی��ن دلیل خواه��ان تغییرات انقابی در اقتصاد هس��تند. در حالی که 
نئولیبرال ه��ا سیاس��ت های اقتصادی دول��ت در ای��ران را دارای رگه های 
سوسیالیس��تی می دانند، اما این طیف برعکس، سیاست های دولت را در 
حوزه اقتصاد سرمایه داری و انباشت سرمایه تعریف می کند و می گوید نظام 
یارانه ها در ایران یک سیاست نئولیبرالی است. این جریان فکری رادیکال 
که البته هیچ جایگاهی در سیاس��ت گذاری دولت نداشته خواهان از بین 
بردن مالکیت خصوصی و اش��تراکی کردن تولید اس��ت و مبارزه طبقاتی 
را موتور محرکه تاریخ و عاملی برای رس��یدن به عدالت اجتماعی می داند. 
مبارزه با سیاست های امپریالیستی آمریکا با محوریت نئولیبرالیسم، کلید 

اصلی تفک��رات این طیف از اقتصاددانان اس��ت و آنه��ا معتقدند گذار به 
سوسیالیس��م، تنها راه نجات بشریت و محیط زیست از تهاجم همه جانبه 
سرمایه داری اس��ت، تفکری که برگرفته از اندیشه »کارل مارکس« است. 
مهمتری��ن چهره این جریان، مرحوم »فریبرز رئیس دانا«س��ت. او منتقد 
سرسخت نظام یارانه ها بود و عقیده داشت که آزادسازی اقتصادی و نظام 
یارانه ها در نهایت باعث ورشکستگی نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد و 
در همین حین بیشترین فشار به الیه های پایینی جامعه وارد خواهد شد.

طیف چهارم؛ اقتصاددانان چپ میانه
طی��ف دیگ��ری از اقتصاددان��ان چپ گ��را در ای��ران اگرچ��ه متأثر از 
اندیش��ه مارکس و انگلس هستند، اما رادیکالیس��م سیاسی آنها به اندازه  
سوسیالیس��ت ها نیس��ت و راه میانه روتری را برای گ��ذار از این وضعیت 
اقتص��ادی ارائ��ه می دهند. این طی��ف از اقتصاددانان نیز منتقد اساس��ی 
نئولیبرالیسم هستند و به مانند طیف قبلی عقیده دارند که یکی از عوامل 
ش��کاف طبقاتی در ایران، سیاست های نئولیبرالی بوده است. منبع فکری 
ای��ن طیف از اقتصاددانان به غیر از مارکس ش��امل اندیش��مندانی مانند 
»دیوید هاروی«، »کارل پوالنی« و »ریچارد وولف« آمریکایی است. احتماال 
ش��اخص ترین چهره این جریان در ایران، »محمد مالجو« اس��تاد پیشین 
اقتصاد دانشگاه عامه است. مالجو می گوید که اقتصاد ایران بر اثر ابتا به 
نوعی گرایش ساختاری، دیرزمانی است که مستعد بحران کنترل ناپذیری 
شده است. او همچنین چارچوبی تحلیلی برای فهم مناسبات سرمایه دارانه 
در ای��ران ارائه داده که تحت عنوان نظریه »حلقه های ش��ش گانه زنجیره 
انباش��ت س��رمایه در ایران« شناخته می ش��ود. تفاوت این طیف فکری با 
چپ های رادیکال در نحوه گذار به س��اختار جدید اقتصادی اس��ت. طیف 
سوسیالیس��ت های رادیکال بر عاملیت طبقه کارگر به عنوان نیروی تغییر 
اتکا می کنند، اما این طیف بر ائتاف طبقه کارگر با سایر گروه ها و طبقات 
به عنوان عاملیت تغییر دست می گذارند و احتماال آلترناتیو سیاسی آنها، 

سوسیال دموکراسی اروپای شمالی است.
طیف پنجم؛ اقتصاددانان اسالم گرا

در این س��ال ها همچنین جریان دیگری ظهور کرده که در تاش برای 
نظریه پردازی اقتصاد اس��امی و ارائه یک چارچوب فکری سیاست گذاری 
اقتصادی برای جوامع مسلمان است. این طیف قصد دارد که فقه اسامی 
را با روش شناسی علمی اقتصادی ترکیب کند. احتماال شاخص ترین چهره 
این طیف، »حس��ن آقانظری« عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه 
حوزه و دانش��گاه است که با کتاب »نظریه پردازی علمی اقتصاد اسامی« 
این پروژه را کلید زده اس��ت. البته بحث اقتصاد اس��امی از همان ابتدای 
انقاب با کتاب »اقتصاد ما« نوش��ته محمدباقر صدر آغاز ش��د و حس��ن 
آقانظری نیز در کتابش به آن اس��تناد کرده اس��ت. نقطه کلیدی اقتصاد 
اسامی، بحث بهره و ربا در بانکداری است و شاید بیراه نباشد اگر بگوییم 
که این بحث، هس��ته اصلی اقتصاد اسامی را تشکیل می دهد. مهمترین 
مراکز آموزش و پژوهش در اقتصاد اس��امی، نهاد هایی مانند پژوهش��گاه 
فرهنگ و اندیشه اسامی، دانشگاه امام صادق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و دانشگاه مفید هستند. در عرصه 
سیاست گذاری نیز کمیته فقهی سازمان بورس از جمله نهاد هایی است که 
مستقیما در راستای اسامی کردن بازار سرمایه فعالیت می کند و در این 
کمیته می توان به غامرضا مصباحی مقدم و س��یدعباس موسویان اشاره 
کرد که در راس��تای مطابقت قوانین بازار سرمایه با قوانین اسام فعالیت 

می کنند.

اقتصاد ایران روی ریل کدام جریان فکری حرکت می کند؟

پنج  ضلعی اقتصاد ایران

آمارها از سهم 58 درصدی اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران و جذب 
حداکثری نیروی کار در کسب وکارهایی حکایت دارد که به سرمایه زیادی 
نی��از ندارند و خارج از مقررات رس��می عمل می کنند. آنط��ور که بازوی 
پژوهش��ی وزارت کار با اس��تناد به آمارهای مرکز آمار ایران گزارش داده 
اس��ت، سهم شاغان غیررسمی طی سال های 1398 تا 1399 از شاغان 
رسمی پیش��ی گرفته و بخش خدمات بیشترین تعداد شاغان را به خود 

اختصاص داده است.
طبق ارزیابی مرکز برنامه ری��زی و اطاعات راهبردی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، در س��ال 1398 س��هم جمعیت شاغل کشور از اشتغال 
رس��می 40.7 درصد و از اش��تغال غیررسمی 59.2 درصد بوده است. این 
آمار به تفکیک جنسیت حاکی از آن است که 41.6 درصد شاغان بخش 
رس��می را م��ردان و 36.6 درصد را زنان تش��کیل می دهند، اما در بخش 
غیررس��می، زنان با 63.4 درصد بیش��ترین درصد ش��اغان غیررسمی را 
به خود اختصاص داده اند. همچنین در س��ال 1399 اگرچه آمار اش��تغال 
غیررس��می نسبت به س��ال 1398 اندکی کاهش داش��ته اما همچنان بر 
اش��تغال رسمی پیش��ی دارد، به طوری که بررس��ی سهم جمعیت کشور 

برحس��ب وضع اشتغال رسمی یا غیررسمی در سال 1399 نشان می دهد 
42 درصد ش��اغان در بخش رس��می و 58 درصد در بخش غیررس��می 
اش��تغال به کار دارند. بررسی آمار به تفکیک جنسیت در سال 1399 نیز 
از پایاپای بودن سهم مردان و زنان در اشتغال رسمی و غیررسمی حکایت 
دارد. طبق یافته های بازوی پژوهشی وزارت کار، در سال 1399 بیش از 9 
میلیون و 767 هزار نفر در بخش های رسمی و بیش از 13 میلیون و 490 
هزار نفر در بخش های غیررسمی فعالیت داشتند و بیشترین تعداد شاغان 
در هر دو بخش رس��می و غیررسمی متعلق به بخش خدمات بوده است. 
بدین ترتیب، آمار شاغان بخش غیررسمی طی سال های 1398 تا 1399 

نسبت به بخش رسمی افزایش داشته است.
مقایسه وضعیت اشتغال غیررسمی در ایران و کشورهای در حال توسعه 
)براساس آمارهای سال 2019 میادی و 1398 خورشیدی( نشان می دهد 
ایران با کمی ارفاق در وضعیت میانه قرار دارد و در شرایطی که نسبت به 
کشورهایی مانند گرجستان، آرژانتین و برزیل، مغولستان، ترکیه، آفریقای 
جنوبی، ش��یلی و صربستان سهم بخش غیررسمی در اقتصاد ایران بیشتر 
اس��ت، شرایط کش��ورمان از این منظر نسبت به کش��ورهایی نظیر مصر، 

پاراگوئه، اندونزی، هند و سنگال بهتر است.
ب��ه طور کل��ی، فعالیت های اقتصادی کش��ورها به دو بخش رس��می و 
غیررسمی تقسیم می شوند و بررسی این مسئله به لحاظ اقتصادی دارای 
اهمیت فراوانی برای تصمیم سازان، سیاست گذاران و متخصصان بازار کار 
اس��ت. بازار کار کشورهای درحال توسعه در س��ال های اخیر با گسترش 
پدیده ای به نام اش��تغال در بخش غیررس��می روبه رو ش��ده است. امروزه 
بخش غیررسمی به عنوان بخشی مهم و جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی، 
سیاس��ی، فرهنگی و اقتصادی بازار کار کش��ورها محس��وب می شود که 
نق��ش مهمی در ایجاد اش��تغال و درآمد، تولی��د و افزایش تولید ناخالص 
ملی ایفا می کند. اشتغال غیررسمی به مشاغلی اشاره دارد که عمدتا فاقد 
حمایت های اساس��ی اجتماعی یا قانونی و مزایای ش��غلی است. منظور از 
اشتغال غیررسمی، فعالیت هایی است که در بنگاه ها، سازمان ها یا موسسات 
خصوصی ثبت نشده یا مشمول حسابداری نمی شود و در صورت دریافت 
حقوق و دس��تمزد،  حق بیمه و بازنشس��تگی از سوی کارفرما واریز نشود. 
همچنین فعالیت هایی که فاقد کارفرما و به ش��کل کارکن مستقل بوده و 

پرداخت مالیات یا حقوق دولتی در آن به ندرت دیده می شود.

سهم اشتغال غیررسمی از بازار کار ایران به 58 درصد رسید

بحران اشتغال غیررسمی

نگـــاه
هفته نامه »اکونومیست« بررسی کرد

چگونه در جنگ طوالنی پیروز شویم؟
اوکراین در جنگ کوتاه پیروز ش��د. نیروهای این کش��ور خسارات 
زیادی را متحمل شدند و برنامه های روسیه برای فتح کی  یف را به هم 
ریختند. به نوش��ته »اکونومیست«، حاال جنگ طوالنی فرا می رسد و 
تا زمانی که یک طرف اراده جنگیدن را از دس��ت بدهد، باعث از بین 
رفتن اسلحه ها، جان  ها و پول خواهد شد. تاکنون این جنگی است که 
روس��یه برنده آن است. نیروهای روسیه در روزهای اخیر، شهر شرقی 
سیورودونتسک را گرفته  اند و با پیشروی در لیسچانسک ممکن است 
به زودی کنترل منطقه لوهانس��ک را به طور کامل در دست بگیرند. 
آنها همچنین اسلوفیانس��ک در شمال دونتس��ک را تهدید می کنند. 
رهبران اوکراین می  گویند که ساح و مهمات ندارند و تخمین می زنند 
ک��ه روزانه 200 نفر از سربازان ش��ان را از دس��ت می  دهند. این برای 
اوکراین اما پایان ماجرا نیس��ت. پیشروی روس��یه آهسته و پرهزینه 
است. اوکراین با در اختیار داشتن ساح  های ناتو، تاکتیک  های جدید 
و کمک  های مالی کافی، شانس زیادی برای عقب راندن ارتش روسیه 
دارد. حتی در صورتی که بازپس  گیری قلمروهای ازدست رفته دشوار 
باش��د، اوکراین می  تواند به عنوان یک کش��ور دموکراتیک و غرب گرا 
ظاهر ش��ود؛ ولی ب��رای این کار نیاز به حمایت پای��دار دارد که هنوز 

درباره آن تردید وجود دارد.
ظاهرا به نظر می  رس��د که یک جنگ طوالنی برای روسیه مناسب 
است. هر دو طرف مقادیر زیادی مهمات استفاده می  کنند؛ ولی مصرف 
مهمات روس��یه بسیار بیشتر از اوکراین اس��ت. اقتصاد روسیه بسیار 
بزرگ تر از اوکراین اس��ت و وضعیت بس��یار بهتری هم دارد. روس��یه 
برای پیروزی به دنبال ایجاد وحشت و تضعیف روحیه اوکراینی  هاست 
و حمله هفته گذش��ته به مرکز خریدی در ش��هر کرمنچوک، گویای 
همین مسئله است. با این وجود، جنگ طوالنی نباید براساس شرایط 
پوتین انجام شود. اوکراین جنگجویان باانگیزه بسیاری دارد و می  تواند 
با صنعت دفاعی غرب مجهز شود. در سال 2020 و قبل از تحریم  ها، 

اقتصادهای ناتو بیش از 10برابر اقتصاد روسیه بودند.
چرخش اوکراین در میدان نبرد با توقف و معکوس کردن پیشروی 
روسیه آغاز می  ش��ود. ژنرال  های پوتین همچنان تسلیحات بیشتری 
در اختیار خواهند داش��ت؛ ولی سیستم  های پیچیده ناتو، برد و دقت 
بیش��تری دارند. با اتخاد تاکتیک  هایی که در جنگ س��رد ابداع شد، 
اوکراین می  تواند پس��ت  های فرماندهی و انبارهای تدارکاتی روس��یه 
را نابود کند. اوکراین در روز 30 ژوئن با اس��تفاده از تس��لیحات ناتو، 
نیروهای روس��یه را از جزیره مار واقع در دریای سیاه بیرون راند. این 
کشور باید هدف خود را روی وارد کردن یک »پات« به روسیه متمرکز 

کند و سرزمین  های نمادین دیگری چون خرسون را پس بگیرد.
اگر روس��یه در میدان نبرد تضعیف ش��ود، ممکن است مخالفت و 
درگیری در درون کرملین گسترش پیدا کند. سرویس  های اطاعاتی 
غربی می گویند که پوتین توس��ط زیردس��تانش در تاریکی نگهداری 
می  شود. او عادت دارد فرماندهان خود را تغییر دهد. غرب می  تواند با 
ادامه تحریم  ها، هزینه های یک جنگ طوالنی را برای روسیه افزایش 
دهد و این مسئله می  تواند نخبگان را از پوتین دور کند و آنها را به این 
فکر بیندازد که کشورشان نباید آینده خود را برای کارزاری بی هدف 
و پرهزینه دور بیندازد، اما سوال اینجاست که آیا غرب در مسیر خود 
باقی خواهد ماند؟ در نشس��تی که در روز 23ژوئن انجام شد، اتحادیه 
اروپا اوکراین را نامزد عضویت کرد که نوید سطح روابط عمیق در طول 
دهه آینده را می  دهد. در نشس��تی دیگر که هفته گذش��ته در آلمان 
برگزار ش��د، گروه   7 تحریم  ها علیه روسیه را تقویت کرد و در نشست 
سومی که در مادرید برگزار شد، ناتو تهدید روسیه را با افزایش حضور 

خود در جبهه شرقی این اتحاد تایید کرد.
با این وجود، اوکراین بار س��نگینی ا  ست. صنایع دفاعی غرب بسیار 
قدرتمند هستند؛ ولی برای تولید در حجم باال به ویژه مهمات به تکاپو 
افتاده  اند. دولت اوکراین با کسری ماهانه 5میلیارد دالری روبه رو است 
و این کشور پس از جنگ نیاز به بازسازی دارد. حمایت عمومی برای 
اوکراین در غرب با انبوهی از فشارها، از تورم گرفته تا انتخابات ضربه 
خواهد دید. هزینه های جهانی یک جنگ طوالنی نیز افزایش خواهد 
یاف��ت. پوتین صادرات غات و روغن آفتابگ��ردان از بنادر اوکراین را 
مس��دود کرده که موج��ب ایج��اد ناآرامی و قحطی در کش��ورهای 
واردکننده فقیرتر خواهد ش��د. به نظر می  رس��ید او در تاش است تا 
با ممانعت از ایجاد ذخیره در طول تابس��تان، اتحادیه اروپا را در طول 
زمستان با کمبود گاز روبه رو کند. اگر یکپارچگی درباره مسئله انرژی 
از بین برود، بر س��ر اوکراین نیز از بین خواهد رفت. از س��وی دیگر، 
اعضای ناتو نگران هس��تند که اگر اوکراین دست باال را به دست آورد، 
پوتین اقدامات خود را تش��دید کند و این مسئله می  تواند آنها را وارد 

جنگی فاجعه  بار با روسیه نماید.
سمت و سوی پوتین مشخص است. او تا جایی که بتواند اوکراین را 
خواهد گرفت، اعام پیروزی خواهد کرد و س��پس از کشورهای غربی 
خواهد خواست تا شرایط او را بر اوکراین وارد کنند. در ازای آن، باقی 
جهان را از نابودی، گرسنگی، سرما و تهدید آرماگدون هسته  ای معاف 
خواهد کرد. پذیرش این معامله، یک اش��تباه محاسباتی بزرگ است. 
اوکراین با حمله مداوم روس��یه مواجه خواهد ش��د. هر اندازه پوتین 
بیش��تر باور کند که در اوکراین پیروز می  شود، جنگ طلب  تر خواهد 
شد. او برنامه های خود را در یک سخنرانی در ماه جاری مشخص کرد 
و در حالی که درباره فتح بخش هایی از سوئد توسط پتر کبیر صحبت 
می  کرد، لبخند می  زد. او با هر س��احی که امروز برایش کارایی دارد، 
در آینده خواهد جنگید. این به معنای تهدید هسته  ای، گرسنگی دادن 

به جهان و یخ بستن اروپاست.
»اکونومیس��ت« معتقد اس��ت ک��ه بهترین راه ب��رای جلوگیری از 
جنگ   بعدی، متوقف کردن پوتین در این جنگ اس��ت. رهبران باید 
این مس��ئله را برای مردم خود روش��ن کنند که آنها نه تنها از اصلی 
انتزاعی در اوکراین دفاع می  کنند، بلکه در حال دفاع از اساس��ی  ترین 
اصل خود، یعنی امنیت هس��تند. اتحادیه اروپا بای��د بازارهای انرژی 
خود را تقویت کند تا در زمس��تان دچار بحران نش��ود. اوکراین باید 
ساح  های بیشتری داشته باشد. امروز خطر تشدید تنش واقعی است؛ 
اما اگر صلحی بد به اوکراین تحمیل شود، تهدیدهای هسته  ای پوتین 
متوقف نمی  شود، بلکه خطرناک تر خواهد شد؛ مخصوصا اگر نیروهای 
غیرهس��ته  ای روسیه در ش��رایط نامناس��بی قرار بگیرند. در جنگی 
طوالنی، مردم عادی روس��یه به سختی خواهند افتاد و مردم اوکراین 
رنجی غیرقابل وصف را متحمل خواهند شد. اوکراین و حامیانش نیرو، 
پ��ول و تجهیزات برای غلبه بر پوتی��ن را دارند، اما آیا همه آنها، اراده 

انجام آن را دارند؟
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فرصت امروز: وضعیت اجاره نش��ینی از نقطه بحران عب��ور کرده و بازار 
اجاره مسکن در یکی دو ماه گذشته یکی از کم سابقه ترین تورم ها را تجربه 
کرده اس��ت. پس از آنکه نرخ تورم در خردادماه - عمدتا به واسطه تبعات 
حذف ارز ترجیحی - به سطح قابل توجه 52.5 درصد رسید که در دو دهه 
گذشته بی سابقه است، گزارش تازه بانک مرکزی از تحوالت قیمت مسکن 
در پایتخت از سقف ش��کنی دوباره قیمت مس��کن در شهر تهران حکایت 
دارد. به طوری که قیمت هر متر مس��کن در خردادماه به مرز 40 میلیون 
تومان رسیده اس��ت. به گفته بانک مرکزی، در خردادماه امسال میانگین 
قیمت مس��کن شهر تهران با جهش 8.4 درصدی نسبت به اردیبهشت بر 
روی قله 39.4 میلیون تومانی ایستاده و همزمان حجم معامات خرید و 
فروش مسکن با افزایش 32.3 درصدی نسبت به ماه قبل به حدود 13.9 
هزار واحد رسیده اس��ت. همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر 
تهران در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 46.5 درصد و در 
کل مناطق شهری 51.2 درصد رشد داشته و رشد ماهانه اجاره بها در شهر 

تهران در خرداد 2.7 درصد و در کل مناطق شهری 3درصد بوده است.
در همین حال، آمارها نشان می دهد که تقریبا 10 هزار میلیارد از منبع 
40 هزار میلیاردی تس��هیات ودیعه مسکن امسال به شهروندان تهرانی 
می رس��د. س��قف کلی وام ودیعه در س��ال جاری 40 هزار میلیارد تومان 
تعیین شده و سهمیه هر استان از کمک ودیعه مسکن نیز مشخص شده 
اس��ت. طبق آمارها، ته��ران با 9994 میلیارد تومان و س��منان با 181.7 
میلیارد تومان به ترتیب بیش��ترین و کمترین س��هم از ودیعه مس��کن را 
دارند. بنابراین تقریبا 25 درصد از منبع 40 هزار میلیاردی ودیعه مسکن 

به تهرانی ها تعلق دارد.
جغرافیای بانکی وام ودیعه مسکن

وام کمک ودیعه مس��کن با بروز همه گیری کرونا از سال 1399 وارد 
ش��بکه بانکی کش��ور ش��د و به کمک اجاره نش��ین ها آمد. امسال نیز با 

موافقت ش��ورای پول و اعتبار، س��قف این وام افزای��ش یافت و بانک ها 
مکلف به پرداخت این تس��هیات در سقف کلی 40 هزار میلیارد تومان 
ش��ده اند. البته سقف امسال وام ودیعه مس��کن در تهران 100 میلیون 
تومان، مراکز اس��تان ها و ش��هرهای باالی 200 ه��زار نفر جمعیت 70 
میلیون تومان و س��ایر ش��هرها 40 میلیون تومان است. همچنین دوره 
بازپرداخت این تس��هیات که اعطای آن از مح��ل منابع بانکی موضوع 
ماده )4( قانون جهش تولید مس��کن در س��قف کل��ی 40 هزار میلیارد 
تومان در س��ال 1401 انجام خواهد ش��د، حداکثر پنج ساله و نرخ سود 

آن نیز 18 درصد است.
شیوه نامه اجرایی تسهیات کمک ودیعه مسکن چهار روز پیش اباغ 
ش��د و بررسی این دس��تورالعمل نش��ان می دهد که 20 بانک ملزم به 
پرداخت تس��هیات کمک ودیعه مس��کن هس��تند و در بین آنها، بانک 
مس��کن با س��هم 7000 میلیاردی و بانک ایران زمی��ن با 100 میلیارد 
توم��ان به ترتیب بیش��ترین و کمترین س��هم در پرداخت کمک ودیعه 
مسکن را در سال جاری خواهند داشت. در مجموع، سهمیه بانک ها در 
س��ال جاری در پرداخت ودیعه مسکن بدین ترتیب است: بانک مسکن 
7000 میلی��ارد توم��ان، بانک مل��ی 3500 میلیارد تومان، بانک س��په 
2400 میلیارد تومان، پس��ت بان��ک 260 میلیارد تومان، بانک صادرات 
4700 میلی��ارد تومان، بانک تج��ارت 4600 میلیارد تومان، بانک ملت 
4700 میلیارد تومان، بانک رف��اه کارگران 2150 میلیارد تومان، بانک 
کارآفری��ن 1300 میلی��ارد تومان، بانک س��امان 1300 میلیارد تومان، 
بان��ک اقتصاد نوین 1570 میلیارد تومان، بانک پارس��یان 720 میلیارد 
تومان، بانک پاس��ارگاد 2800 میلیارد تومان، بانک س��ینا 460 میلیارد 
توم��ان، بان��ک آینده 1300 میلی��ارد تومان، بانک ش��هر 370 میلیارد 
تومان، بانک گردش��گری 130 میلیارد توم��ان، بانک ایران زمین 100 
میلیارد تومان، بانک خاورمیانه 430 میلیارد تومان و موسس��ه اعتباری 

ملل 210 میلیارد تومان. بدین ترتیب،  بانک مس��کن با 7000 میلیارد 
تومان و بانک ایران زمین با 100 میلیارد تومان به ترتیب بیش��ترین و 

کمترین سهم در پرداخت کمک ودیعه مسکن را دارند.
سهم استان ها از وام اجاره 1401

همچنین سهمیه هر اس��تان از کمک ودیعه مسکن در سال جاری نیز 
مش��خص شده اس��ت که ساکنان تهران و س��منان به ترتیب بیشترین و 
کمترین س��همیه را از وام اجاره دارند. سهمیه استان ها در دریافت ودیعه 
مس��کن بدین ترتیب اس��ت: آذربایجان ش��رقی 1585.2 میلیارد تومان، 
آذربایجان غربی 1162.9 میلیارد توم��ان، اردبیل 557.7 میلیارد تومان، 
اصفه��ان 2542.7 میلیارد توم��ان، البرز 1651.2 میلی��ارد تومان، ایام 
312.4 میلی��ارد توم��ان، بوش��هر 203.9 میلیارد تومان، ته��ران 9994 
میلی��ارد تومان، چهار محال و بختیاری 481.4 میلیارد تومان، خراس��ان 
جنوبی 277.9 میلیارد تومان، خراس��ان رضوی 3721.9 میلیارد تومان، 
خراسان شمالی 476.6 میلیارد تومان، خوزستان 2552.9 میلیارد تومان، 
زنجان 522.8 میلیارد تومان، س��منان 181.1 میلیارد تومان، سیستان و 
بلوچس��تان 336.2 میلیارد تومان، فارس 2073.8 میلیارد تومان، قزوین 
828.9 میلی��ارد توم��ان، ق��م 856.8 میلیارد تومان، کردس��تان 934.5 
میلیارد تومان، کرمان 663.1 میلیارد تومان، کرمانش��اه 1255.8 میلیارد 
توم��ان، کهگیلویه و بویراحم��د 476.1 میلیارد تومان، گلس��تان 511.4 
میلیارد تومان، گیان 1189.1 میلیارد تومان، لرس��تان 1175.8 میلیارد 
تومان، مازندران 1198.6 میلیارد تومان، مرکزی 1175.8 میلیارد تومان، 
هرم��زگان 732.8 میلیارد توم��ان، همدان 896.2 میلی��ارد تومان و یزد 
391.6 میلیارد تومان. بر همین اس��اس، اس��تان تهران با 9994 میلیارد 
تومان بیشترین و استان سمنان با 181.1 میلیارد تومان کمترین سهم از 
ودیعه مس��کن سال 1401 را خواهند داشت. در واقع، حدود 25 درصد از 

منبع 40 هزار میلیاردی ودیعه مسکن متعلق به تهرانی هاست.

25 درصد از تسهیالت ودیعه مسکن به تهرانی ها می رسد

جغرافیای استانی وام اجاره

قیمت مسکن در شهر تهران بار دیگر سقف شکنی کرد و قیمت هر متر مسکن 
در خردادماه امس��ال به مرز 40 میلیون تومان رسید. طبق گزارش بانک مرکزی، 
متوسط قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه به 39 میلیون و 414 هزار تومان 
در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل 8.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 32.8 درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین حجم معامات مسکن انجام 
شده در این ماه حدود 13.9 هزار فقره بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 

قبل به ترتیب 32.3 درصد و 171.9 درصد افزایش یافته است.
یک کارش��ناس بازار مس��کن درباره س��مت و س��وی کنونی این بازار به ایسنا، 
می گوید: بازار مس��کن پایتخت مثل آهن ربا س��رمایه ها را جذب می کند. به دلیل 
رکود فعالیت های صنعتی و تولیدی در کش��ور، س��رمایه ها طی دهه های گذشته 
مرتبا وارد بخش مس��کن شده و در این بین، شهر تهران مثل آهن ربا پول ها را به 
سمت خود جذب می کند که باعث گرانی مسکن و اجاره بها شده است. به عقیده 
احمدرضا سرحدی، رشد پی درپی بازار مسکن و رسیدن متوسط قیمت شهر تهران 
ب��ه متری 39 میلیون و 400 ه��زار تومان به بحث تورم برمی گ��ردد. با تورم 12 
درص��دی در یک ماه اخیر مواجه بودیم که احتم��اال در ماه های آینده مقداری از 
شتاب آن کاسته می شود، اما نمی توان گفت این روند متوقف خواهد شد؛ کما اینکه 

در دهه های گذشته هیچ گاه متوقف نشده است.
س��رحدی با اش��اره به اینکه بازار مس��کن مأمن س��رمایه گذاری است، توضیح 
می دهد: فشارهایی که روی اقتصاد ایران وجود دارد مشکاتی را ایجاد کرده است. 
البته کش��ورهای متخاصم هر تحریمی که می توانس��تند انجام دادند و من تصور 
نمی کنم بتوانند بیش از این به ایران فش��ار بیاورند. در واقع اقتصاد کش��ور در این 
حوزه مقاوم شده اما اثرات روانی تحریم ها را نمی توان نادیده گرفت. این اثرات باعث 
می شود که دارایی ها به سمت بازارهایی که مأمن سرمایه گذاری است هدایت شود.

او بازار مسکن را مهمترین مأمن برای حفظ ارزش پول می داند و می افزاید: پیش 
از انقاب، بیشتر بحث خرید زمین مطرح بود و آن موقع زمین در کانون توجهات 
قرار داشت. افرادی که آینده نگر بودند برای اینکه سرمایه خود را حفظ کنند زمین 
می خریدن��د که اصطاحا به آنها خاکباز می گفتند. بع��د از انقاب و بعد از جنگ 
تحمیلی تولیدات صنعتی مقداری دچار افت ش��د. تنها صنعتی که رونق گرفت و 
وابستگی کمتری به خارج داشت صنعت ساختمان بود. به همین دلیل سرمایه ها 
به این سمت آمد. این تجمیع سرمایه ها در بخش مسکن باعث رشدهای عجیب و 
غریب قیمت ها شد. به گفته سرحدی، عاوه بر بخش خصوصی، بسیاری از بانک ها 

نیز پول های خود را به ملک اعم از مس��کن، م��ال، مگامال، واحدهای تجاری و ... 
تبدیل کردند. درآمد خیلی بخش ها روی مس��کن و ساختمان می چرخد. بنابراین 
صنعت ساختمان و بازار مسکن به یک اولویت در اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ 
 چراکه کمترین وابستگی را به خارج دارد و تحریم ها تاثیری در آن ایجاد نمی کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن، از جمله تبعات هجوم سرمایه ها به بخش مسکن 
را به هم خوردن توازن در اقتصاد کش��ور برمی شمرد و می گوید: مشکات زیست 
محیطی، از بین رفتن منابع طبیعی، ترافیک و آلودگی از دیگر تبعاتی اس��ت که 
تراکم جمعیت و س��رمایه ها در بخش مسکن کانشهرها ایجاد کرده است. پول ها 
و س��رمایه ها در بخش مس��کن و زمین دفن شده و دس��ت بخش های تولیدی و 
کارخانجات خالی مانده اس��ت. این وضعیت افزایش بیکاری، ایجاد خانه های خالی 

در مناطق برخوردار شهرها، رشد قیمت مسکن و رشد اجاره بها را در پی دارد.
وی به طرح مالیات بر خانه های خالی اش��اره می کن��د و ادامه می دهد: دولت و 
مجلس، قانونی را وضع کرده اند که از زمان آقای عبدالعلی زاده هم مطرح شد اما به 
اجرا نرسید؛ چراکه ذی نفعانی مانع می شوند. دولت این قدر دست وپا بسته نیست 
که نتواند مالیات خانه های خالی و مالیات خانه های لوکس را اجرا کند اما به نظر 
من البی کارتل های مس��کن به قدری باالس��ت که مانع تحقق آن می ش��وند. اگر 
مالیات ها اتفاق می افتاد گشایشی در بازار مسکن ایجاد می کرد اما با وجود مافیا و 

افراد بانفوذ، امکان پذیر نیست.
او درب��اره پیش بینی بازار مس��کن در ماه های آینده نی��ز می گوید: اگر تقاضای 
موثر در بخش مس��کن پاس��خ داده ش��ود بازار تا حدودی به آرامش می رس��د اما 
طرح ه��ای دولتی مثل نهضت ملی مس��کن، قابلیت اجرا ن��دارد. از طرف دیگر با 
مشکاتی در اقتصاد مواجهیم که قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و به تبع آن 
ساخت و ساز با افت مواجه شده است. ثبت نام برای نهضت ملی مسکن زیاد است 
اما تعداد بس��یار کمی از متقاضیان توان پرداخت آورده را دارند. بنابراین معتقدم 
فشار تقاضای مسکن در کانشهرها همچنان باقی می ماند. به گفته سرحدی، تمام 
امکانات اقتصادی، تولیدی و درآمدی در یک نقطه ی کشور تحت عنوان شهر تهران 
تجمیع شده است. یعنی 90 درصد اقتصاد ایران در تهران قرار دارد. طبیعی است 
که مردم برای برخورداری از امکانات تهران به اینجا بیایند، علی رغم اینکه آلودگی 
و ترافیک و هزار مشکل دیگر در پایتخت وجود دارد. بنابراین رشد قیمت خانه در 
تهران بعضا بیش از دو برابر سایر نقاط کشور است. در واقع  بازار مسکن شهر تهران 

مثل آهن ربا سرمایه ها را به سمت خود جذب می کند.

قیمت مسکن در شهر تهران چگونه رکورد شکست؟

جذب سرمایه در بازار مسکن

حملونقلریلی

سیر صعودی قیمت سکه و طال
سکه به نیمه کانال 15 میلیون رسید

در پایان هفته گذش��ته و با مخابره سیگنال های مذاکرات هسته ای 
در نشس��ت دوحه، قیمت دالر در معامات بازار آزاد تهران بار دیگر 
رون��د صعودی به خ��ود گرفت و به کانال 31 هزار تومان بازگش��ت. 
پس از آنکه نرخ دالر در طول هفته گذشته با اعام بازگشت طرفین 
به میز مذاکره دچار افت قابل توجهی ش��د، با پایان این نشس��ت دو 
روزه در انتهای هفته گذش��ته مجددا به روند صعودی برگشت. عصر 
چهارشنبه هفته گذشته بود که پس از دو روز مذاکرات هسته ای در 
دوحه قطر، خبرهایی از بی  نتیجه بودن مذاکرات منتش��ر ش��د. پس 
از انتش��ار این خبر، قیمت دالر از کانال 30 هزار تومان خارج ش��د و 
به نیمه دوم کانال 31 هزار تومان رس��ید. این روند در ابتدای هفته 
جاری ادامه یافت و در بازار س��که و طا نیز ش��اهد افزایش قیمت ها 

بودیم.
بر این اس��اس، قیمت سکه طرح جدید با 230 هزار تومان افزایش 
در روز شنبه به 15 میلیون و 630 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 14 میلیون و 550 هزار تومان معامله 
شد. نیم سکه 8 میلیون و 400 هزار تومان، ربع سکه 5 میلیون و 400 
هزار تومان و سکه یک گرمی 3میلیون و 150 تومان قیمت خورد. در 
بازار طا نیز نرخ هر گرم طای 18 عیار به یک میلیون و 442 هزار 
تومان رسید و قیمت هر مثقال طا 6 میلیون و 250 هزار تومان شد. 
قیمت اُنس جهانی طا هم یک هزار و 813 دالر و 50 سنت گزارش 
ش��د. همچنین قیمت فروش دالر در صرافی ه��ای بانکی با 6 تومان 
افزایش با رقم 27 هزار و 733 تومان معامله شد. نرخ فروش یورو نیز 
در صرافی ه��ای بانکی با 9 تومان افزای��ش به 28 هزار و 662 تومان 
رسید. قیمت خرید هر دالر توسط صرافی های بانکی 27 هزار و 457 

تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 377 تومان اعام شد.

در اردیبهشت ماه امسال
سپرده و تسهیالت بانکی 35 درصد زیاد شد 
میزان س��پرده ها و تسهیات بانکی تا پایان اردیبهشت ماه امسال 
نس��بت به سال گذشته به ترتیب 35 درصد و 34.9 درصد افزایش 
یافت. براس��اس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها 
و تس��هیات ریالی و ارزی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری به تفکیک 
اس��تان در پایان اردیبهش��ت ماه س��ال 1401، مانده کل سپرده ها 
به رق��م 5681.7 هزار میلیارد تومان رس��ید که نس��بت به مقطع 
مش��ابه س��ال قبل و پایان س��ال گذش��ته معادل 35 درصد و 2.7 
درصد افزایش را نش��ان می دهد. بیش��ترین مبلغ سپرده ها مربوط 
به اس��تان تهران با مانده 3073.9 هزار میلی��ارد تومان و کمترین 
مبل��غ مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد ب��ا 15 هزار و 160 
میلیارد تومان اس��ت. همچنین مانده کل تسهیات در این زمان به 
4186.4 هزار میلیارد تومان رس��ید که نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل و پایان س��ال گذشته معادل 34.9 درصد و 1.1 درصد افزایش 
داشته است. بیشترین مبلغ تسهیات نیز مربوط به استان تهران با 
مانده 2588.8 هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان 

کهگیلویه و بویراحمد با 14 هزار و 900 میلیارد تومان است.
نسبت تس��هیات به سپرده ها بعد از کسر س��پرده قانونی 81.9 
درصد اس��ت که نس��بت به مقطع مشابه س��ال قبل به ترتیب 0.3 
واح��د درصد افزایش و در مقایس��ه با پایان س��ال قب��ل 1.3 واحد 
درصد کاهش را نشان می دهد. نسبت مذکور در استان تهران 92.4 
درصد و اس��تان کهگیلویه و بویراحمد 110.9درصد اس��ت. در این 
گزارش، یکی از علل مهم باالبودن رقم تس��هیات و س��پرده ها در 
استان تهران، استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات 
تولیدی س��ایر اس��تان ها در استان تهران بیان ش��ده است، چراکه 
عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق ش��عب بانک ها و مؤسس��ات 

اعتباری استان تهران انجام می شود.
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5 تصمیم جدید شورای عالی بورس
دویس��ت و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی بورس با حضور وزیر 
اقتص��اد، وزیر صنعت، معدن و تج��ارت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اعضای شورا برگزار شد و با پنج تصمیم 
جدید به پایان رس��ید. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، در این 
جلسه ابتدا گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه و صنایع بورسی و تاثیر 
تصمیمات وزارت نیرو درباره مدیریت مصرف برق بر صنایع مطرح و مقرر 
ش��د وزیر اقتصاد با هماهنگی وزیر صنعت طی مکاتباتی با وزارت نیرو و 
هیأت دولت پیگیر اتخاذ تصمیمات مناسب جهت مدیریت تخصیص برق 
صنایع در هفته های اوج مصرف برق باشد. سپس تصمیماتی درباره نحوه 
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر بورسی و غیربورسی 
س��هام عدالت اتخاذ شد تا فرآیند افزایش سرمایه این شرکت ها تسهیل و 
تعیین تکلیف شود. در این جلسه همچنین اصاحات پیشنهادی سازمان 
بورس اوراق بهادار در دستورالعمل معامات کاال و اوراق بهادار قابل معامله 
در بورس انرژی و ایج��اد امکان انجام معامات گواهی صرفه جویی انرژی 
به تصویب رس��ید. در ادامه در راستای حفظ حقوق سهامداران حقیقی و 
حقوقی مقرر ش��د مبالغ جرایم مندرج در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و 
نهادهای مالی که متوجه ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های 
خودانتظام و نیز مدیران آنهاس��ت، متناسب با شاخص تورم اعامی بانک 
مرکزی تعدیل شده و جهت تصویب به هیأت دولت پیشنهاد شود. براساس 
قانون کف و س��قف جرایم هر سه س��ال یک بار با پیشنهاد شورای عالی 
بورس در هیأت وزیران به تصویب می رسد. همچنین در جدیدترین جلسه 
شورای عالی بورس، به پیشنهاد علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی و 
با تصویب اعضای شورای عالی بورس، مقرر شد گواهی سپرده خرید سکه 
طا طرح امام، پس از تایید کمیته فقهی س��ازمان به عنوان ابزار مالی در 

بازار سرمایه پذیرفته و درج شود.

یک کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد
بازدهی 12 درصدی بورس در بهار

یک کارشناس بازار سرمایه به بازدهی 12.5 درصدی شاخص بورس در 
فصل بهار اشاره کرد و گفت وجود برخی از عوامل کنار یکدیگر نشان دهنده 
آن اس��ت که بازار سرمایه با وجود ریس��ک های زیادی که به آن تحمیل 

می شود، همچنان بستری مناسب برای سرمایه گذاری است.
مهدی عبدی به روند این روزهای معامات بورس اش��اره کرد و به ایرنا، 
گفت: در حالی که فعاالن بازار سرمایه پس از روزهای پُررونق انتهای سال 
گذش��ته و همچنین فروردین امسال، انتظار کسب بازدهی مناسبی را در 
س��ال 1401 می کش��یدند، اما در ادامه شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد. 
تحت تاثیر چنین اتفاقی بازدهی مناس��ب 10.6 درصدی در فروردین ماه 
به 4.5 درصد در پایان اردیبهشت ماه محدود شد اما با از دست رفتن 2.5 
درصد از این بازدهی در خردادماه، میانگین بازدهی سرمایه گذاران در فصل 
بهار به 12.6 درصد رسید. به عقیده عبدی، در نگاه اول ممکن است زمانی 
که به بازده 12.6 درصدی به دست آمده در فصل بهار توجه می کنیم، این 
اتفاق مطلوب به نظر بیاید، اما روند نزولی شاخص کل طی فصل بهار نشان 
از نگرانی س��رمایه گذاران نس��بت به تحوالت رخ داده در این بازار دارد که 
کاهش ارزش معامات خرد و خروج پول حقیقی از بازار موید این ادعاست.
این کارشناس بازار س��رمایه ادامه داد: وقفه در مذاکرات احیای برجام، 
قیمت گذاری دستوری محصوالت شرکت ها در داخل، محدودیت احتمالی 
برای تولید ش��رکت ها ب��ه دلیل قطعی برق و در نهای��ت افت قیمت های 
کامودیت��ی در بازارهای جهانی که در پی سیاس��ت های انقباضی ش��دید 
بانک های مرک��زی دنیا اتفاق افت��اد، از اصلی ترین عوام��ل نگرانی اهالی 
بازار س��رمایه در ادامه سال 1401 است. هرچند با توجه به روند کاهشی 
قیمت های جهانی و محدودیت های متعدد ش��رکت های بورسی در زمینه 
تولی��د و صادرات محص��والت )که عمدتا کاالمحور و صادراتی هس��تند(، 
چش��م انداز مثبتی را به لحاظ بنیادی برای شرکت ها ترسیم نمی کند، اما 
برخی عوامل دیگر نشان می دهد که بازار سرمایه می تواند روزهای بهتری 

را تجربه کند.
او با تاکید بر اینکه رش��د نرخ ارز نیمایی نیز منجر به افزایش درآمد و 
س��ودآوری شرکت ها خواهد شد، گفت: از س��وی دیگر قیمت ها در سایر 
بازارها به س��یر صعودی خود در اثر تقویت انتظارات تورمی ادامه می دهد، 
در این راستا گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ تورم ماهانه خرداد 
سال جاری با ثبت رقم 12.2 درصد  به بیشترین میزان از ابتدای انتشار آن 

در ابتدای دهه 80 رسیده است.

اولین هفته تابستانی فرابورس چگونه گذشت؟
5 صنعت پیشتاز 43 درصد از معامالت خرد

اولین هفته تابس��تانی فرابورس با اقبال س��رمایه گذاران خرد به سهام 
گروه بانکی و مؤسس��ات اعتباری به پایان رس��ید و ای��ن گروه 10 درصد 
از ارزش معام��ات خ��رد بازارهای فرابورس را به خ��ود اختصاص داد. به 
گ��زارش فرابورس ایران، در هفته منتهی به 8 تیرم��اه بازارهای فرابورس 
شاهد دادوستد بیش از 19 میلیارد و 413 میلیون ورقه انواع دارایی مالی 
به ارزشی بالغ بر 1.4 میلیون میلیارد ریال بودند که در یک  میلیون و 125 
هزار نوبت معاماتی به ثبت رسید. رصد معامات بازارهای فرابورس نشان 
می دهد در پنج روز هفته گذش��ته حجم معامات کاهش��ی 15 درصدی 
داش��ته اما ارزش معامات بدون تغییر خاصی، فقط یک درصد افت کرده 
است. همچنین در این مدت شاخص کل فرابورس با افت اندک یک درصد، 
در محدوده خود درجا زد. آیفکس در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته در 

عدد 20 هزار و 411 قرار گرفت.
بررس��ی ارزش معامات بازارها به تفکیک نش��ان می ده��د بعد از بازار 
ابزارهای نوین مالی که به واس��طه معامات بازار باز، حجم و ارزش باالیی 
دارد و طی هفته گذشته هم ارزش معامات 1.3 میلیون میلیاردی را ثبت 
کرد، بازار پایه با معاماتی به ارزش 23 هزار میلیارد ریال بیشترین ارزش 
معامات را داش��ت. پس  از آن بازار دوم ارزش معاماتی 20 هزار میلیارد 
ریالی و سپس بازار اول ارزش معاماتی 17 هزار میلیارد ریالی را داشتند.

بررسی ارزش معامات خرد بازار سهام به تفکیک گروه ها نشان می دهد 
گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری با معامات خردی به ارزش 5 هزار و 530 
میلیارد ری��ال، 10 درصد از کل ارزش معامات خرد را به خود اختصاص 
داد. پس ازآن گروه محصوالت ش��یمیایی 9 درص��د ارزش معامات خرد، 
گروه سرمایه گذاری ها 8 درصد، گروه خودرویی نیز 8 درصد و فعالیت های 
کمکی به نهادهای مالی واسط 7 درصد ارزش معامات خرد را از آن خود 
کردند. بدین ترتیب، از 54 هزار و 480 میلیارد ریال معامات خرد هفته 

گذشته 43 درصد در اختیار پنج صنعت فرابورس بود.

بورسنامه

فرصت امروز: روزهای نوسانی بورس تهران در فصل گرما در حالی ادامه 
دارد که ارزش دادوس��تدهای خرد س��هام در هفته های گذشته با کاهش 
چش��مگیری مواجه شده و به سطح کمتر از 4        هزار میلیارد        تومان رسیده 
اس��ت. تا اینجای کار، عملکرد بورس در س��ال 1401 ش��اهد دو وضعیت 
متفاوت بوده اس��ت. با وجود اینکه نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای س��ال را 
توفانی و س��بزپوش آغاز کرد و در روز 27 اردیبهش��ت ماه پس از حدود 
20 ماه موقتا به مقاومت مهم یک میلیون و 600 هزار واحدی رس��ید، اما 
از فردای این روز دوره اصاح بورس کلید خورد و دماسنج تاالر شیشه ای 
در یک پروسه نزولی پله پله کاهش ارتفاع داد تا این روزها در نیمه پایینی 
کانال یک میلیون و 500 هزار واحد دچار نوس��انی فرسایش��ی شود. این 
روند نوس��انی در میان بیم و امید بورس ب��ازان کماکان ادامه دارد و ارزش 
دادوس��تدهای خرد تاالر شیشه ای همچنان در حال افول است؛ به طوری 
که با وجود اینکه فروش��نده زیادی در بازار به چشم نمی خورد، اما خبری 

از خریدار هم نیست.
بدین ترتیب، برخاف دو ماه نخس��ت امس��ال که بازار سرمایه در صدر 
بازدهی بازارها قرار داش��ت و بازارهای ارز، س��که، مسکن و... در رتبه های 
بعدی قرار داشتند، اما در طول هفته های گذشته وضعیت برعکس شده و 
حاال وضعیت سرمایه گذاران بازارهای دیگر تا حدودی بهتر از سرمایه گذاران 
تاالر شیشه ای است. بورس تهران در پایان معامات فصل بهار به بازدهی 
12 درصد رسید و حاال با توجه به دو هفته نزولی بورس در ابتدای تیرماه، 

این بازدهی در حال حاضر به حدود 11 درصد کاهش پیدا کرده است.
نوسان در کانال پردست انداز

بازار سرمایه در هفته گذشته تقریبا شاهد دو نیمه متفاوت بود؛ به طوری 
که در دو روز نخس��ت هفته ش��اهد افت شتابان و در سه روز بعدی شاهد 
افت متعادل تری بود و در نهایت به بازدهی منفی 1.3 درصدی در مقیاس 
هفتگی رس��ید. این دومین افت متوالی شاخص سهام در مقیاس هفتگی 
به ش��مار می رود که میانگین بازدهی بورس از ابتدای س��ال تاکنون را به 
حدود 11 درصد می رساند. در هفته گذشته سهامداران شاهد افت و خیز 
زیادی بودند و چش��م ها به مذاکرات هسته ای دوخته شده بود. به موازات 

ای��ن تحوالت برجامی، بازارهای دارایی در هفته گذش��ته به تکاپو افتادند 
و دو وضعی��ت متفاوت را در ابتدا و انتهای هفته تجربه کردند؛ کما اینکه 
قیمت دالر در پایان هفته و با مخابره س��یگنال های مذاکرات هسته ای در 
نشست دوحه بار دیگر به کانال 31 هزار تومان در بازار آزاد بازگشت. پس 
از آنکه عصر چهارش��نبه پس از دو روز مذاکرات هسته ای در دوحه قطر، 
خبرهایی از بی  نتیجه بودن مذاکرات منتش��ر شد، قیمت دالر از کانال 30 
هزار تومان خارج شد و به نیمه دوم کانال 31 هزار تومان رسید. این روند 
دقیقا برخاف روند ابتدای هفته بود که با اعام بازگش��ت طرفین به میز 

مذاکره، قیمت دالر دچار افت شدیدی شده بود.
همانطور که اش��اره ش��د، بورس تهران در حال حاضر از بازارهای رقیب 
عقب مانده و به ش��دت از ضعف تقاضای مؤثر رنج می برد. به نظر می رسد 
مسئوالن اقتصادی دولت این بازار را فراموش کرده و سهامداران در میان 
انبوهی از عوامل داخلی و خارجی باتکلیف مانده اند. بیشتر از دو ماه است 
که ش��اخص کل بورس ته��ران از رقم 1.5 میلیون واح��د عبور کرده، اما 
هرگز نتوانسته از مقاومت 1.6 میلیون واحدی عبور کند. ابهام در رونق و 
رک��ود اقتصاد جهانی، باتکلیفی مذاکرات احیای برجام، تثبیت مصنوعی 
نرخ ارز در سامانه نیما، نامشخص بودن واگذاری خودروسازی ها و از همه 
مهمتر، بی تفاوتی مس��ئوالن اقتصادی دولت به سرنوش��ت بورس ازجمله 
عوامل داخلی و خارجی است که باعث شده بازار سرمایه حتی از رقیب های 
س��نتی مانند مس��کن نیز عقب بماند؛ کما اینکه در معامات روز گذشته 
)ش��نبه 11 تیرماه( بورس تهران نیز همانند روزهای قبل، ارزش معامات 
به ش��دت پایین است و بازار به وضوح از ضعف خریدار و نبود تقاضای مؤثر 
برای خرید س��هام رنج می برد. ش��اخص کل بورس در معامات دیروز با 
افت بیش از 12 هزار واحدی مواجه ش��د و بار دیگر تا سطح یک میلیون 
و 501 واحد عقب رفت. س��ایر ش��اخص ها در این روز قرمزپوش شدند و 
ش��اخص کل هم وزن بیش از 4 هزار واحد و ش��اخص کل فرابورس 202 

واحد کاهش یافتند.
تردید در سقوط و صعود بورس

در حالی که بورس تهران نزدیک به یک ماه اس��ت که دوباره روی ریل 

نوس��ان افتاده است، یک کارشناس بازار س��رمایه، شرایط فعلی بورس را 
ناش��ی از اثرگذاری چند متغیر مهم می داند و به ایسنا می گوید: نخستین 
عام��ل، ابهام در رونق و رکود بازار جهانی و سرنوش��ت قیمت های جهانی 
اس��ت و در مقابل، در داخل کش��ور نیز موضوع ن��رخ ارز بر معادالت بازار 
سرمایه اثرگذار بوده؛ چراکه نرخ ارز آزاد رشد کرده، شاخص قیمت مسکن 
و تورم نیز رو به باال بوده اما ارز نیمایی مدت زیادی است که در محدوده 

25 هزار تومان ثابت مانده و با دالر بازار آزاد فاصله پیدا کرده است.
ولی��د هاالت با بیان اینک��ه این آیتم ها روی ذهن بازار اثر گذاش��ته و 
باعث دور ش��دن همه از بازار شده است، می افزاید: در ابعاد داخلی، بلوک 
خودرویی ها هم آیتم مهمی است که روی ذهن بازار اثر روانی دارد، چراکه 
هن��وز اثری از تحقق آن نیس��ت و ه��ر بار وعده جدیدی ب��رای واگذاری 
خودروس��ازی ها داده می ش��ود که صحت وس��قم آنها محل تردید است. 
همچنین مذاکرات در قطر با س��رعت باالیی آغاز شده است و امیدوارم به 
نتیجه برسد. زیرا اگر به نتیجه برسد می تواند اثرات بلندمدت و کوتاه مدتی 
روی بازار سهام داشته باشد و فاصله بازدهی که بین بازار سهام و بازارهای 
رقیب پیش آمده را کمتر کند. به گفته هاالت، گزارش های ماهیانه نیز از 
راه رسید و اکثر شرکت های تولیدی گزارش ماهانه خود را ارائه کردند که 
رضایت بخش بوده است؛ زیرا درآمد شرکت ها در بهار نسبت به بهار پارسال 
حدود 30 درصد رشد کرده است. درآمد شرکت های صادرات محوری که 
محصول شان به نفت یا کاالهای مشابه نزدیک است دو برابر شده و درآمد 
شرکت هایی که محصوالت غذایی می فروشند 70 درصد رشد کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بازار در فضای رکود به سر 
می برد، می گوید: فضای روانی و چهار آیتمی که به آن اش��اره ش��د باعث 
شده افراد در تصمیم گیری تعلل کنند. ضمن اینکه حمایت خاصی هم از 
بازار حتی به صورت لفظی از سمت بدنه دولت صورت نمی گیرد. اگر چند 
اتف��اق به نفع بازار رخ دهد مثا توافق سیاس��ی ص��ورت بگیرد و یا بلوک 
خودرویی ها عرضه شود می تواند بهانه هایی برای برگشت بازار باشد. به طور 
کلی، انتظار برای ریزش یا افت بازار وجود ندارد. اگر چیزی تغییر نکند بازار 

به مرور زمان رشد می کند.

شاخص بورس تهران در سطح 1.5 میلیون واحدی دست و پا می زند

نوسان فرسایشی بورس

بورس تهران این هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد و شاخص کل بورس با 
افت 12 هزار واحدی بار دیگر به کف کانال یک میلیون و 500 هزار واحد 
رسید. در جریان معامات روز شنبه 11 تیرماه، شاخص کل بورس تهران 
ب��ا کاهش 12 ه��زار و 83 واحدی به رقم یک میلیون و 501 هزار واحد و 
ش��اخص کل ه��م وزن با 4 هزار و 277 واحد کاه��ش به رقم 417 هزار و 
203 واحد رسید. در چهارمین روز کاری هفته، بیش از 6 میلیارد و 637 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 39 هزار و 25 میلیارد ریال 
در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، کاهش 11 
هزار و 370 واحدی و ش��اخص بازار دوم، کاهش 16 هزار و 493 واحدی 

را تجربه کردند.
در معامات روز گذش��ته، ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر ایران با 
557 واحد، ش��رکت نفت س��پاهان با 212 واحد، شرکت فروشگاه های 
زنجیره ای افق کوروش با 48 واحد، شرکت نورد و قطعات فوالدی با 39 
واحد و ش��رکت پتروشیمی ش��یراز با 36 واحد بیشترین تاثیر مثبت را 

بر رشد ش��اخص کل داشتند. در سمت مقابل نیز شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان با 816 واحد، ش��رکت پتروشیمی پارس با 795 واحد، شرکت 
ایران خودرو با779 واحد، ش��رکت بانک ملت با 743 واحد و ش��رکت 
مل��ی صنایع مس ایران با 706 واحد با بیش��ترین تاثیر منفی بر رش��د 
شاخص کل همراه شدند. در مجموع، نمادهای کگل، شسپا، افق، فنورد 
و ش��یراز بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل و نمادهای فوالد، 
پارس، خودرو، وبملت و فملی بیش��ترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص 

کل داشتند.
گ��روه خودرو با 51 هزار و 827 معامله به ارزش 4 هزار و 490 میلیارد 
ریال در صدر گروه های بورسی نشست. همچنین گروه فلزات اساسی با 31 
هزار و 110 معامله به ارزش 2 هزار و 755 میلیارد ریال، گروه فرآورده های 
نفتی با 22 هزار و 62 معامله به ارزش یک هزار و 914 میلیارد ریال، گروه 
بانک ها با 17 هزار و 171 معامله به ارزش یک هزار و 394 میلیارد ریال و 
گروه شیمیایی با 21 هزار و 167 معامله به ارزش یک هزار و 234 میلیارد 

ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص کل فرابورس ایران با کاهش 
202 واح��دی ب��ه رقم 20 هزار و 209 واحد رس��ید. در این بازار بیش 
از 3 میلی��ارد و 610 میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 
32 هزار و 658 میلیارد ریال دادوس��تد شد. در جریان معامات دیروز 
فراب��ورس ایران، ش��رکت نفت ایرانول با 5.57 واحد، ش��رکت توس��عه 
س��امانه نرم افزاری نگین با 3 واحد، شرکت بین المللی ساروج بوشهر با 
2 واحد، ش��رکت پویا زرکان آق دره با 1.89 واحد و ش��رکت دامداری 
پتروش��یمی قائد بصیر با 1.87 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د 
ش��اخص داشتند. همچنین شرکت سنگ آهن گل گهر با 31.34 واحد، 
ش��رکت پلیمر آریاساس��ول با 29.63 واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس 
ب��ا 20 واحد، ش��رکت پاالیش نفت الوان با 15 واحد و ش��رکت آهن و 
فوالد غدیر ایرانیان با 10 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص 

فرابورس همراه شدند.

شاخص بورس مجددا به کف کانال 1.5 میلیونی رسید

افت دسته  جمعی شاخص ها
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خودروهای اقتصادی به بازار ایران می آیند
فاطمی امین با اش��اره به فرآیند تولید خودرو در کش��ور گفت که 
طراحی ی��ک خودرو تقریباً 18 ماه به ط��ول می انجامد و ما طراحی 
خودروی اقتصادی را از ماه های پایانی س��ال 1400 در گروه صنعتی 
ایران خودرو ش��روع کرده ایم و این خودرو سال آینده وارد بازار کشور 
خواهد ش��د. وزیر صمت در گف��ت و گویی عنوان کرد در حال حاضر 
ما در کش��ور برای تولید خودرو اقتصادی و مناس��ب با توان خرید و 
بودجه عموم جامعه دچار مشکل هستیم. سال های گذشته محصوالتی 
همچون پراید و تیبا این کمبود را تا حدودی برطرف می نمود اما این 
خودروها از کیفیت مناسب برخوردار نیستند و ما باید به سمت تولید 
و عرضه خودروهای جدیدی برویم که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه 
و متناس��ب با توان اقتصادی مردم باش��ند و کمبود موجود را پوشش 
دهیم. فاطمی امین اظهار داش��ت ش��اید خودرویی با قیمت واقعی و 
معقول عرضه ش��ود اما عموم مردم توان خرید آن را نداشته باشند و 

این یک ضعف در خودروسازی ماست.
وزیر صمت با اشاره به موضوع واردات گفتند که در آیین نامه واردات 
خودرو که به تازگی تدوین ش��ده است امتیاز ویژه ای برای خودروهای 
اقتص��ادی و ارزان قیم��ت در نظر گرفته ایم که تا هم تعداد بیش��تری 
وارد ش��ود و همین طور تعداد افراد بیش��تری توان خرید خودروها را 
داش��ته باشند. وی در ادامه افزود که به تدریج این خودروهای وارداتی 
داخلی س��ازی خواهند شد. این موضوع به کاهش قیمت تمام شده و 

تیراژ عرضه باالتر این خودروهای کمک خواهد کرد.
او درخص��وص اجرایی ش��دن واردات خ��ودرو گفتند ک��ه به زودی 
آیین نامه تدوین شده واردت خودرو نهایی و جهت اجرایی شدن اباغ 

می شود.
فاطمی امین در مورد قیمت حال حاضر خودرو در بازار کشور گفت 
ک��ه ما با چند نوع قیمت در بازار خودرو مواجه هس��تیم. قیمت بازار 
خودرو که بس��یار باالتر از قیمت کارخانه اس��ت و علت وجود چنین 
بازه قیمتی سوداگری و داللی در بازار خودرو کشور و متناسب نبودن 
عرضه خودرو با میزان تقاضای بازار کشور است. قیمت بازار آزاد خودرو 

50 الی 80 درصد از قیمت کارخانه گران ترست.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت تصری��ح نمود که قیمت دیگر که ما 
با آن روبه رو هس��تیم قیمت فروش خودرو توس��ط کارخانه ها است و 
براس��اس قیمت تمام شده تولید مشخص می شود. امسال در توافقی 
با خودروس��ازان کشور درخواس��ت کردیم که قیمت تمام شده تولید 
خودرو را کاهش دهند. این کاهش قیمت تمام شده تولید خودرو زیان 

آنها را هم کمتر می کند.
با توجه به صحبت های وزیر صمت به نظر می رسد پس از گذر موقت 
از خطر استیضاح در مجلس، این وزارت در ماه های پیش رو سعی در 
نشان دادن عزم راسخ خود برای ساماندهی بازار خودرو کشور و عرضه 
خودروهای اقتصادی دارد. برای عملی شدن وعده های وزیر صمت در 
زمینه تولید خودرو اقتصادی باید حداقل تا سال آینده منتظر باشیم.

نماگربازارسهام

وزی��ر صمت ب��ه توضیحاتی درباره ش��رایط حذف قرعه کش��ی خودرو 
پرداخ��ت و گفت  آیین نام��ه واردات خودرو فردا در جلس��ه هیأت دولت 

تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از تس��نیم، رضا فاطمی امین وزیر صنعت 
دیروز در حاش��یه روز صنعت و معدن درخصوص وضعیت واردات خودرو، 
گفت: آیین نامه واردات خودرو فردا در جلس��ه هیأت دولت تعیین تکلیف 

خواهد شد.
به گزارش تس��نیم، چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه 1401 واردات خودرو 
بعد از کش و قوس بسیار آزاد شد. به گفته علی بهادری جهرمی سخنگوی 
دول��ت، این اقدام به منظ��ور افزایش رقابت پذیری و رفع ش��ائبه انحصار، 
متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، 

صورت گرفته است.
این آیین نامه در 10 بند تدوین شده و در نوبت تصویب در هیأت دولت 
قرار داشت. شرط سقف دالری در آیین نامه واردات خودرو برداشته شده و 
واردات خودرو با تعرفه انجام خواهد شد. در حال حاضر با گذشت دو ماه از 
خبر آزادسازی واردات خودرو هنوز آیین نامه آن به تصویب نرسیده است.

شرایط حذف قرعه کشی خودرو چیست؟
سیدرضا فاطمی امین همچنین در جمع خبرنگاران گفت: در سه ماهه 
نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی 
در تولید خودرو و همچنین عدم تولید خودروی ناقص به ثبت رس��یده 

است.
وی افزود: برنامه ای که امس��ال وزارتخانه از خودروس��ازان گرفته تولید 
بیش از 1.5 میلیون دستگاه خودرو است که در بهار امسال 98 درصد آن 
برنامه محقق ش��ده است. همانطور که پیشتر نیز گفته شد وزارت صمت 
برنامه ریزی کرده که در سال 1401 قرعه کشی خودرو را به تدریج حذف 
کند، البته این عبارت به درستی در برخی رسانه ها منتقل نشده و از ابتدا 
نیز مقرر نبوده که از آغاز سال قرعه کشی حذف شود، بلکه به تدریج و در 

طول سال این مهم اتفاق خواهد افتاد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برای حذف قرعه کشی چند کار 
باید انجام ش��ود که نخستین آن ارتقای تولید است، زیرا عدم تعادل بین 
عرضه و تقاضا با عرضه 900هزار دس��تگاهی در س��ال گذشته و در مقابل 
تولید تقاضای بیش از یک میلیون و 500 هزار دس��تگاهی سبب شده که 

شکافی ایجاد شود و بازار خودرو متاطم گردد.
فاطمی امین با بیان اینکه هرچه در س��ال1401 جلوتر می رویم تولید 
خودرو بیش��تر ش��ده و این ش��کاف بین عرضه و تقاضا کمتر خواهد شد، 
خاطرنش��ان کرد: امس��ال تولید تعداد بیش��تری از خودروی پژو 206 در 
دستور کار است، همچنین خودروی تارا و شاهین چهار برابر بیش از سال 
گذشته تولید خواهد شد. محور دوم برای حذف قرعه کشی، واردات خودرو 
است که آیین نامه آن طراحی شده و به زودی در دولت مصوب خواهد شد؛ 
برآورد ما این اس��ت که بخش��ی از تقاضای موجود در بازار با انجام واردات 

پاسخ داده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح ک��رد: در آیین نامه واردات خودرو 
چند قید و قاعده گذاش��ته ش��ده که نخس��تین آن وجود خدمات پس از 
ف��روش برای خودروهای وارداتی و قی��د دیگر که مصوبه مجلس نیز بود، 

لزوم انجام انتقال فناوری است.
وزیر صنعت، معدن و تج��ارت ادامه داد: کارکرد اصلی بورس کاال برای 
محصوالت��ی همچون فوالد، پتروش��یمی، گندم، ذرت و ... اس��ت. مخالف 
عرضه خودرو در بورس کاال هم نیستیم، اما باید قواعدی وجود داشته باشد 
تا کار به صورت درس��ت و اصولی انجام ش��ود؛ در عرضه اخیر محصوالت 
یکی از خودروس��ازان کار به درس��تی انجام نشده بود و بنابراین عرضه در 

بورس ملغی شد.
فاطمی امین در ادامه درخصوص قطعی برق صنایع گفت: در سال های 
گذشته باید س��الیانه 3هزار مگاوات س��رمایه گذاری در عرصه برق انجام 
می ش��د اما نشد، امروز در تاشیم تا قطع برق با کمترین زیان و کمترین 
فشار بر واحدهای صنعتی انجام شود. به طور مثال در واحدهای مستقر در 

شهرک های صنعتی این قطعی ها یک روز در هفته خواهد بود.

وی گفت: این مسئله و قطعی برق موجی در صنعت سیمان ایجاد کرد و 
قیمت هر پاکت سیمان به طور کاذب به 43 هزار تومان رسید، اما با تامین 

برق واحدها اکنون به کمتر از 36 هزار تومان کاهش یافته است.
فاطمی امی��ن تاکید ک��رد: امس��ال کار ویژه ای درخص��وص تولید برق 
نمی توان انجام داد و باید همین میزان برق موجود را مدیریت کنیم، اما در 
میان مدت و بلندمدت احداث بیش از 12 هزار مگاوات نیروگاه از س��وی 

واحدهای صنعتی و معدنی آغاز شده است.
وی همچنی��ن درخص��وص اعتراض برخ��ی اعضای زنجی��ره فوالد به 
قیمت های تعیین ش��ده، افزود: اکثر ضرایب قیمتی در بورس کاال تعیین 
می شود، با این حال با بورس کاال مذاکره کرده ایم تا قیمت ها و ضرایب به 

صورت دقیق تر تعیین شود.

شرایط حذف قرعه کشی خودرو چیست؟

5تولید و صنعت یکشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
12 تیر 1401

شماره 2044



مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir

به قلم: کریستینا نیوبری
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

یکی از نکات جالب درباره ش��بکه های اجتماعی ام��کان ارزیابی تقریبا 
همه نکات در آن اس��ت. شما می توانید تعداد الیک ها، میزان تاثیرگذاری 
محتوای ت��ان ب��ر روی مخاط��ب هدف یا حت��ی مقدار افزای��ش میانگین 
فالوورهای ت��ان در طول زمان را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهید. این امر 
به شما کمک شایانی برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف کرده و 

شانس تان در بازار را نیز بی نهایت افزایش خواهد داد. 
بس��یاری از برنده��ا برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف نیاز به 
اطاعات دس��ت اول دارند. این امر به آنها برای تاثیرگذاری بهینه بر روی 
مخاطب هدف در بازار رقابتی امروز کمک می کند. درست به همین دلیل 
ارزیابی وضعیت بازاریابی برندها نکته بسیار مهمی محسوب می شود. این 
امر نه تنها برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی مفید است، بلکه به شما 
چشم انداز بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیز خواهد 
داد. ش��ما در این صورت به س��اده ترین شکل ممکن امکان تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف و بهبود شرایط کاری تان را خواهید داشت. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها نسبت به ش��یوه های تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با ارزیابی وضعیت بازاریابی شان اطاع درستی ندارند. همین 
امر موجب اس��تفاده از کلیشه های رایج از سوی آنها شده و شانس شان را 
نیز به شدت کاهش می دهد. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به شیوه ای درست و استاندارد هستید، می توانید در ادامه این مقاله با 
ما همراه باشید. هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین معیارها 
برای ارزیابی وضعیت بازاریابی برندهاست. اگرچه توصیه های این مقاله به 
طور عمومی برای شما قابل استفاده است، اما شما می توانید به طور ویژه ای 

برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی روی این محورها حساب کنید. 
میزان دسترسی به مخاطب هدف

میزان دسترسی شما به کاربران یا مخاطب هدف یکی از عامل های مهم 
برای ارزیابی نحوه بازاریابی در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. این 
امر به ش��ما فرصت بسیار خوبی برای مشاهده میزان تاثیرگذاری الگوهای 
بازاریابی تان داده و روش کارتان را نیز به طور چش��مگیری توسعه خواهد 
داد. یادتان باش��د ش��ما برای موفقیت بازاریابی باید همیش��ه به کاربران 
پرتعدادی دسترس��ی داشته باشید. در غیر این صورت شاید هرگز فرصت 
مناسب برای جلب نظر کاربران و تحقق ایده های بازاریابی تان را پیدا نکنید. 
این امر می تواند شما را در شرایط بسیار دشواری از نظر سطح تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف قرار دهد. بدون تردید شما برای بهبود وضعیت تان 
در بازار نیاز به شیوه های سخت یا عجیبی ندارید. همین که به طور مداوم 

دسترسی تان به کاربران بیشتر شود، مناسب خواهد بود. 
اگ��ر برند ش��ما در طول زمان توانای��ی الزم برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف را پیدا نکرده اس��ت، باید به سرعت نسبت به تغییر شرایط 
اق��دام کنید، در غیر این صورت خیلی زود ش��رایط تان دش��وار و پیچیده 
خواهد شد. این امر می تواند در برخی از موارد حتی موجب عدم بازگشت 

سرمایه برندتان به طور کامل در شبکه های اجتماعی شود. 
یادتان باش��د ش��ما برای ارزیابی وضعیت بازاریابی تان باید همیش��ه به 
درصدها توجه کنید. اینکه در طول ماه اخیر یا س��ال اخیر چند درصد به 
س��طح دسترس��ی تان به کاربران اضافه شده، معنای مهمی از نظر ارزیابی 
وضعیت بازاریابی تان خواهد داش��ت. خوشبختانه امروزه این اطاعات در 
ش��بکه های اجتماعی به طور رای��گان در اختیار برندها قرار می گیرد. پس 
برای به دست آوردن آنها نیاز به نگرانی زیادی نخواهد بود. شما می توانید 
به ساده ترین شکل ممکن کارتان را شروع کرده و سپس با ارزیابی اطاعات 

مورد نظر در هر زمانی اصاح کاملی در روند کارتان صورت دهید. 
)Impression( ایمپرشن

ایمپرش��ن به ساده ترین شکل ممکن به معنای تعداد کاربرانی است که 
محتوای ش��ما را مش��اهده کرده اند. این امر ش��اید به معنای دقیق کلمه 
شامل توجه کاربران به محتوای بازاریابی شما نباشد، اما دست کم محتوای 
ش��ما در کانون توجه کاربران قرار گرفته است. همین امر می تواند شما را 
بابت سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اطمینان زیادی رو به رو 
سازد. یادتان باشد شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین 
ش��کل ممکن باید دقیقا بدانید چند نفر از فالوورهای تان یا حتی کاربران 
دیگر پست های تان را مشاهده می کنند. این امر می تواند به شما اطمینان 
خاطر بس��یار خوبی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دهد. 
پس همیشه یادتان باشد در زمینه بازاریابی باید این نکته کلیدی را به یاد 

داشته باشید. 
از آنجایی که کاربران تحقیق بسیار زیادی درباره برندها می کنند، افزایش 
مداوم نرخ ایمپرشن شما می تواند پیام بسیار مثبتی مبنی بر روش کارتان 
به ش��یوه ای حرفه ای باش��د. یادتان باش��د در این میان شما باید همیشه 
کارتان را با استفاده از آمارهای دقیق پیش ببرید. اگر در این میان میزان 
ایمپرش��ن تان به طور مداوم کاهش پیدا کرد، نشانه ای روشن برای تغییر 

جهت گیری برندتان خواهد بود. 
نرخ رشد تعداد فالوورها

اینکه در ط��ول زمان چه تعداد فالوور تازه برای اکانت برندتان کس��ب 
کرده اید، نکته بسیار مهمی محسوب می شود. این امر می تواند به شما نشان 
دهد چرا برخی از برندها و رقبای بزرگ تان همیشه در بازار موفق هستند. 
یکی از ایده های بسیار خوب برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی می تواند 
شامل تاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با ترندهای تازه باشد. 
بسیاری از برندها در این مسیر عما کار را بی نهایت سخت پیش می برند. 
این امر همیشه به قیمت از دست دادن توجه کاربران یا مشتریان قدیمی 
برند تمام می شود. اگر شما آگاهی دقیقی از نرخ رشد تعداد فالوورهای تان 
داشته باشید، می توانید تعادلی میان بازاریابی و تولید محتوا برای کاربران 
ت��ازه و کاربران قدیمی ایجاد کنید. این طوری دیگر الزم نیس��ت به طور 
مداوم نگران از دست دادن مشتریان قدیمی یا مخاطب هدف اصلی تان در 

شبکه های اجتماعی باشید.
یادتان باشد در دنیای امروز بسیاری از برندها در عمل مشکات زیادی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان دارند. این امر می تواند حتی 
در زمینه تعامل با مش��تریان تازه یا حفظ مشتریان قدیمی نیز روی دهد. 
درس��ت به همین دلیل شما برای بهبود وضعیت کاری تان نیاز به استفاده 
از ش��رایط متفاوت��ی دارید. این امر می تواند به ش��ما کم��ک زیادی برای 

تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف نماید. 

نرخ تعامل کاربران 
ن��رخ تعامل بیانگر می��زان ارتباطات کلی کاربران ب��ا اکانت برندتان در 
ش��بکه های اجتماعی اس��ت. بدون تردید این نرخ باید همیشه باال باشد، 
در غیر این صورت یک جای کار برندتان بسیار ایراد دارد. نکته مهم اینکه 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می توانید همیش��ه بر روی 
نرخ تعامل حس��اب کنید. این نرخ به ش��ما نشان می دهد چقدر محتوای 
بازاریابی ت��ان برای کاربران جذاب بوده و آنها ت��ا چه حدی مایل به ادامه 

ارتباط با برندتان هستند. 
بس��یاری از برندها بدون اینکه از ایده ها و ذهنیت کاربران آگاهی داشته 
باشند، کارشان در تعامل با مخاطب هدف پیچیدگی زیادی پیدا می کند. 
این امر می تواند برای شما دردسر زیادی به همراه داشته و کارتان را نیز با 
مشکل رو به رو سازد. چک کردن مداوم نرخ تعامل با شما کمک می کند 
تا خیلی راحت وضعیت بازاریابی برندتان را چک کرده و صورت نیاز کارتان 

را به ساده ترین شکل ممکن ساماندهی نمایید. 
یادتان باش��د در دنیای امروز بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف امکان استفاده از شرایط متنوعی را دارند. این امر می تواند 
به شما امکان بهبود وضعیت تان در مقیاسی کلیدی را بدهد. یادتان باشد 
در این صورت ش��ما باید کارتان را خیلی خ��وب دنبال کنید، در غیر این 
صورت همیشه مش��کاتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش 

روی تان خواهد بود. 
نرخ تعامل کاربران برای برندهای بزرگ همیش��ه باالست. این امر نه به 
دلیل جذابیت اساسی برندها برای مشتریان، بلکه شناخت بسیار خوب این 
برندها از س��لیقه کاربران و ترندهای مناسب است. درست به همین دلیل 
شما باید همیش��ه کارتان را در این میان توسعه داده و از برندهای بزرگ 
الگوبرداری کنید. این امر در ترکیب با س��نجش مداوم نرخ تعامل کاربران 

می تواند برای شما جذابیت بسیار زیادی داشته باشد. 
نرخ وایرال شدن

محت��وای برخی از برندها به طور مداوم در ش��بکه های اجتماعی وایرال 
می ش��ود. این امر نه تنها برای بازاریاب ها امر بس��یار مناس��بی محسوب 
می ش��ود، بلکه امکان تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف را نیز به طور 
چش��مگیری توسعه می دهد. یادتان باشد ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف همیش��ه نیاز به اس��تفاده از تکنیک های حرفه ای و دقیق 
داری��د. این امر می تواند ش��ما را ب��ه طور قابل ماحظه ای از نظر س��طح 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در جایگاه بهتری قرار دهد. 
اس��تفاده از ترندهای مختلف در ویدئوهای بازاریابی امر بس��یار مهمی 
محس��وب می شود. این امر به شما فرصت خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب ه��دف داده و ش��انس تان در این میان را نیز به ش��دت افزایش 
می ده��د. نکته مهم آگاهی از نرخ وایرال ش��دن ویدئوه��ا یا به طور کلی 
محت��وای بازاریابی تان اس��ت. در این صورت ش��ما ام��کان ارزیابی میزان 
عملکرد مناس��ب تان در این راستا را خواهید داش��ت، در غیر این صورت 
شاید وضعیت کاری تان ماه به ماه بدتر شده و دیگر حتی امید اندکی نیز 

برای وایرال شدن ویدئوهای تان پیدا نکنید. 
یادتان باش��د شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه نیاز 
به ویدئوهای وایرال ندارید. در عوض می توانید به س��اده ترین شکل ممکن 
ب��ر روی مخاطب هدف تان تاثیر گذاش��ته و به فک��ر تولید محتوا مطابق 
سلیقه ش��ان باشید. با این حال آگاهی از نرخ وایرال شدن ویدئوها به شما 
کمک بسیار خوبی برای جهت دهی به روند کاری تان می کند. اگر این نرخ 
باال باشد، شما به خوبی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهید 
داشت. این امر شما را به طور قابل ماحظه ای در کانون توجه کاربران قرار 
داده و نشان می دهد محتوای بازاریابی تان تا چه حد بر روی کاربران تاثیر 

مستقیم دارد. 
بازدید ویدئوها

تعداد بازدید ویدئوهای بازاریابی امر بسیار مهمی برای برندها محسوب 
می شود. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید 
همیشه کارتان را به بهترین شکل ممکن انجام دهید. بعضی از بازاریاب ها 
خودشان فکر می کنند کارش��ان را خیلی دقیق انجام داده اند، اما وقتی از 
نگاه کاربران به مس��ئله نگاه کنید، ماجرا کاما متفاوت می شود. شما باید 
یاد بگیرید چطور در عرصه بازاریابی بسیار ساده و هدفمند کارتان را پیش 
ببرید. نکته مهم در این میان نیز تاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به شیوه ای ساده و مطابق با میل شان است. 
بازدید ویدئوها در دنیای بازاریابی می تواند جریان بسیار متنوعی داشته 
باش��د. صرف نظر از ماهیت محتوای بازاریابی شما، ویدئوها در صورتی که 
بازدید زیادی دریافت کنند، به خوبی بیانگر توانایی شما برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف هستند. 
نکته مهم در این میان توجه به تعداد بازدید ویدئوها به جای الیک شان 
اس��ت. امروزه خیلی از کاربران عاقه ای برای الیک کردن ویدئوها ندارند. 
درس��ت به همین دلیل ش��ما می توانید به روش��ی س��اده و بدون نیاز به 
دغدغه ه��ای متعدد کارتان را فقط با ارزیاب��ی تعداد الیک ها پیش ببرید. 
این امر به ش��ما فرصت بس��یار بهتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف خواهد داد. 
نرخ رضایت مشتری

نرخ رضایت مشتری بیانگر میزان موفقیت شما در جلب رضایت و اعتماد 
آنهاست. این امر نه برای کاربران به طور عمومی، بلکه فقط برای مشتریان 
مصداق دارد. وقتی فردی از برند ش��ما محصولی را خریداری می کند، در 
همان نگاه اول نس��بت ب��ه عملکرد تیم فروش یا پش��تیبانی تان ذهنیت 
خاص��ی خواهد داش��ت. در نگاه دوم، این فرد می توان��د به دنبال برخی از 
جزییات در محصول تان نیز باش��د. اگر تمام انتظارات یک مشتری از برند 
مورد نظرش در قالب خرید و مراحل پس از آن تامین ش��ود، نرخ رضایت 
مشتری س��ر به فلک خواهد کشید. این امر بیانگر عملکرد خوب شما در 
بازار برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن است. 
ش��ما می توانید در این صورت به س��اده ترین شکل ممکن به دنبال بهبود 

وضعیت تان در بازار باشید. 
یادتان باشد نظر مشتریان درباره برند شما همیشه امری مهم محسوب 
می شود. درست به همین دلیل اگر شما توانایی تامین رضایت مشتریان را 
نداش��ته باشید، نظرات آنها پیرامون برندتان به شدت افت پیدا کرده و در 

نهایت رضایت شان نیز سقوط خواهد کرد. 
امروزه تمام برندهای بزرگ هدف شان جلب رضایت حداکثری مشتریان 
اس��ت. این امر می تواند در بازه های زمان��ی مختلف معنای متفاوتی برای 
برندها داش��ته باش��د. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید همیش��ه برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کارتان را به بهترین شکل ممکن دنبال 
کنید. یادتان باشد ش��ما برای بهبود وضعیت بازاریابی تان همیشه نیاز به 
اس��تفاده از روش های دقیق و به روز دارید. نرخ رضایت مش��تریان به شما 
نشان می دهد چقدر در دستیابی به اهداف تان موفق بوده اید. همچنین این 
نرخ به بهترین ش��کل ممکن میزان توانایی شما برای جلب اعتماد دوباره 

کاربران به منظور خرید از برندتان را نشان خواهد داد. 
نرخ کلیک 

نرخ کلیک به معنای توانایی شما برای موفقیت در جلب نظر کاربران به 
منظور گوش دادن به دعوت به عمل یا همان CTA اس��ت. این امر برای 
بس��یاری از برندها به هنگام مقایسه شبکه های اجتماعی با هم معنا پیدا 
می کند. چنین نکته ای در بس��یاری از ش��رایط برنده��ا را در کانون توجه 
مشتریان قرار داده و کارشان را نیز ساده تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. 
یادتان باش��د نرخ کلیک به شما نش��ان می دهد چقدر از کاربران روی 
لینک ه��ای جانبی برندت��ان کلیک ک��رده و مایل به مش��اهده محتوای 
بازاریابی تان در ادامه هس��تند. ش��اید این امر برای شما بسیار ساده باشد، 
اما یادتان نرود بسیاری از کاربران برای پیدا کردن یک برند مطمئن روزها 
مقایسه های بی پایان صورت می دهند. درست به همین دلیل شما می توانید 
به خوبی کارتان را دنبال کرده و به خوبی بر روی مش��تریان تاثیرگذاری 
داشته باشید. نرخ کلیک باال استراتژی شما در زمینه تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب ه��دف را به خوبی نش��ان می دهد. این امر ب��ه معنای موفقیت 
اس��تراتژی ش��ما در این میان اس��ت. درس��ت به همین دلیل شما برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف می توانید کارتان را به بهترین ش��کل 

ممکن دنبال نمایید. 

یادتان باشد شما برای بهبود وضعیت تان در بازار نیاز به معیارهای عجیب 
و غریب ندارید. در این میان برخی از معیارها برای اطمینان از روند مناسب 
فعالیت تان ضروری خواهد بود. این امر شما را به بهترین شکل ممکن بدل 
به برندی دوس��ت داشتنی برای مشتریان خواهد کرد. نرخ کلیک یکی از 

این معیارهای کلیدی محسوب می شود.
نرخ تبدیل

نرخ تبدیل به معنای میزان موفقیت ش��ما برای دس��تیابی به هدف تان 
از بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی است. به عنوان مثال، اگر هدف اولیه 
ش��ما تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف به منظور فروش محصوالت تان 
است، نرخ کلیک به معنای تعداد ترافیک کل اکانت شما بر مدار تعداد کل 
فروش تان از طریق ش��بکه های اجتماعی است. این امر معیار بسیار خوبی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم ک��رده و کارتان را نیز به 

خوبی توسعه می دهد. 
یادتان باشد نرخ تبدیل آماری نیست که شما مجبور به پرداخت هزینه 
در ازای آن باش��ید. این امر به طور معمول به سادگی در دسترس برندها 
از طریق خود ش��بکه های اجتماعی ق��رار می گیرد. در صورتی هم که این 
امر محقق نشد، می توانید به ساده ترین شکل ممکن کارتان را با همکاری 
برخی از سایت های تخصصی دنبال کنید. این امر هزینه بسیار اندکی برای 
ش��ما به همراه داشته و امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به 

خوبی فراهم خواهد کرد. 
یادتان باش��د در دنیای امروز بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف نیاز به اطاعات دقیق دارند. نرخ تبدیل به ش��ما نش��ان 

می دهد چقدر در دستیابی به اهداف تان موفق بوده اید. 
هزینه به ازای هر کلیک

هزینه به ازای هر کلیک به معنای مقدار هزینه ای است که شما در عرصه 
بازاریاب��ی یا تبلیغات برای هر کلی��ک کاربران بر روی محتوا یا لینک های 
جانبی آن پرداخت می کنید. این هزینه به طور معمول باید برای شما پایین 
باش��د، در غیر این صورت ش��اید در میانه راه دیگر بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی برای تان مقرون به صرفه به نظر نرس��د. این امر می تواند ش��ما 
را مش��کات زیادی رو به رو کرده و ش��انس تان را نیز به طور چشمگیری 

کاهش دهد. 
برندهای بزرگ همیش��ه ب��ه دنبال هزینه پایین تر برای تبلیغات ش��ان 
هس��تند. این ام��ر در پیوند با کیفیت محتوای بازاریاب��ی و تبلیغات برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. درست به همین دلیل شما باید 
در این راس��تا همیش��ه عملکرد خوبی از خودتان نشان دهید، در غیر این 
صورت به سادگی هرچه تمام تر در عرصه بازاریابی با مشکات کلیدی رو 

به رو خواهید شد. 
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اخبار

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی اعالم کرد؛
7۲ میلیون تردد در سه ماهه اول امسال در راه های استان مرکزی

اراک -  فرنــاز امیدی: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
مرکزی از ۷۲ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۶۴۲ تردد در راه های استان مرکزی خبر داد.

مهرداد جهانی، با اشاره به افزایش ۳۱ درصدی تردد در شبکه راه های استان 
مرکز اظهار کرد: از ابتدای ســال جاری تا پایان خرداد ماه ۷۲ میلیون و ۱۰۳ 
هزار و ۶۴۲ تردد توسط ۶۸ سامانه تردد شمار آنالین در راه های شریانی استان 
مرکزی به ثبت رســید. وی افزود: با توجه به کنترل بیماری کرونا در کشور و 
افزایش تردد خودروهای ســواری و سفرهای جاده ای طی ماه های اخیر، سهم 
تردد خودروهای سبک به ۸۰ درصد افزایش یافته و حکایت از سهم ۲۰ درصدی 

تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای مواصالتی استان دارد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی عنوان کرد: سال 
گذشته سهم تردد وسایل نقلیه سنگین در راه های استان مرکزی ۲۵ درصد بود که امسال ۲۰ درصد کاهش داشته است. جهانی تصریح 
کرد: در این بازه زمانی ۱۵ میلیون و ۸۹ هزار و ۱۲۹ وسیله نقلیه به استان وارد و ۱۵ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۹۰۸ وسیله از استان خارج 
شده که به ترتیب رشد ۳۷ و ۳۸ درصدی را در پی داشته است. وی ادامه داد: استان مرکزی از لحاظ میزان ترددهای بین استانی، پس از 
استان های تهران و البرز، رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده و از لحاظ مجموع ترددهای ثبت شده در تمامی راه های شریانی، از 
یازدهمین جایگاه در کشور برخوردار است. جهانی بیان داشت: در سه ماهه اول امسال بیش از هفت میلیون و سه هزار و ۱۲۸ وسیله نقلیه 
به مرکز استان وارد و ۷ میلیون و ۴۵ هزار و ۲۲۰ وسیله از آن خارج شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش 
۳۰ و ۳۵ درصدی برخوردار بوده است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به نصب و راه اندازی ۲۴ سامانه ثبت تخلف 
سرعت در محورهای مواصالتی استان و تجهیز آنها به سیستم محاسبه میانگین سرعت در سال گذشته عنوان کرد: متأسفانه همچنان 

میانگین سرعت ثبت شده در راه های استان مرکزی ۱۱ کیلومتر بر ساعت از میانگین کشوری باالست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اعالم کرد: 
 ۹۹ هزار و ۵۵۹ نفر برای طرح نهضت ملی مسکن 

در استان قزوین ثبت نام کردند 
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرســازی استان قزوین 
گفت: در طرح نهضت ملی مسکن در استان قزوین، تاکنون ۹۹ هزار و ۵۵۹ نفر 
ثبت نام کردند که از این تعداد، ۳۰ هزار و ۵۲۸ نفر واجد شرایط شناخته شدند. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازی )استان قزوین(، سید علی هاشمی در جلسه 
شورای مسکن که به ریاست استاندار برگزار شد، با اعالم این خبر گفت: از این 
تعداد ۱۲ هزار و ۷۵۲ نفر تایید نهایی شده اند، ۶ هزار و ۲۷۶ نفر در انتظار افتتاح 
حســاب هســتند و ۸ هزار و ۷۹۵ نفر هم افتتاح حساب را انجام داده اند. دبیر 
شورای مسکن استان بیان داشت: تاکنون برای مسکن بیش از ۲۴ هزار و ۲۵۲ 

نفر زمین تامین شده و برای سایر متقاضیان نیز تامین زمین مور نیاز در دستور کار قرار دارد. هاشمی بیان داشت: در بعضی از شهرهای 
استان بیشتر از تعداد متقاضیان زمین داریم و در تعداد معدودی از شهرهای استان مشکالتی برای تامین زمین وجود دارد که در دست اقدام 
و پیگیری است. سید علی هاشمی با اشاره به تاکید استاندار مبنی برحل مشکل کمبود زمین تا دو ماه آینده بیان داشت: دستگاه های دولتی 
برای هموار شدن مسیر جهش تولید مسکن، با اداره کل راه و شهرسازی همکاری کنند. مدیر کل راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دستگاه 
های دولتی موظفند اراضی مازاد خود را در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دهند گفت: در این راستا تامین مسکن برای کارمندان 
واجد شرایط این دستگاه ها در اراضی اعالم شده، صورت خواهد گرفت. گفتنی است در این جلسه که به ریاست استاندار و دبیری هاشمی 
و با حضور اعضای شورا در محل سالن جلسات استانداری برگزار شده بود، سید علی هاشمی خاطرنشان کرد: جلسات شورای تامین مسکن 

جهت پیگیری وضعیت پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن استان، به طور منظم و مداوم برگزار می شود.

شرکت گاز استان ایالم به پایداری انرژی برق کمک کرد
ایالم-هدی منصوری:سرپرست شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه این مجموعه با نصب مولد اضطراری در شرایط ویژه و فصل گرم 
سال موجبات تاُمین رفاه عمومی شهروندان و پایداری انرژی شبکه برق شهری را فراهم کرده است، گفت: شرکت گاز استان هر ساله در فصل 
گرم سال و در راستای مسئولیت های اجتماعی به شبکه برق استان کمک می کند. محمود کشاورز با اشاره به اینکه بازرسان شرکت توزیع برق 
استان در بازدید سرزده از این مجموعه قدردانی کردند، افزود: استفاده از ژنراتور اضطراری مولد برای تاُمین برق مصرفی، جلوگیری از خاموشی 
برق مصرفی شهری، داشتن فرهنگ باالی کارکنان شرکت در رعایت الگوی مصرف و غیره از مهمترین عوامل در کاهش مصرف برق بوده 
است.    وی اظهار داشت: این شرکت از طریق راه اندازی دیزل ژنراتور اضطراری و نیز استفاده از سلولهای خورشیدی، برق مازاد بر مصرف خود 
را بصورت روزانه به شبکه شهری تزریق می کند. سرپرست شرکت گاز استان با بیان اینکه دیزل ژنرانور برق اضطراری این مجموعه به منظور 
تاُمین برق مورد نیاز شرکت در زمان اوج مصرف راه اندازی شده است، تصریح کرد: با عنایت به لزوم تجهیز شرکت گاز به دستگاه تاُمین برق 
اضطراری و طی انعقاد تفاهم نامه ای با شرکت توزیع برق استان، یک دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت ۵۰۰ کیلو ولت آمپر و فرکانس ۵۰ هرتز 
و RPM ۱۴۰۰ از ساعت ۹ لغایت ۱۳:۳۰ بصورت روزانه در مدار قرار می گیرد. کشاورز با اشاره به اینکه این دستگاه تا ۵۰۰ کیلو   ولت آمپر 
برق تولید می کند و کل جریان برق مصرفی ساختمان شرکت گاز استان را در زمان اوج مصرف بار شبکه برق شهری تاُمین می کند، گفت: 
دستگاه دیزل ژنراتور دارای قابلیت قطع و وصل دستی و اتوماتیک و نیز کنتور دیجیتالی دو  طرفه برای محاسبه توان برق مصرفی را دارا می باشد. 

افزایش پایداری شبکه برق فوق توزیع شادگان
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از تکمیل 
۲ بی و ورود و خروج خط آبادان اصلی - شــادگان ۱ ) شــهید احمدیان( در 
پســت ۲۳۰ کیلوولت خلیج  فارس شادگان خبر داد. محمود دشت بزرگ بیان 
کرد: عملیات تکمیل ۲ بی ) بی به تجهیزاتی گفته می شود که سیم های هادی 
برق را به پست وصل می کند(، در پست ۲۳۰ به ۱۳۲ کیلوولت خلیج فارس و 
ورود و خروج خط آبادان - شادگان ۱ )شهید احمدیان( در این پست بطول ۱ 
کیلومتر مدار به پایان رسید و برق دار شد. وی با بیان اینکه این عملیات باعث 
افزایش پایداری شبکه فوق توزیع شــادگان می شود، افزود: تعادل در بارگیری 

خطوط ۱۳۲ کیلوولت شادگان، ایجاد قابلیت مانور بین پست های انتقال خلیج فارس و آبادان و متعادل سازی بارگیری از ترانس های ۲۳۰ 
به ۱۳۲ کیلوولت خلیج فارس از دیگر اهداف بهره برداری از این پروژه بوده است. به گفته مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ارزش 
سرمایه گذاری این پروژه، ۳۵ میلیارد ریال بوده است. دشت بزرگ تصریح کرد: از مهرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۱ کیلومتر مدار خط، ۱۲ 
کیلومتر مدار هادی پرظرفیت و ۲۹ کیلومتر مدار فیبر نوری به بخش انتقال و فوق توزیع به شبکه تحت نظارت این شرکت در استان های 
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه 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 کل راه و شهرسازی گلستان:
 ۵0۵7 مترمربع از اراضی ملی استان گلستان رفع تصرف شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرســازی استان گلســتان گفت: یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان 
گلستان در سال جاری تا کنون  بیش از ۵۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی استان به ارزش بالغ بر ۱۰۳۴ میلیارد ریال را رفع تصرف و از چنگال 
متصرفان آزاد کرده است.مهندس"مهدی ملک "مدیر کل راه و شهرسازي گلستان تصریح کرد: یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی 
استان گلستان ضمن جلوگیری از هرگونه تصرف و تعرض اراضی تحویلی دولتی و ملی در سال جاری با اجرای ۴ مورد عملیات رفع تصرفات 
فوری موفق به باز پس گیری حدود ۵۰۵۷ مترمربع از اراضی ملی با ارزش تقریبی ۱۰۳۴ میلیارد ریال شده است.مدیرکل راه و شهرسازی 
گلستان همچنین به نقش مهم گزارش های مردمی در جلوگیری از تصرفات اراضی دولتی اشاره کرد و گفت: گشت حفاظت اراضی این 
اداره کل به صورت مستمر مشغول بازدید از حوزه استحفاظی بوده و با هرگونه تصرف اراضی ملی به شدت برخورد می کند.وی در پایان 
اظهار داشت: شهروندان محترم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و زمین خواری با شماره تلفن ثابت به شماره ۰۱۷۳۲۱۳۷۵۵۱و 
سامانه تلفن گویای ۴ رقمی ۱۶۵۶ تماس بگیرند و هرگونه دخل و تصرف و یا تعرض و دخالت در اراضی ملی و دولتی را به یگان حفاظت 

اداره کل راه و شهرسازی گلستان اعالم کنند.

    برپایی میز خدمت شرکت برق در حاشیه نماز جمعه ایالم
ایالم-هدی منصوری: شهروندان ایالمی روز جمعه در حاشیه برگزاری نماز جمعه از خدمات میز خدمت شرکت توزیع نیروی برق 
استان بهره مند شدند. مدیرعامل و جمعی از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم در حاشیه نماز جمعه این هفته با حضور در میز 
خدمت با شعار خدمت بی منت، تالش صادقانه به سواالت شهروندان پاسخ دادند. در این میز خدمت بیش از ۶۰ شهروند ایالمی با مراجعه 
به مدیر و کارشناسان شرکت توزیع برق استان سواالت و مطالبات خود را مطرح کرده و از خدمات مشاوره ای بهره مند شدند. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم در حاشیه میز خدمات این هفته گفت: مراجعه مردم در این میز خدمت در بخش های مختلفی بود 
که به یکایک آنها پاسخ داده شد. ولی اهلل ناصری افزود: شهروندان می توانند همواره درخواست های خود را از طریق شماره ۱۲۱ و طریق 
اپلیکیشــن برق من با کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم درمیان بگذارند. وی تاکید کرد: کار و خدمت جهادی برای گره 
گشایی از مشکالت مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان در دولت سیزدهم یک اولویت است که همه مسئوالن و مدیران آن را دنبال می 
کنند. ناصری برپایی میز خدمت و حضور مدیران در میان مردم را گامی در جهت تسریع در پاسخگویی به مطالبات آنان دانست و گفت 

:این رویه نقش مهمی در حل مشکالت مردم و تسریع در پاسخگویی به مطالبات آنان و پیگیری خواسته های آنها دارد.

اهواز - شــبنم قجاوند: معاون وزیر نیرو در امــور برق و انرژی از 
اقدامات خوبی که برای پایداری شبکه برق خوزستان صورت گرفته است، 
تقدیر کرد. نشست پایش کنترل بار شبانه و روشنایی معابر و محیط، با 
حضور معاون وزیر نیرو، مدیرعامل و معاونین شرکت توانیر و مدیران برق 
منطقه ای و توزیع کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. همایون 
حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این نشست با بیان اینکه 
تا اینجای کار اقدامات مناســبی برای پایداری شبکه برق انجام گرفته، 
گفت: ۷ هزار مگاوات با مدیریتی که داشته ایم صرفه جویی صورت گرفته 
که باعث پایداری شبکه برق شده است. وی با بیان اینکه روزهای سختی 
برای هماهنگی مدیریت بار پشت سر گذاشته ایم، تصریح کرد: مدیریت 
مصرف در بخش روشــنایی و پیک شبانه مهم است که باید با پایش و 
بازدید و تمرکز همکاران در این بخش که ســهم مهمی از پیک برق و 
انرژی را به خود اختصاص داده، نیز صرفه جویی داشته باشیم. معاون وزیر 
نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به روزهای گرم در پیش، گفت: با توجه 
به افزایش دما و برگزاری کنکور سراسری باید برنامه های مدیریت مصرف 
به خوبی اجرایی شود تا از این مرحله نیز عبور کنیم. معاون هماهنگی 
توزیع شرکت توانیر نیز در این نشست با بیان اینکه ۸۰ درصد برنامه های 
مدیریت بار در روز گذشــته محقق شده است، گفت: برای کنترل پیک 
شــبانه الزم اســت که تا ساعت ۱۱ شــب پایش و اقدامات الزم مانند 
همکاری صنایع، کنترل روشنایی معابر، پارک ها و حوضچه های نور انجام 

شود. حمیدرضا پیرپیران تصریح کرد: پنج شنبه و جمعه هفته جاری بار 
شــبکه باال خواهد بود که نیاز است مراقبت های ویژه برای مدیریت بار 
انجام شــود. وی افزود: با تمام توان مراقبت شود که مصرف ادارات بعد 
از ســاعت ۱۳:۳۰ کم شود و در صورت مصرف ادارات دیزل ژنراتورها از 
ســاعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷ برای کمک به شبکه وارد مدار شوند. مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از 
وضعیت شــبکه و اقدامات انجام شده در مدیریت بار، گفت: هماهنگی  
خوبی بین مدیران صنعت برق از اسفندماه شکل گرفته که با مشارکت 
موثر استانداری خوزســتان منجر به اجرای مدیریت مصرف و پایداری 
شبکه شده است . محمود دشت بزرگ بیان کرد: علی رغم وقوع دماهای 

بــاالی ۵۰ درجه و ثبت دمای ۵۲ درجه در روزهای پایانی خردادماه با 
مدیریت بار صورت گرفته )مانند یک روز تعطیلی ادارات( شــبکه برق 
پایدار بوده و پیک شبکه برق که در ۱۹ خرداد با مصرف ۸۱۱۸ مگاوات 
و دمای ۴۹ درجه رخ داد، شکسته نشد. وی با بیان اینکه وقتی دما ۴۹ و 
باالتر شود مشترکین همه بار سرمایشی را وارد سیستم می کنند، اضافه 
کــرد: با توجه به پیش بینی افزایش دما و پیک مصرف برق در کشــور 
و برگزاری کنکور سراسری، درخواســت کاهش فعالیت ادارات در روز 
چهارشنبه )۸ تیر( را به استانداری خوزستان داده ایم. مدیرعامل شرکت 
برق در ارتباط با فعالیت نیروگاه های تولید برق گفت: نیروگاه غرب کارون 
و فجر ۷۱۵ مگاوات به شبکه برق کمک می کنند، واحد بخار غرب کارون 
نیر با شبکه ســنکرون و از شنبه وارد می شود. نیروگاه هایDG نیز با 
ظرفیت ۱۰۰ درصد در مدار هســتند. دشت بزرگ تاکید کرد: مدیریت 
بار شبکه برق منطقه ای خوزستان مطابق سهمیه ابالغی قرار دارد و از 

الگو پیروی می کند.
همایون حائری معاون وزیر نیرو در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: از کارهای بسیار خوبی 
کــه در رابطه با مدیریت بار، نظارت و پشــتیبانی از بخش تولید انجام 
داده اید قدردانی و تشکر می کنم. آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر 
نیز در پایان این نشست از مجموعه صنعت برق برای مدیریت بار و حفظ 

پایداری شبکه برق، تشکر ویژه کرد.

ساری - دهقان : علیرضا سعیدی معاون حمل و نقل و امور زیر بنایی 
شهرداری ساری از طراحی مسیر ایده آل با هدف ساختن شهری زیبا و 

رفع نارسایی و زوائد بصری در مرکز استان خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار مازندران به نقل مدیریت ارتباطات شــهرداری 
ســاری، علیرضا سعیدی معاون حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری 
از طراحی مســیر ایده ال از میدان ساعت تا میدان هالل احمر در مرکز 
استان خبر داد و گفت:مسیر مورد نظر با هدف ساختن شهری زیبا و رفع 
نارسایی و زوائد بصری به دستور شهردار ساری و در راستای رویدادساری 

۲۰۲۲-پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو-  اجرایی خواهد شد.
علیرضا سعیدی افزود: طراحی این خیابان عالوه بر زیبایی بصری باعث 
سرزندگی و برخورداری از منظر مطلوب شهری و معبری برای بازدید از 
گردشگران عضو اکو نیز خواهد شد.موضوعی که توجه ویژه به آن اهمیتی 

فزاینده برای توسعه ساری با رویکرد انسان محوری دارد.
معاون حمل و نقل و امور زیر بنایی شــهرداری ساری گفت: با بیان 
اینکه نیازســنجی ها ، انجام و ظرفیت ها و پتاســیل های بررسی شد، 
افــزود: در این طرح تمامی زوائد بصری حذف و منظر شــهری در این 

مسیر مناسب سازی می شود.
ســعیدی با اعالم اینکه ۲۶۰ مورد اغتشاشات بصری در این خیابان 
حذف می شــود، ادامــه داد: نصب صندلی های هوشــمند در ورودی 
بیمارستان، احداث سیستم آبیاری هوشمند ، اصالح ساختار کانال ها، 
خط کشی مسیرهای خط ویژه تاکسی ها با رنگ خاص، بهسازی ایستگاه 
های اتوبوس از برنامه هایی است که در این خیابان پیاده سازی می شود.
وی دسترسی رایگان شهروندان به اینترنت شهری، تسهیل در تردد 
معلوالن، مناسب ســازی معابر، بهسازی و ترمیم آسفالت، رنگ امیزی 

ایستگاه های تاکسی، نورپردازی، نقاشی دیواری، نصب عالئم ترافیکی و 
خط کشی خالق برای پیاده روسازی را از دیگر برنامه هایی نام برد که 
در این پروژه عملیاتی می شود. به گفته سعیدی فضای فیزیکی شهری 
باید آرامش را به شهروندان منتقل کند و ارائه خدمات شهری نیز روحیه 
بخش باشد. از این رو شــهرداری ساری با پایلوت قرار دادن این مسیر 
تالش می کند تا خیابانی زیبنده شهروندان ساروی طراحی و اجرا کند.

کرمانشــاه- خبرنگار فرصت امروز: مهنــدس محمد مرادی 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به مناسبت هفته 
گرامیداشــت قوه قضائیه و همکاری دســتگاه هــای زیرمجموعه قوه 
قضائیه با برنامه های مدیریت مصرف برق با دکتر توســلی زاده رئیس 
کل دادگستری استان کرمانشــاه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، در این دیدار صمیمانه 
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ضمن استقبال از تصیمات هیات 
وزیران درخصوص مدیریت مصرف برق بر نقش رســانه ها و همچنین 

اطالع رســانی و آگاهی عمومی تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه برنامه 
های مدیریت بار و مدیریت مصرف برق باید منجر به رضایتمندی مردم 
شود، اظهار کرد: بهتر است مردم و همه مشترکان در تعرفه های مختلف 
از جملــه صنایع، کشــاورزی، اداری و خانگی با فواید همکاری و صرفه 
جویی در مصرف برق از طریق رسانه های مختلف بخصوص صداوسیمای 
استان کرمانشاه آشنا شــوند. در ادامه، مرادی مدیرعامل شرکت توزیع 
برق استان کرمانشــاه ضمن تاکید بر همکاری مشترک شرکت برق و 
دستگاه قضاء استان، ابراز کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
در قالب ۱۹ مدیریت از طریق ۱۲ هزار کیلومتر خطوط فشــار متوسط 
و ۷هــزار کیلومتر فشــار ضعیف به ۸۱۰ هزار مشــترک خدمات ارائه 
می دهد. مهندس مرادی با بیان اینکه اختالل و قطع برق می تواند برای 
عموم مردم در شــهر و روستا مشکل ساز شود،  گفت: در همین راستا 

شــورای پیشگیری از جرائم حوزه برق با همکاری اداره کل دادگستری 
استان کرمانشاه تشکیل می شود. وی در ادامه با تاکید بر لزوم آموزش 
روش های صرفه جویی به مشترکان، اظهار داشت: برای این منظور پویش 
»۵ = ۱« در راســتای کاهش مصرف انرژی برق راه اندازی شــده است. 
بدین صورت که مشــترکان به ازای هر کیلو وات ساعت کاهش مصرف 
نسبت به  سال گذشته، پنج برابر نرخ مصرف مشمول پاداش می شوند. 
مهندس مرادی با اشاره به اصالح ساعت کار ادارات و نهادهای عمومی در 
روزهای اوج بار و تنظیم وسایل سرمایشی خاطر نشان کرد: همکاری در 
جمع آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و تعدیل روشنایی بزرگراه ها، 
تولید برق حداکثری نیروگاه های در اختیار تمامی دستگاه های اجرایی و 
مراکز نظامی و صنایع و همکاری رسانه ها برای مشارکت مردم در کاهش 

مصرف برق در برنامه است.

تقدیر معاون وزیر از صنعت برق خوزستان

معاون حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری ساری:

طراحی خیابان ایده آل در ساری اجرایی می شود

بمناسبت آغاز فصل تابستان و نیاز به همکاری دستگاه قضائی استان:

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان  با رئیس 
کل دادگستری استان کرمانشاه دیدار کرد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: شــهرداروحدتیه درنشست هم 
اندیشی بااصحاب رسانه گفت: یکی از اولویت های مهم شهرداری اتمام 
پروژه های نیمه تمام می باشد.  نخستین کنفرانس خبری ونشست هم 
اندیشی شهرداروحدتیه ،معاونین شهردارواعضای شورای اسالمی شهر با 
اصحاب رسانه در سالن کنفرانس شهرداری برگزار گردید. حسین ارشدی 
شهردار وحدتیه دراین نشست ضمن خیر مقدم به اصحاب رسانه خود 
را خادم مردم دانســت و افزود: برای بنده افتخار است در خدمت مردم 
باشم چون مردم چیزی جز حق خود را نمی خواهند و با کمک خداوند 
و اعضای شورا بتوانیم خدمات شایســته ای را به مردم ارائه کنیم. و ی 
ضمن تقدیر و تشکر از اصحاب رسانه گفت: بنا داریم هر سه ماه یک بار 
این نشست را برگزار کنیم و مردم را در جریان روند کارهای شهرداری 
قرار دهیم. ارشدی افزود:اصحاب رسانه با ابزاری که در دستشان هست 
باعث اطالع رســانی و شفاف ســازی و ایجاد اقتدار برای تمام سیستم 
های مدیریتی می شــوند. وی تصریح کرد: اصحاب رســانه از دید من 
شهردار وحدتیه به عنوان یک ابزار بسیار قوی نظارتی برای مردم هستند 
که بدون هیچ چشــم داشتی و به صورت ۲۴ ســاعته ناظر و دیده بان 
اموال بیت المال هســتند، افتخار می کنم بتوانم خدمتگزار خوبی باشم 
و اصحاب رســانه هم با آن اهرام قدرتی که در اختیار دارند در اعتالی 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی گام بردارند . شهردار وحدتیه در 
ادامه گفت: من مدیر اداری یا ســازمانی نبوده ام و شورای شهر بر بنده 
منت گذاشــته و مرا جهت خدمتگزاری به مردم انتخاب نموده، مردم 
در کار اجرایی تنها چیزی که مد نظرشان هست عمران و آبادی است. 
وی با بیان اینکه بنده شهرداری شورایی وعضو شورای شهر هستم ادامه 
داد اکنون به عنوان نماینده عالی دولت در شهر وحدتیه ملزم به رعایت 

مقررات هستم و قطعا این دوموضوع ، مسئولیت شوراو شهرداری تکلیف 
من را ســنگین تر می کند که باید در راستای این موضوع هم افزایی و 
بهره وری باالتر الزم است تا در این مسئولیتی که اعضای شورا ،معتمدین 
و مردم شهر وحدتیه بردوش بنده گذاشتند بتوانیم موفق تر باشیم. وی 
با بیان اینکه توانســتیم ۵۰ درصد معوقات شهرداری را پرداخت کنیم 
یادآورشد: حقوق، بیمه ومزایا نیرو ها را به روز رسانی کرده ایم و در تجهیز 
و نوسازی اموال عمومی شامل سنگ شکن ماشین آالت ، سیستم اداری 
و .... که برای اعتالی شــهردر اختیار شــهرداری بوده  گام هایی خوبی 
برداشته ایم. حسین ارشدی شهرداروحدتیه ازافزایش رشد ۶۵ درصدی 
بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود از ۱۳ میلیارد تومان به 
۲۰ میلیارد تومان رسیده است. وی با بیان اینکه شرکت نفت نرگسی به 
تعهدات خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی عمل نکرده است افزود :از 
روزی که مسئول شهرداری شده ام ریالی در مورد مقابله با آالیندگی ها 
دریافت نکرده ایم وازپنج پروژه پیشنهادی به نفت شامل درمانگاه ،سالن 

اجتماعات، جاده سالمت، پارک کوهستان و واحد بازیافت تاکنون هیچ 
اقداماتی درقبال مسئولیت اجتماعی از لحاظ بهداشتی، محیط زیستی 
و بکارگیری نیروهای بومی که حق مردم هست  صورت نگرفته وانتظار 
داریم تالش وکوشــش نمایند. وی در خصــوص دره فصلی که به دیوار 
حفاظتی نیز معروف اســت افزود: دیوار حفاظتی درواقع یک کمربند و 
چشــم انداز زیبا با نماد آب و آبادانی و عمرانی می باشــد که به عنوان 
خیابان ســاحلی از پل آزادی تا پل جهاد به عنوان دو خروجی و ورودی 
تعریف شده است و قصد داریم در مسیر ۳ کیلومتری با مشاوره امکانات 
رفاهی نظیر امکانات رفاهی، تفریحی ،آبشارهای مناسب پارکینگ و .... 
احداث کنیم . شهردار وحدتیه یکی از اولویت های مهم شهرداری اتمام 
پروژه های نیمه تمام دانست و افزود: احداث خیابان سعادت، خیابان ولی 
عصر، کانیو خیابان شــریعتی و غیره از فعالیت های عمرانی انجام شده 
هستند. شهردار وحدتیه با اشاره به زیرساخت مخابراتی وحدتیه یادآورشد: 
مشــکالت مخابرات، تلفن همراه و اینترنت نیازمند توجه ویژه دارد که 
با تالش شــورای شهر و مخابرات دشتستان جهت استقرار نیروی تمام 
وقت و خدمات دهی شبانه روزی به شهروندان تا حدودی موجب رضایت 
شهروندان  شــده است. وی تکمیل پروژه های ۷۰درصد ی نظیر: پارک 
باران، احداث خیابان ســعادت و ولیعصــر را از دیگر برنامه های خود در 
شهرداری وحدتیه بیان نمود وخاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم احداث 
ساختمان سالمت و ساختمان سالن اجتماعات را طی این ۴ سال دوره 
مدیرریتی خود انجام دهیم. شــهردار وحدتیه ادامــه داد: قصد داریم با 
فرهنگ سازی مشکل ریختن نخاله های ساختمانی را رفع وتاکنون نخا له 
های سطح شهر را جمع آوری کرده ایم و در این خصوص رودخانه های 

فصلی الیروبی شده است تا سیل سالهای قبل تکرارنشود. 

در نشست هم اندیشی شهردار وحدتیه با أصحاب رسانه مطرح شد

اولویت شهرداری اتمام پروژه های نیمه تمام است
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شاهرود - حســین بابامحمدی : طی حکمی  از سوی استاندار 
گلستان، مهندس علیرضا حاجی محمدعلی شهردار سابق شاهرود  به 
عنوان دستیار ویژه در حوزه سرمایه گذاری خارجی و نماینده استاندار در 

مرکز سرمایه گذاری استان گلستان منصوب گردید.
شایان ذکر است مهندس علیرضا حاجی محمدعلی در ۱۵ماه مدیریت 
شهری شاهرود توانست پروژه های بزرگ زیربنایی را اجرا نماید ، که بطور 

مثال برخی از این اقدامات به شرح زیر می باشد.
- احداث اولین تقاطع غیرهمسطح درشاهرود

-  احداث پل طبیعت 
- احداث المان میدان بسیج 
- احداث المان میدان الغدیر

-  احداث باغراه 
-  احداث پل شاهوار در منطقه آبشار 

-  بازگشایی خیابان شهدای منا 
-  پیاده راه سازی خیابان مزار 

-  احداث ســاختمان جدید شهرداری و انتقال ساختمان شهرداری به 
مکان جدید )خیابان تهران ( پس از ۶۰ سال وتخریب ساختمان قدیمی 

شهرداری وتغییر کاربری ان به فضای سبز و باغ شهر
-  افتتاح باغ ایرانی

-  افتتاح پارک بانوان
-  اجرای آسفالت معابر ۲۲ هکتار

و اقدامات زیربنایی دیگر که در کارنامه مدیریتی ایشان ثبت گردیده است.

کوچ مدیریتی یکی دیگر از مدیران الیق از شهر شاهرود به استان گلستان

یکشنبه
12 تیر 1401
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ترجمه: علی آل علی

تم��ام بازاریاب ه��ا ب��ه خوب��ی از اهمیت ش��بکه های اجتماع��ی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف اطاع دقی��ق دارند. این امر می تواند 
برای ش��ما جذابیت بسیار زیادی داش��ته و توجه کاربران را نیز به کسب 
و کارتان به طور چش��مگیری توس��عه دهد. یادتان باشد در دنیای کنونی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شما به تمام ظرفیت های برندتان 
نیاز دارید. درس��ت به همین خاطر بی توجهی به بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماعی می تواند برای برندتان هزینه های بس��یار زیادی به همراه داشته 
باشد. این امر در بسیاری از مواقع شما را از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با مشکات زیادی رو به رو ساخته و توانایی تان در این میان 

را نیز به طور چشمگیری توسعه می دهد.
یکی از مش��کات مه��م در زمین��ه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی 
گستردگی پلتفرم های در دس��ترس است. این امر می تواند شما را از نظر 
س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با دردس��رهای زیادی رو به رو 
س��اخته و حتی سرمایه گذاری تان در این حوزه را نیز به طور چشمگیری 
کاهش دهد. درس��ت به همین دلیل در طول س��ال های اخیر استفاده از 
الگویی نوین در عرصه بازاریابی در شبکه های اجتماعی میان برندها توسعه 
پیدا کرده اس��ت. این الگو ش��امل بازاریابی بین کانالی است. وقتی از این 
الگ��وی بازاریابی صحبت می کنیم، به عب��ارت دقیق روش تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف را مد نظر داریم. این امر ش��امل بارگذاری محتوا در 
چند شبکه اجتماعی به طور همزمان است. چنین امری می تواند به شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک ویژه ای کرده و ش��رایط تان 
را نیز به طور قابل ماحظه ای توسعه دهد. درست به همین دلیل اگر شما 
به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان هستید، می توانید 

کارتان را با استفاده از این شیوه دستخوش تحولی اساسی نمایید. 
بس��یاری از برندها مای��ل به حضور در تمام ش��بکه های اجتماعی دنیا 
هس��تند. این امر شاید در نگاه نخس��ت خیلی جالب به نظر برسد، اما در 
عمل هرگز ممکن نیس��ت. درس��ت به همین دلیل ش��ما برای اثرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف باید همیش��ه روند کاری ت��ان را تغییر دهید. این 
نکته می تواند برای ش��ما جذابیت زیادی داشته باشد. انتخاب پلتفرم های 
محبوب در دنیای بازاریابی و سپس تمرکز بر روی تولید محتوا در آنها نکته 
بی نهایت مهمی محس��وب می شود. این امر می تواند برای شما جذابیت و 
هیجان بس��یار زیادی به همراه داشته و وضعیت تان را نیز به خوبی تغییر 
دهد. درس��ت به همین خاطر شما باید کارتان را به بهترین شکل ممکن 

دنبال نمایید. 
اس��تفاده از پلتفرم ه��ای برتر برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
همیشه می تواند ایده ای تاثیرگذار محسوب شود. این امر شما را در کانون 
توج��ه مخاطب هدف ق��رار داده و کارتان را نیز بی نهایت س��اده تر از هر 
زمان دیگری می کند. ه��دف اصلی در این مقاله مرور برخی از مهمترین 
نکات برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از الگوی بازاریابی 
چندکاناله است. این امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف کمک ویژه ای کرده و کارتان در حوزه بازاریابی را بی نهایت س��اده 
سازد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را مرور خواهیم کرد. 

چرا بازاریابی چندکاناله مهم است؟
بازاریاب��ی چندکاناله برای برندها اهمیت زی��ادی دارد. این امر می تواند 
آنها را به طور قابل ماحظه ای مورد توجه مش��تریان قرار داده و کارش��ان 
را ساده تر از هر زمان دیگری سازد. نکته مهم اینکه شما برای بهبود روند 
کاری تان باید همیشه فعالیت بسیار خوبی در دنیای بازاریابی داشته باشید. 
برخی از مزایای اس��تفاده از بازاریاب��ی چندکاناله در این میان می تواند به 

شرح ذیل باشد:
صرفه جویی در زمان

شما با استفاده از بازاریابی چندکاناله می توانید همیشه درست و به موقع 
برای مخاطب هدف تان محتوای تاثیرگذار آماده کنید. این امر در بلندمدت 
از شما برند بسیار خوب و دوست داشتنی خواهد ساخت. بسیاری از برندها 
در طول سال های اخیر بیشتر و بیشتر با بحران تولید محتوا مواجه شده اند. 
ای��ن امر درباره ش��رایط و ویژگی های منحصر به ف��رد دیگر پلتفرم ها نیز 
مصداق دارد. درس��ت به همین خاطر اگر ش��ما به دنب��ال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف هستید، می توانید به سادگی و بدون درگیری شدید با 

جزییات مربوط به شبکه های اجتماعی این کار را انجام دهید. 
صرفه جویی در زمان در حوزه بازاریابی به شما امکان ایده پردازی بیشتر 
و افزایش کیفیت فرآیند بازاریابی تان را خواهد داد. این امر می تواند به شما 
برای تاثیرگذاری ویژه بر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��رایط تان را 
نیز به طور جدی ارتقا دهد. این نکته برای ش��ما جذابیت بس��یار زیادی 
داش��ته و شانس ش��ما در عرصه بازاریابی را نیز به شدت بیشتر می کند. 
هرچه باش��د این روزها همه به دنبال اس��تفاده از زمان به بهترین ش��کل 
ممکن هستند. در این رابطه شما می توانید به سادگی هرچه تمام تر کارتان 

را در این میان دنبال کنید. 
استفاده درست از بودجه

بودجه ه��ای بازاریابی همیش��ه محدود و بس��یار جزئی اس��ت. این امر 
می تواند برای شما دردسرهای زیادی به همراه داشته و حتی مشکات تان 
را نی��ز بی نهایت افزایش دهد. نکته مهم اینکه ش��ما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف همیش��ه مشکات بس��یار زیادی خواهید داشت. این 
امر می تواند شما را به طور قابل ماحظه ای در درگیری میان صرفه جویی 
در بودجه و تاثیرگذاری بیش��تر ب��ر روی مخاطب هدف قرار دهد. چنین 
ش��رایطی حتی برای بازاریاب های حرفه ای نیز بس��یار مشکل خواهد بود. 
نکته ای که در این میان وجود دارد، تاش برای اس��تفاده از شیوه ای است 
که هم هزینه های شما را کاهش دهد، هم اینکه به شما فرصت تاثیرگذاری 

درست بر روی مخاطب هدف را نیز بدهد. 

تعامل با کاربران گسترده
بی شک وقتی کسب و کار یک برند توسعه پیدا می کند، میزان و تعداد 
مخاطب هدف آن نیز به طور تصاعدی رش��د پیدا خواهد کرد. این امر به 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس شما در 
راستای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز توسعه خواهد داد. نکته 
مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف چاره ای به غیر از 
اس��تفاده از نکات حرفه ای نخواهید داش��ت. این امر می تواند برای شما به 
شدت جذاب و هیجان انگیز باشد. البته به شرط اینکه یک تکنیک درست 
داشته باش��ید. بازاریابی بین شبکه های اجتماعی مختلف به شما فرصت 
بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور اس��تاندارد 
خواهد داد. این امر شانس شما در عمل را به طور چشمگیری افزایش داده 
و راهکارهای بسیار زیادی برای بهبود اوضاع پیش روی تان قرار می دهد. 

بی ش��ک بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
مشکات زیادی دارند. این امر می تواند برای بسیاری از برندها مشکل ساز 
شده و حتی دردسرهای آنها را نیز به شدت افزایش دهد. درست به همین 
دلیل ش��ما برای بهبود وضعیت بازاریابی تان نیاز به استفاده از راهکارهای 
دقیق و درست دارید. بازاریابی بین کانالی می تواند به شما فرصت مدیریت 
تمان کاربران، هرچند پرتعداد، را بدهد. در این صورت ش��ما دیگر توانایی 

بهبود اوضاع تان را بدون دردسر اضافه پیدا می کنید. 
تکنیک های بازاریابی بین کانالی

برنامه ریزی برای ماجراجویی مخاطب هدف
اینکه شما به دنبال بارگذاری محتوا در چند شبکه اجتماعی و فعالیت 
همزمان در تمام آنها هستید، امر بسیار مهمی محسوب می شود. نکته مهم 
در این رابطه تاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از 
راهکارهای حرفه ای و تاثیرگذار خواهد بود. این امر می تواند به شما امکان 
تاثیرگذاری بهتر و دقیق تر بر روی مخاطب هدف را به همراه داشته باشد. 
یادتان باشد در دنیای بازاریابی مخاطب هدف همیشه به دنبال بهترین 
تجربه ممکن اس��ت. اگر شما در این میان توانایی ارائه تجربه مورد نظر را 
نداشته باشید، وضعیت تان به طور مداوم بدتر خواهد شد. نکته مهم اینکه 
مش��تریان در عرصه کسب و کار با 
شما تعارف ندارند. درست به همین 
دلیل اگر توانای��ی ارائه یک تجربه 
خوب برای آنها را نداش��ته باشید، 
به س��ادگی هرچه تمام تر س��راغ 
برندهای دیگ��ر خواهند رفت. این 
امر می تواند برای شما دردسرهای 

زیادی به همراه داشته باشد. 
ب��رای  برنام��ه  ی��ک  طراح��ی 
پیش بین��ی صف��ر تا ص��د تعامل 
کاربران با برند شما امری ضروری 
خواهد بود. این نکته می تواند برای 
شما جذابیت های زیادی به همراه 
داش��ته و توانایی تان در این راستا 
را نیز به طور چش��مگیری افزایش 
ده��د. نکته مهم اینکه ش��ما برای 
ایجاد تح��ول در عرصه کس��ب و 
کار بای��د به طور م��داوم کارتان را 
توسعه دهید. معنای این امر تاش 
برای اس��تفاده از یک برنامه دقیق 
و قابل انعطاف اس��ت. این امر شما 
را در ط��ول زم��ان ب��ا راهکارهای 
بس��یار متنوع و خاقان��ه ای برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

رو به رو می سازد. 

طراحی یک قیف درست
قیف بازاریابی در بس��یاری از روش های تولی��د محتوا و حتی تعامل با 
کارب��ران کاربرد دارد. این امر ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بر 
روی شیوه های متنوعی تمرکز می کند. بر این اساس شما برای تاثیرگذاری 
بهین��ه بر روی مخاطب هدف بای��د مراحل مختلفی را مد نظر قرار دهید. 
در ساده ترین شکل ممکن شما ابتدا باید در میان کاربران با تولید محتوا 
آگاهی بخش��ی کرده و در مرحله بعد نظرشان به پیشنهادات برند را جلب 
کنید. این امر می تواند برای ش��ما جذابیت های بسیار زیادی داشته باشد 
و حتی ش��ما را به س��وی مرحله س��وم نیز ببرد. در مرحله س��وم شما به 
طور مش��خص هدف تاثیرگذاری و ترغیب مش��تریان به خرید را خواهید 

داش��ت. این قیف به شما برای ایجاد یک نظم دقیق در تمام فعالیت های 
بازاریابی تان کمک خواهد کرد. با این حس��اب دیگ��ر در فرآیند بازاریابی 
با مش��کات یا س��ردرگمی های مختلف رو به رو نخواهید ش��د. این امر 
می تواند برای شما دردسرهای زیادی به همراه داشته و حتی گاهی اوقات 

شانس تان در زمینه تولید محتوا را نیز به شدت کاهش دهد. 
یادتان باش��د در بازار بس��یاری از برندها به دنب��ال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف هس��تند. این امر یعنی ش��ما باید به بهترین شکل ممکن 
کارت��ان را مدیریت کرده و روند تولید محت��وا را نیز ارتقا دهید. اگر قیف 
مورد نظر همیش��ه مدنظر ش��ما باش��د، می توانید خیلی راحت کارتان را 
توس��عه دهید. این امر برای ش��ما جذابیت زیادی داش��ته و کارتان را نیز 
بهبود می بخش��د. یادتان باشد در دنیای امروز شما برای بهینه سازی روند 
کاری تان باید همیش��ه نظر و ایده های مشتریان را نیز محاسبه کنید. این 
امر به ش��ما فرصت خوبی برای ش��ناخت مخاطب هدف و تولید محتوا به 
ط��وری حرفه ای خواهد داد. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید کارتان را 
همیشه با بهترین شکل ممکن دنبال کنید، در غیر این صورت خیلی زود 
با مشکات عمده در مسیر بازاریابی مواجه شده و حتی شاید دیگر شانسی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان نیز پیدا نکنید. 
انتخاب کانال های بازاریابی

اینکه ش��ما در چند شبکه اجتماعی فعالیت بازاریابی داشته باشید، امر 
مهمی محسوب می شود. نکته مهمتر در این میان تاش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از روش های روزآمدتر اس��ت. منظور ما 
در ای��ن میان تاش برای انتخاب پلتفرم مناس��ب ب��رای بازاریابی در این 
میان خواهد بود. نکته مهم دیگر اینکه ش��ما باید برای خودتان یک روش 
بهینه در دنیای بازاریابی انتخاب کنید، در غیر این صورت شاید هرچه هم 
محتوا تولید کنید، بازهم توانایی تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب تان 

را پیدا نکنید. 
ش��بکه های اجتماعی که مورد توجه کاربران قرار دارد، همیش��ه تعداد 
مش��خصی دارند. این امر به ش��ما برای شناس��ایی آنها کمک کرده و کار 
بازاریابی تان را نیز س��اده تر از ه��ر زمان دیگری خواهد کرد. نکته مهم در 
این راستا تاش برای انتخاب پلتفرم های دارای سابقه و محبوب در میان 
کاربران است. اگر شما با ریسک باال بر روی مخاطب هدف قدیمی برندتان 
سرمایه گذاری کنید، بدون تردید دیر یا زود کارتان به مشکل می خورد. آن 
وقت ش��اید کمتر کسی به شما فرصت دوباره برای بازاریابی بدهد. هرچه 
باش��د کاربران در دنیای امروز شرایط بس��یار متنوعی برای تولید محتوا 
دارند. اینکه کاربران شانس دوباره ای به شما نمی دهند، باید به مثابه یک 
عامل مهم برای تولید محتوا با بهترین کیفیت باشد. در این راستا انتخاب 

پلتفرم های درست نیز اهمیت زیادی دارد. 
خالقیت بر مدار بودجه مشخص

ش��ما برای خاقیت در دنیای بازاریابی و تولید محتوای تازه همیش��ه 
فرصت ه��ای زیادی داری��د. نکته مهم اینک��ه امتحان ایده ه��ای تازه در 
ش��بکه های اجتماعی همیش��ه هزینه قابل ماحظه ای ب��ه همراه خواهد 
داشت. درست به همین دلیل شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
با ایده های نوآورانه باید همیش��ه نیم نگاهی به هزینه ها نیز داشته باشید. 
این امر می تواند ش��انس شما را به طور چش��مگیری کاهش داده و روند 
فعالیت تان را نیز تغییر دهد. درست به همین خاطر شما باید همیشه در 
مرز میان خاقیت و نوآوری در عرصه کس��ب و کار و بودجه مناسب برند 

حرکت کنید. 
بدون تردید بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
شرایط متفاوتی دارند. این امر می تواند شرایط ویژه ای برای شما به همراه 
داش��ته و شانس شما را نیز به طور چشمگیری افزایش دهد. یادتان باشد 
اگر شما برای مدت زمانی طوالنی از نوآوری در عرصه بازاریابی صرف نظر 
کنید، خیلی زود فرصت تان ب��رای اثرگذاری بر روی کاربران تمام خواهد 
شد. درست به همین دلیل باید همیشه کارتان را به بهترین شکل ممکن 

دنبال کرده و در این میان نیز به دنبال استفاده از ایده های تازه باشید. 

اگر ش��ما امکان نظرخواهی از کاربران در شبکه های اجتماعی مختلف 
درب��اره ایده ه��ای تازه تان را دارید، باید به طور مش��خص این کار را انجام 
دهید، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود با مش��کات اساسی در روند 
بازاریابی بین کانالی رو به رو ش��وید. یادتان باش��د کاربران در هر ش��بکه 
اجتماعی نیاز به مش��اهده محتوای مختلف دارند. این امر می تواند ش��ما 
را در کانون توجه کاربران قرار داده و حتی ش��رایط تان را نیز تغییر دهد. 
درس��ت به همین خاطر باید همیش��ه نظرخواهی از کاربران را در کانون 

توجه قرار دهید. 
تعیین اهداف کوتاه مدت

شما برای بازاریابی بین کانالی به غیر از اهداف بلندمدت و کان نیاز به 
استفاده از اهداف میان مدت و حتی کوتاه مدت نیز خواهید داشت. اینکه 
ش��ما برای بهبود وضعیت تان در عرصه کسب و کار همیشه روند مناسبی 
را طی کنید، ایده آل بسیاری از برندها محسوب می شود. با این حال اگر 
در این بین خبری از دستیابی به اهداف مختلف نباشد، به مرور زمان هم 
ش��ما و هم دیگر همکاران تان از روند تولید محتوا ناامید خواهید شد. این 
امر می تواند حتی برای شما به مثابه پایان دهی به روند بازاریابی نیز باشد. 
درست به همین خاطر شما باید همیشه کارتان را با بهترین کیفیت ممکن 
دنب��ال کنید، در غیر این صورت خیلی زود میزان امیدواری تان پایان پیدا 

می کند. 
توصی��ه ما در عرصه بازاریابی امروز ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��تفاده از اهداف کوتاه مدت برای تقوی��ت روحیه خود و تیم تان 
اس��ت. این امر می تواند در بازه های زمانی مشخص به شما فرصت خوبی 

برای تجدید قوا داده و شانس تان در بازار را نیز به شدت افزایش دهد. 
بی شک هر بازاریابی در طول زمان دوره های مختلفی از ناامیدی نسبت 
به موفقیت را طی می کند. نکته مهم در این راستا استفاده از اهداف کوتاه 
مدت برای ایجاد اطمینان در میان کاربران است. این امر می تواند به شما 
روحیه بسیار خوبی داده و شرایط تان را نیز به طور چشمگیری بهبود بخشد. 
یادتان باشد در دنیای امروز برای بهینه سازی روند بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف شما باید کارتان را همیشه به بهترین شکل ممکن 
دنب��ال کنید. در این میان اهداف کوتاه مدت نقش امیدواری های کوتاه و 
مناس��ب را خواهد داشت. به این ترتیب شما انگیزه تان برای اثرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را به طور چشمگیری افزایش می دهید. 
هدف گذاری دوباره بر روی مخاطب هدف 

شما قرار نیست یک بار برای همیشه روند بازاریابی تان را با هدف گذاری 
بر روی مخاطب هدف طی کنید. این امر می تواند برای شما در طول زمان 
روی دهد. درس��ت به همین خاطر باید همیشه برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کارتان را به بهترین ش��کل ممک��ن دنبال نمایید. این امر 
می تواند شما را به سوی بهبود روند تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان سوق 
دهد. یادتان باشد شما برای بهبود روند بازاریابی و تولید محتوای مناسب 
باید همیشه کارتان را به بهترین شکل ممکن دنبال کنید. این امر شامل 
هدف گ��ذاری دوباره بر روی مخاطب هدف می ش��ود. ش��ما با این کار آن 
دسته از کاربرانی که قبا به محتوای بازاریابی تان بی توجهی نشان داده اند 
را نیز در کانون توجه قرار خواهید داد. این امر می تواند برای شما به معنای 

هدف گذاری دوباره بر روی مخاطب هدف در عرصه بازاریابی باشد. 
بسیاری از برندهایی که بازاریابی بین کانالی را دنبال می کنند، به سادگی 
امکان هدف گذاری دوباره بر روی مخاطب هدف را خواهند داشت. این امر 
می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک کرده و 
موقعیت تان در بازار را نیز به ش��دت ارتقا دهد. یادتان باشد از دست دادن 

مخاطب هدف باید برای شما به مثابه یک امر مهم محسوب شود. 
ارزیابی وضعیت بازاریابی

هر برندی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید برنامه های دقیقی 
داش��ته باشد. این نکته می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی 
مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان را نیز بهبود بخش��د. با این حال 
صرف یک برنامه خوب برای موفقیت تضمینی ش��ما کافی نیس��ت. شما 
در این راس��تا باید یک برنامه دقیق تر برای روند ارزیابی کارتان نیز داشته 
باشید. این نکته به شما برای تولید محتوای بهتر در شبکه های اجتماعی 

کمک شایانی خواهد کرد. 
یادتان باش��د روند ارزیابی فرآیند بازاریاب��ی باید به طور دقیق و منظم 
صورت گیرد. این امر می تواند به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف داده و شرایط تان را نیز بهبود بخشد. یادتان باشد هر 
روند بازاریابی در دنیای امروز در صورتی که همراه با تکنیک های درس��ت 
باش��د و به خوبی ارزیابی شود موفق خواهد بود، در غیر این صورت شاید 
شما گاهی اوقات فقط احساس موفقیت در عرصه کسب و کار را پیدا کنید. 

این امر برای شما به شدت عجیب و نامناسب خواهد بود. 
اس��تفاده از شیوه های تازه در عرصه بازاریابی برای هر برندی امر مهمی 
محس��وب می شود. شما در بازاریابی بین کانالی باید همیشه حواس تان به 
تمام ش��بکه های اجماعی باشد. این امر شاید در نگاه نخست بسیار ساده 
به نظر برس��د، اما بدون ارزیابی دقیق روند بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف هرگز شما را به موفقیت نخواهد رساند. 
دریافت بازخوردهای مشتریان

دریافت بازخوردهای مناس��ب از س��وی مشتریان می تواند به شما برای 
توس��عه روند بازاریابی تان کمک کند. بس��یاری از اوق��ات برندها به دلیل 
دغدغه های مختلف توانایی ارزیابی ش��رایط از دیدگاه مشتریان را ندارند. 
این امر می تواند در مدت زمانی بسیار کوتاه شما را در شرایط دشواری قرار 
داده و رون��د تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را نیز تغییر دهد. یادتان 
باشد در دنیای امروز بسیاری از برندها برای بهینه سازی روند کاری شان به 
بازخورد کاربران نیاز مبرم دارند. درست به همین دلیل شما هم می توانید 
در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��انس تان را با دریافت این 

نظرات امتحان کنید. 
اش��تباه بسیاری از برندها ایستادن در گوش��ه ای و انتظار برای دریافت 
نظرات کاربران اس��ت. این امر می تواند برای ش��ما دردسرهای زیادی به 
همراه داشته و حتی روند تولید محتوای تان را نیز با مشکل رو به رو سازد. 
چنین نکته ای باید همیشه مد نظر شما قرار گیرد. درست به همین دلیل 
توصیه ما برای ش��ما اس��تفاده از روش های تعاملی ب��رای دریافت نظرات 
کاربران اس��ت. این امر می تواند شما را در کانون توجه کاربران قرار داده و 
اطاعات بس��یار مهمی نیز برای برند شما به همراه داشته باشد. بنابراین 

همیشه نکته مورد نظر را در کانون توجه خود و برندتان قرار دهید. 
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