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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

امکان نقدکردن غیرحضوری چک فراهم شد

 12 مزیت
چک دیجیتال

فرصت امروز: به گفته کارشناسان با اجرای قانون جدید چک، اعتبار به چک بانکی بازگشته است، به طوری که در 
گام نخست ابتدا چک های صیادی با شکل یکسان جای چک های سنتی بانک ها را گرفت و حاال در گام دوم با رونمایی 
از ســامانه چک امن دیجیتال )چکاد( در این هفته، چک های دیجیتال وارد بازار شده اند تا مردم رفته رفته با دسته 
چک های سنتی خداحافظی کنند. کاستی های حقوقی و قانونی در سال های گذشته موجب خدشه دار شدن جایگاه 

چک به عنوان یکی از مهمترین اوراق بهادار کشور شد و به مرور اعتبار چک برای شهروندان و فعاالن اقتصادی...

سبک جدید اعتراض به تخریب محیط زیست

چرا به شاهکارهاي نقاشي 
حمله می شود؟

2

3

3

صنایع »فلزی« و »پوشاک و چرم« باز هم رکورددار شامخ شدند

روایت شامخ مهرماه از برزخ اقتصاد
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: بورس تهران پس از 11 روز رشد متوالی باالخره دچار نوسان شد و در معامالت بیست و 
دومین روز آبان ماه، بازدهی منفی 0.49 درصدی را به ثبت رســاند. در حالی که با رشد قیمت دالر در 

بازار آزاد و رونمایی از بســته حمایتی سیاست گذار بورسی، بازار سهام طی دو هفته گذشته 
بر مدار صعودی حرکت کرده و جهش های چشمگیری را به ثبت رسانده است، این روند در...

روند صعودی شاخص های بورسی متوقف شد

نوسان بورس پس از 11 روز

نگـــاه
قیمت بنزین سال آینده 

تغییر نمی کند
تغییرات 60 ساله 

قیمت بنزین
تغییــرات 60 ســاله قیمت 
بنزین در ایران نشــان می دهد 
که حدود 19 بار اصالح قیمت 
بنزین در این ســال ها رخ داده 
که تنها سه مورد آن به اعتراض 
مردم منجر شده است. آخرین 
بنزین  قیمت  افزایــش  تجربه 
که اتفاقا باعث اعتراض جامعه 
هم شــد، به آبان مــاه 1398 
برمی گردد کــه دولت دوازدهم 
بی آنکه افــکار عمومی را آماده 
این اصالح قیمتی کند، قیمت 
را  اســتراتژیک  فــرآورده  این 
افزایش داد و شد آنچه که نباید 
می شــد. این روزهــا در حالی 
به فصل بودجــه ریزی نزدیک 
می شــویم که آخرین خبرها از 
دولت ســیزدهم نشان می دهد 
برنامه ای بــرای افزایش قیمت  
حامل هــای انــرژی در الیحه 
بودجه 1402 در کار نیســت. 
هــم در صحبت هــای رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و هم در 
صحبت های ســخنگوی دولت 
در روزهای اخیر تاکید شــده 
اســت که قیمت بنزین ســال 
آینده بدون تغییر خواهد بود و 
دولت هیچ طرحی برای افزایش 
قیمت بنزین ندارد. بدین ترتیب 
به نظر می رسد در سال 1402 

بیســتمین  شــاهد 
قیمــت... 2تغییــر 

19 ربیع الثانی 1443 - سـال هفتم
شماره   2128

8 صفحه - 5000 تومان

Mon.13 Nov 2022

فرصت امروز: وزارت بهداشــت در تیرماه امسال با اجرای 
طــرح »دارویار«، ارز 4200 تومانــی را برای تأمین و تولید 
دارو حــذف کرد و اصالح قیمت محصــوالت تولیدی را در 
دستور کار قرار داد. براســاس آمارها، میزان مصرف دالری 
بازار کاالهای ســالمت حدود 4  میلیارد یورو اســت )3.5 
میلیارد یورو تأمین بــا ارز دولتی و 424  میلیون یورو با ارز 
نیمایی( که در سال گذشته 12  درصد آن با ارز نیما تأمین 
شده اســت. »دکتر سیدسجاد حسینی«، مدیر تحلیل های 
اقتصادی حوزه ســالمت فدراســیون اقتصاد ســالمت در 
یادداشــتی به بررسی چگونگی اجرا و نتایج طرح »دارویار« 
پرداخته است که نشان می دهد »قیمت گذاری دستوری«، 
»عدم اصالح نسخه      نویسی« و »بار کردن تعهد افزایش قیمت 
بر دوش بیمه      ها« موجب زیان تولیدکنندگان و کمبود دارو 
در بازار شده است. همچنین »ناصر ریاحی«، رئیس اتحادیه 
واردکنندگان دارو و عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، 
دلیل اصلی کمبود برخی از اقــالم دارویی در بازار را »عدم 
قیمت گذاری به موقع« این اقالم در بازار دانسته و بر این باور 
است که »عدم قیمت گذاری به موقع« به مشکالت بازار دارو 
دامن زده است. به عقیده این فعال بخش خصوصی، »عدم 
قیمت گذاری به موقع پس از حذف ارز ترجیحی«، »کمبود 
جهانــی مواد اولیه« و »تاخیر بیمه ها در پرداخت تعهدات و 
کمبود نقدینگی شرکت های دارویی« از عوامل تعیین کننده 

در بروز کمبود برخی اقالم دارویی است.
پاشنه آشیل طرح ملی »دارویار«

»دکتر سیدسجاد حسینی«، مدیر تحلیل های اقتصادی 

حوزه ســالمت فدراســیون اقتصاد ســالمت، نتایج اجرای 
طــرح جامع »دارویــار« را در یارانه مبهــم، کمبود دارو و 
زیان تولیدکننده می داند و در یادداشــتی در وب سایت اتاق 
بازرگانی تهران می نویســد: »بعد از اجرای طرح »دارویار«، 
تمام ارز مورد نیاز بازار به واســطه شرکت های تامین کننده 
اعم از تولیدکننده و واردکننده با نرخ نیمایی تامین  می شود. 
تامیــن ریال الزم برای خریــد دارو و مواد و ملحقات حوزه 
ســالمت، با نرخ دالر 4200 تومانی، حدود 8 هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز داشت و دولت برای تامین ارز نیمایی هم 
بایــد 10 هزار میلیارد تومان هزینه می کرد که با هزینه 18 
هــزار میلیارد تومان، بازار فــروش 50 هزار میلیارد تومانی 
برای این اقالم ایجاد  می شــد. اکنون برآورد می شــود که با 
تغییــر ارز 4200 تومانی به نرخ نیمایی باید حدود 60 هزار 
میلیــارد تومان به عنوان هزینه خرید دالر از ســامانه نیما 
پرداخت شــود؛ در حالی که این رشد هنگفت هزینه  ریالی 
برای خرید ارز، فشار زیادی به تولیدکنندگان و واردکنندگان 

وارد خواهد کرد.
در اجــرای طــرح »دارویار« و به واســطه حــذف ارز با 
نــرخ دولتی، قیمــت 9633 پروانــه III دارو اصالح و به 
شرکت های داروسازی ابالغ شــد. این اصالح قیمت ها قرار 
بود افزایش قیمت ناشــی از تغییر نــرخ ارز و تورم و دیگر 
هزینه های قانونی را شامل شود، اما اکثر قیمت های اعالمی 
مورد اعتراض شرکت های داروسازی قرار گرفت؛ چراکه تاثیر 
تــورم و افزایش نرخ ارز قبلی محصوالتی که در ســال های 
گذشته قیمت های شــان اصالح نشده بود، در اجرای اصالح  

قیمتی طرح »دارویار« هم جبران نشد. دولت اعالم می کند 
که به موجب اجرای طرح »دارویار«، اصالح قیمت ها در بازه 
افزایشــی 10 تا 340 درصد صورت گرفته است؛ در حالی 
که شــرکت های تولیدکننده دارو معتقدند در قیمت گذاری 
صورت گرفته توسط سازمان غذا و دارو، این اصالح و افزایش 
قیمت با در نظر گرفتن آزادســازی نرخ ارز و نرخ های تورم 
سال های گذشته، در نهایت در محدود 20 تا 40 درصد بوده 
و به  نظر  می رسد در تصحیح قیمت اعالمی، کار کارشناسی 
ضعیفی صورت گرفته و به چند فرمول ســاده بسنده شده 

است.
زنگ خطر داروخانه های خصوصی

افزایش قیمت دارو تحت لــوای طرح جامع »دارویار«، با 
سیاست های شــدید عدم تحمیل هزینه به بیماران منجر 
به افزایش درصد پوشــش تعهدی بیمه ها به نسخ تجویزی 
سرپایی و بستری شده است و به این ترتیب، بیمه های پایه 
و تکمیلی با نرخ قیمت مصرف کننده، ســهمی از پرداخت 
از جیب بیمار را تعهد می کننــد. در طرح جامع »دارویار«، 
ریــال هزینه ای بیمار در پرداخت دارویی ثابت نگه داشــته 
شده است و ســهم پرداخت ریالی بیمه ها از پرداختی بابت 
قیمت جدید بعد از آزادسازی قیمت، بیشتر شده است. در 
آمارنامه اعالمی ســازمان غذا و دارو برای بازار داروی کشور، 
بازار دارویی سال 1400، حدود 64 هزار میلیارد تومان بوده 
است که با قیمت های روز اعالمی سازمان غذا و دارو بعد از 
اجرای طرح »دارویار«، ارزش کل ریالی بازار دارویی در سال 

1401 به بیش از 100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در اجــرای طرح »دارویار«، همچنین سیاســت اصلی بر 
عدم افزایش هزینه بیماران بنا شده است؛ این سیاست بدون 
تغییر در برنامه تجویز منطقی دارو و اضافه شــدن لیســت 
دارویی به تعهدات مشــمول دریافت خدمات بیمه ای اجرا 
شــده است و منجر به ایجاد بدهی دولت به بیمه ها و بدهی 
بیمه ها به داروخانه ها خواهد شد. با توجه به عملکرد ضعیف 
شرکت های بیمه در سال های گذشته در پرداخت تعهدات 
دارویی به داروخانه ها، ایجاد بدهی ناشــی از عدم تغییر در 
ریال پرداختی بیمار، در کوتاه مدت منجر به از دست رفتن 
سرمایه داروخانه های خصوصی ارائه دهنده خدمات دارویی 

به بیماران خواهد شد.
به سوی زیان 25 هزار میلیاردی

با بررســی اعداد و ارقام به دســت آمده می توان چنین 
گفت که بــازار دارویی کشــور در ســال 1400، عددی 
بیش از 63.5 هزار میلیارد تومان بوده اســت که در سال 
1401 و بعــد از اجرای طرح »دارویــار« به بیش از 100 
هزار میلیارد تومان رسیده است. در حقیقت، بازار دارویی 
کشور رشدی معادل 36.8 هزار میلیارد تومان داشته است. 
در این طرح همچنین شرکت های دارویی نیز باید حدود 
53 هزار میلیارد تومان بیشتر هزینه کنند که این تامین 
هزینه به سمت تامین بانکی، مضاربه یا سرمایه در گردش 
خواهد بود. از طرف دیگر، براساس قیمت گذاری دستوری، 
به فروش درب کارخانه شــرکت ها 27 هزار میلیارد تومان 
افزوده می شود که زیان 25 هزار میلیارد تومانی خالص را 

نشان می دهد.

در اثر این تغییرات در بازار شاهد رشد فزاینده هزینه ها در 
گروه های درمانی خواهیم بود و به خاطر قیمت گذاری اشتباه 
و محافظه کارانه، شــرکت های دارویی متضرر تامین هزینه  
جدید و قیمت تمام شــده می شوند. در این میان، بیمه های 
پایه نیز با اصالح خدمات پوشــش بیمه ای همچون افزایش 
درصد پوشــش، پوشــش قرار دادن داروهای بدون بیمه و 
III، برداشتن ســقف ریالی نسخه ها حسب نسخه نویسی 
الکترونیک، نسبت به جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب 
بیمار در طرح »دارویار« اقدام کرده اند، اما اتفاقی که غیرقابل 
جبران اســت، ارائه خدمات دارویی بدون پشــتوانه و بدون 
برنامه ریزی توسط دولت است که تا شش ماه آینده موجب 
برهم خوردن زنجیره  دارو و گردش مالی آن خواهد شــد. از 
اهداف طرح »دارویار« به رفع کمبود های دارویی اشاره ویژه 
شــده بود که در ماه های اجرای آن شاهد بروز کمبود سرم 
در تابستان، کمبود شربت های آنتی بیوتیک و سرماخوردگی 
در ابتدای پاییز اشاره می کنم؛ این طرح با توجه به ثابت نگه 
داشــتن هزینه کرد بیماران موجب تامین دارو نمی شود و یا 
تاثیری بر کاهش مصرف ندارد، بلکه موجبات افزایش مصرف 
دارو از طریق پوشــش بیمه ای و افزایش تعهدات پرداختی 
دولتی را به سبب حذف نسخ کاغذی و اکتفا به شماره ملی 
فراهم آورده است. با بررسی وضعیت اطالعات بازار از 2 هزار 
و 200 دارو با برند های مختلف شــاهد این هستیم که هزار 
و 550 دارو بــه اندازه نیاز بازار تامین شــده و 647 دارو در 
وضعیت بحرانی قرار دارد که نیاز به برنامه ریزی مناســب از 

سوی مسئوالن و ذی نفعان دارد.«

بازار داروی کشــور، روزهای دشــواری را سپری می کند. با 
اجرای طرح ملــی »دارویار« از تیرماه 1401، قیمت دارو برای 
تولیدکنندگان داخلی تا حدود زیادی اصالح شد، اما داروسازان 
و شــرکت های تولیدکننده مواد اولیه دارویــی از همان زمان 
نســبت به نحوه قیمت گذاری برای مواد اولیه تولید دارو گالیه 
داشــتند و حاال پس از گذشــت نزدیک به چهار ماه از اجرای 
این طرح شاهد کمبود داروهای مختلف در داروخانه ها هستیم. 
طرح ملی »دارویار« در حالی از 23 تیرماه امســال اجرا شــده 
است که از اصالح سیاست های ارزی دارو، منطقی شدن قیمت 
دارو، رســیدن یارانه دارو به دست مصرف کننده اصلی، افزایش 
نیافتــن هزینه پرداختی از جیب مــردم و در نهایت اختصاص 
یارانه سالمت به 366 قلم داروی ضروری و تحت پوشش بیمه 
قرار دادن 119 قلم داروی بدون نسخه به عنوان دستاوردهای 

مهم این طرح یاد شده است.
با ایــن وجود، گزارش های میدانی نشــان می دهد که طرح 
»دارویار« به خوبی اجرا نشده و به جای آنکه کمبودهای دارویی 
کشــور را برطرف کند، این کمبودها را تشــدید کرده است. به 
گفته داروســازان، اگر طرح »دارویار« به درستی در مسیر اجرا 
قرار می گرفت، صنعت داروی کشور را از ارز دولتی آزاد می کرد 

و کارخانه هــا دیگر معطل ارز دولتی نمی ماندند و با ارز نیمایی 
به فعالیت خود ادامه می دادند، اما متاســفانه قیمت  گذاری به 
درستی و به موقع انجام نشد. نکته ای که در صحبت های »ناصر 
ریاحی«، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و عضو هیأت رئیسه 
اتاق تهران نیز به چشم می خورد و او دلیل عمده کمبود برخی 
از اقالم دارویی در ســطح بازار را »عدم قیمت گذاری به موقع« 
این داروهــا در بازار عنوان می کند. به گفتــه »ریاحی«، عدم 

قیمت گذاری به موقع به مشکالت بازار دارو دامن زده است.
او »عــدم قیمت گذاری به موقع پس از حذف ارز ترجیحی«، 
»کمبــود جهانی مــواد اولیه« و »تاخیر بیمه هــا در پرداخت 
تعهدات و کمبود نقدینگی شــرکت های دارویــی« را در بروز 
کمبود برخی اقالم دارویی موثر می داند و می گوید: »در گذشته 
که نوسان قیمت به 5 درصد می رسید، حتی تاخیر شش ماهه 
در اعالم نرخ های جدید، مشکلی برای داروساز ایجاد نمی کرد، 
اما اکنون که این نوســان قیمتی به شــش برابر رسیده است، 
تاخیر در اعــالم نرخ های جدید برای تولیدکنندگان که عمدتا 
کوچک و متوســط هستند، قابل تحمل نبوده و آنها را به ورطه 

نابودی می کشاند.«
»ریاحی« در گفت وگو بــا روابط عمومی اتاق تهران توضیح 

می دهد: »در ســازمان غذا و دارو، یک کمیسیون قیمت گذاری 
وجود دارد که جلســات آن در گذشــته هفته ای یک یا دو بار 
تشکیل می شد و این تعداد جلسات نیز برای شرکت های دارویی 
کافی بود. طبق آیین نامه این کمیسیون چنانچه تغییرات قیمتی 
مواد اولیه، بیش از 5 درصد بود و این تغییر به مدت شــش ماه 
استمرار پیدا می کرد، کمیسیون مذکور، قیمت را مورد بازنگری 
قرار می داد.« به اعتقاد وی، »کمیسیون قیمت گذاری سازمان 
غذا و دارو تا پیش از حذف ارز ترجیحی، براساس موجودی مواد 
اولیه نســبت به قیمت گذاری اقالم دارویــی اقدام کرد، اما این 
قیمت گذاری در بسیاری از موارد دارای اشکال بود و بسیاری از 
شرکت ها به این نوع قیمت گذاری معترض بودند؛ به این دلیل 
که تغییرات نرخ تورم در آن دیده نشــده بود. بر همین اساس، 
پیش از حذف ارز ترجیحی نیز بســیاری از شرکت ها متقاضی 
افزایش قیمت بودند و این تغییر قیمتی مدام به تاخیر افتاد تا 
قیمــت ارز هم تغییر کند. اکنون که قیمت ارز نیز تغییر کرده، 
کمیسیون مربوطه زمان کافی برای رسیدگی به همه پرونده ها 
را ندارد. به همین دلیل، این کمیســیون باید هر روز تشــکیل 
جلســه می داد و این یک نکته ظریف بود که دولت باید به آن 

توجه می کرد.«

رئیــس اتحادیــه واردکننــدگان دارو در بخــش دیگری از 
ســخنانش، یکی دیگر از دالیل کمبود برخــی از اقالم دارویی 
در بــازار را کمبود جهانــی این اقالم و مــواد اولیه آن عنوان 
می کنــد و می افزاید: »در مورد برخی اقالم دارویی نظیر داروی 
کودکان، واقعیت این اســت که مواد اولیه آنها در جهان دچار 
کمبود شده اســت. در واقع، به دلیل آنکه مصرف این اقالم در 
دوران شیوع کرونا کاهش یافته، تولید آنها نیز دچار کاهش شده 
اســت. در حال حاضر، کشورهایی نظیر کانادا، آلمان و بسیاری 
از کشورهای پیشرفته نیز با این کمبودها مواجه هستند. مسئله 
دیگر، این اســت که به دلیل چند برابر شدن قیمت تمام شده 
تولیدات، نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان هم حداقل 2.5 برابر 
و برای واردکنندگان نیز به شش برابر افزایش یافته است. البته 
تولیدکنندگان و واردکنندگان با علم به این مسئله درخواست 
تغییر نرخ ارز را داشــتند، اما مشــکل این است که بیمه ها نیز 
بدهی خود را به موقع نمی پردازند و تاخیر در پرداخت بدهی ها 
به طور متوســط به حدود یک سال رسیده است؛ در حالی که 
قاعده این اســت که این مطالبات سه ماهه وصول شود. نکته 
مهم تر آنکه بانک مرکزی هم سیاست انقباضی در پیش گرفته 
اســت و طبق این سیاســت، بانک های عامل حتی تسهیالت 

مصــوب را هم لغو کرده اند و پرونده جدید قبول نمی کنند. این 
مسائل در کنار هم می تواند در بازار تنش ایجاد کند.«

»ریاحی« بــا بیان اینکــه »دولت در اقدامــی حمایتی به 
اصالح تعرفه گمرکی واردات مواد اولیه دارو پرداخته و نســبت 
تسهیالت به فروش شــرکت را به دو برابر افزایش داده است«، 
ادامــه می دهد: »این اقدامات می تواند به تولیدکنندگان کمک 
کند، اما اقدام شایسته تر این بود که تاخیر بیمه ها در پرداخت 
مطالبات که به حدود 6 الی7 هزار میلیارد تومان می رسد، یک 
بار به روز می شد و این مهم می توانست بازار را در شرایط تثبیت 

شده قرار دهد.«
او در پایان صحبت هایش با تاکید بر اینکه »عمده ترین دلیل 
کمبود اقالم دارویی در ســطح بازار همانــا عدم قیمت گذاری 
به موقع اســت«، می گوید: »در گذشته ممکن بود که یک قلم 
از اقالم مواد اولیه به میزان 5 درصد دچار نوســان قیمتی شود 
که اگر قیمت گذاری جدید نیز شش ماه هم به تاخیر می افتاد، 
مشــکل بزرگی برای تولیدکننده ایجاد نمی شد، اما اکنون که 
تغییرات قیمتی به شش برابر رسیده است، برای تولیدکنندگان 
قابل تحمــل نبوده و آنها را که عمدتا شــرکت های کوچک و 

متوسط هستند، به ورطه نابودی می کشاند.«

چرا داروسازان از اجرای طرح »دارویار« ناراضی هستند؟
روزهای دشوار بازار دارو

پاشنه آشیل اجرای طرح »دارویار« کجاست؟

واکنش بازار به طرح »دارویار«

بازار هدف )Target Market( چیست؟
همراه با راهنمای تعریف آن

بــه طوری کــه حتی اقدامــات بازاریابــی هم بایــد در چارچوب رعایــت حریم خصوصــی مخاطب 
هــدف صورت گیرد. حــاال در چنین شــرایطی صحبت کــردن دربــاره تقســیم بندی جغرافیایی بازار 
هــدف کنجــکاوی هــر مخاطبــی را برمی انگیزد! مــا اصال قصــد نداریم شــما را تبدیل بــه هکرهای 
حرفــه ای کنیــم که بــه هر طریقی دنبــال اطالعات مخاطب شــان هســتند. در عوض شــما فقط باید 
تقســیم بندی بــازار هدف تــان را براســاس موقعیــت مکانــی مجموعه افــراد داخل آن انجــام دهید. 
اجــازه دهیــد به جای توضیحــات تکراری بیشــتر، یک راســت برویم ســراغ معیارهای ایــن بخش...



فرصت امروز: براساس برآورد جدید فائو، صورتحساب واردات مواد غذایی 
در مســیر ثبت یک رکورد تاریخی اســت. طبق پیش بینی سازمان غذا و 
کشــاورزی سازمان ملل، واردات غذا در سال 2022 میالدی به رقم 1.94 
تریلیون دالر افزایش خواهد یافت که از پیش بینی پیشین این نهاد باالتر 
اســت و همچنین حدود 10 درصد از ســطح رکورد سال گذشته بیشتر 
است. بیشتر بار این صورتحساب مالی به کشورهای با درآمد باال اختصاص 
دارد و اگرچه میزان واردات مواد غذایی در این کشــورها افزایش یافته، اما 
این رکورد تاریخی عمدتــا در واکنش به قیمت    باالی غذا اتفاق می افتد. 
بیشترین آسیب نیز سهم کشورهای فقیر خواهد شد و کم درآمدها بیش 
از سایر کشورها از افزایش قیمت غذا آسیب می بینند و در نتیجه بیش از 
پیش در تنگنای ناامنی غذایی قرار می گیرند. به گفته فائو، مجموع واردات 
غذای کشورهای فقیر و با درآمد پایین، با وجود کاهش 10 درصدی وزن 
اما از نظر ارزش احتماال بدون تغییر باقی می ماند که نمایانگر مشــکالت 
روزافزون این کشــورها برای دسترسی به غذاست. بازوی غذا و کشاورزی 
ســازمان ملل بر همین اساس با هشدار دوباره نسبت به ناامنی غذایی در 
این کشورها از صندوق بین المللی پول می   خواهد که با تایید برنامه پنجره 
شــوک غذایی )برنامه   ای برای مقابله با ناامنی غذا در کشورهای با درآمد 

پایین(، این روند خطرناک را معکوس نماید.
فائو یا همان سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد دو بار در سال 
از چشــم انداز بازار مواد غذایی گزارش می دهد. گزارش دوم فائو در سال 
2022 نشــان می دهد که با تداوم جنگ روســیه و اوکراین، اختالل در 
زنجیــره عرضه و مهمتر از همه، تغییرات اقلیمی، بعید به نظر می رســد 
قیمت ها در بازار جهانی غذا در آینده نزدیک کاهش پیدا کنند. بنابراین به 
نظر می رسد که همچنان غذا در اغما و ناامنی غذایی در کمین کم درآمدها 

خواهد بود.
نسخه ضدشوک بازار غذا

براســاس آخرین گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، صورت 
مالی واردات غذای جهانی نشان دهنده رشد 1.94 تریلیون دالری در سال 
2022 اســت که رقمی باالتر از انتظار گزارش   های پیشین است. مطابق 
چشــم   انداز جدید فائو که روند کلی تجارت غــذا را به تفکیک گروه های 
غذایی بررسی می  کند، صورت مالی غذای جهانی در مسیر ثبت رکوردی 
تاریخی است و از سطح رکورد قبلی در سال 2021 حدود 10 درصد باالتر 
خواهد بود. با این وجود، انتظار می رود ســرعت رشد کنونی در واکنش به 

قیمت    باالی غذا در سطح جهان و تضعیف نرخ برابری پول ملی کشورها در 
برابر دالر کاهش یابد. هر دوی این موارد، یعنی قیمت باال و تضعیف پول 
ملی، بر قدرت خرید کشورها تاثیر می   گذارد و در نتیجه بر میزان واردات 

غذا از سوی آنها نیز اثرگذار است.
عمده افزایش در این صورت مالی مربوط به کشورهای با درآمد باالست 
که عمدتا ناظر به افزایش قیمت های جهانی اســت، اما مقادیر وارداتی در 
این کشورها نیز شاهد روند افزایشی است. کشورهایی که از نظر اقتصادی 
آســیب   پذیر هستند، بیش از سایر کشــورها از این افزایش قیمت آسیب 
می   بینند. برای نمونه،  ســرجمع صورت مالی واردات غذای کشورهای با 
درآمد پایین، با وجود کاهش 10 درصدی وزن، احتماال از نظر ارزش بدون 
تغییر باقی می   ماند که نشان   دهنده مشکالت روزافزون این کشورها برای 
دسترسی به غذاست. فائو در همین راستا نسبت به گسترش ناامنی غذایی 
در کشــورهای فقیر هشــدار می دهد و این روند را از منظر تامین امنیت 
غذایــی، خطرناک می داند؛ چراکه واردکننــدگان غذا برای تامین مالی با 
دشواری روبه رو هستند. این رویه به شکل بالقوه این پیام را صادر می کند 
که دوره مقاومت این کشــورها در مقابل افزایش قیمت جهانی غذا به سر 

آمده است.
بازوی غذا و کشــاورزی ســازمان ملل با تاکید بر تهدید امنیت غذایی 
جهان هشــدار می دهد که تفاوت   های موجود در میان کشــورها احتماال 
پررنگ   تر خواهد شد. کشورهای با درآمد باال به افزایش واردات در تمامی 
زنجیــره محصوالت غذایی ادامه می دهنــد؛ در حالی که مناطق در حال 
توسعه بر واردات غذاهای اصلی متمرکز می   مانند. فائو با توجه به وضعیت 
فعلــی مخاطره آمیز جهان، از تایید برنامه پنجره شــوک غذایی توســط 
صندوق بین المللی پول اســتقبال می کنــد و آن را گامی مهم در جهت 
تسهیل موانع افزایش هزینه واردات غذا در بین کشورهای با درآمد پایین 
می   داند. فائو همچنین عالوه بر افزایش هزینه غذا به افزایش هزینه واردات 
نهاده های کشاورزی اشاره می کند که موجب کاهش توان واردات این اقالم 
در کشــورهای در حال توســعه و در نتیجه کاهش بهره   وری و نیز سطح 
زراعت می شود و بیش از پیش موجب اختالل در دسترسی داخلی به اقالم 

غذایی در این مناطق خواهد شد.
روند مصرف اقالم غذایی

چشم   انداز غذای سازمان ملل با اشاره به افزایش هزینه واردات نهاده های 
کشاورزی پیش بینی می کند که صورت مالی نهاده   های کشاورزی در سال 

2022 به رقــم 424 میلیارد دالر افزایش یابد که از رشــد 48 درصدی 
نســبت به ســال 2021 و رشــد 112 درصدی نســبت به سال 2020 
حکایت دارد. گرچه افزایش هزینه    واردات انرژی و کود کمتر از حد انتظار 
چشم   انداز پیشین است، با این حال، در صورت های مالی تاییدکننده روند 
کلی است و نشانگر فشار بر کشورهای با درآمد پایین است. بنابراین برخی 
کشورها ناگزیر استفاده از نهاده هایی نظیر کود را کاهش می دهند که خود 
به معنای افت بهره   وری در بخش کشــاورزی و کاهش دسترسی داخلی 
این کشورها به غذاست. به تعبیر فائو، »عواقب منفی این روند برای تولید 
جهانی محصوالت کشــاورزی و امنیت غذایی« احتماال تا سال 2023 نیز 

ادامه خواهد داشت.
بخش دیگر گزارش فائو به بررســی روند عرضــه در جهان و رویه   های 
مصرفی اقالم عمده غذا )شــامل غالت، دانه   های روغنی، شــکر، گوشت، 
لبنیات و ماهی( اختصاص دارد. پیش بینی می شود که تولید جهانی گندم 
تحت تاثیر بهبود چشــمگیر برداشــت در کانادا و روسیه در سال 2023-

2022 بــه رکورد 784 میلیون تن برســد. این موضوع قاعدتا باید ذخایر 
جهانی گندم را نیز به سطحی باالتر از رکورد پیشین برساند. با این وجود 
احتماال ذخیره گندم عمدتا در چین و روســیه رخ دهد و باقی جهان افت 
8 درصدی در ذخیره گندم داشته باشد. همچنین ذخایر غالت دانه درشت 
یا سخت به کمترین میزان از سال 2013 می   رسد. این امر به دلیل کاهش 
روند ذخیره   ســازی در کشورهای بزرگ اســت که خود نتیجه افت مورد 
انتظار در تولید این اقالم است. پیش بینی می شود تولید غالت دانه درشت 
در ســال 2022، افت 2.2 درصدی داشــته باشد و به 1.467 میلیون تن 
برسد. هرچند انتظار می رود که تولید جهانی برنج در سال 2022-2023 
روند کاهشی را تجربه کند، اما میزان آن سرجمع از سطح میانگین تولید 
باالتر خواهد بود که به واســطه انعطاف ســطوح زراعی آسیا و بهبود روند 
تولید در آفریقاست. تولید دانه   های روغنی نیز به مدار سابق بازمی گردد و 
در سال 2023-2022 به رکورد تاریخی خواهد رسید. در این مسیر انتظار 
می رود تولید دانه   های سویا و کلزا، افت تولید بذر آفتابگردان را جبران کند. 
تولید جهانی شکر نیز افزایش خواهد داشت که به دلیل بهبود تولید شکر 
در برزیل و گسترش زراعت در چین و تایلند است، اما رشد مصرف آن با 
سرعتی کمتر از تولید رخ خواهد داد. همچنین انتظار می رود تولید جهانی 
گوشت و لبنیات، روندی افزایشــی با شیب مالیم داشته باشد و مجموع 

تولید ماهی و آبزیان 1.2 درصد در سطح جهان افزایش یابد.

فائو نسبت به تهدید امنیت غذایی در کشورهای فقیر هشدار داد

ناامنی غذایی در کمین کم درآمدها

فائو در گزارش جدید خود بار دیگر نسبت به تهدید امنیت غذایی جهان 
به ویژه برای کم درآمدها و کشورهای فقیر هشدار می دهد. بخشی از بروز 
ایــن ناامنی غذایی - در کنار تداوم جنگ روســیه و اوکراین - به پدیده 
تغییــرات اقلیمی برمی گردد که زندگی نوع بشــر و همه موجودات روی 
زمین را تهدید می کند. همانطور که فقرا و کم درآمدها در بروز این ناامنی 
غذایی، کمترین نقش را دارند و از قضا بیشــترین آســیب را هم متحمل 
می شــوند، در پدیده تغییرات اقلیمی و آب و هوایی نیز بیشترین لطمه را 
می بینند، بی آنکه نقش چندانی در گرمایش زمین و تخریب محیط زیست 

داشته باشند.
فعاالن محیط زیست طی سال های گذشته همواره نسبت به بي توجهي 
دولت ها به تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین اعتراض داشته اند، اما حاال 
سبک جدیدی را برای اعتراض به تخریب محیط زیست انتخاب کرده اند 
و آن، حمله به تابلوهای نقاشی گران قیمت در موزه هاست، اما هدف از این 
حمالت نمادین چیســت؟ به گزارش »الجزیره«، در شرایطي که تغییرات 
آب و هوایي به جایي رسیده که زندگي نوع بشر را تهدید مي کند و بوریس 
جانسون، نخست وزیر سابق بریتانیا هشدار داده است که اسکندریه در مصر 
فقط یکي از شهرهایي است که در سال هاي پیش رو به دلیل تغییرات آب 
و هوایي زیر آب خواهد رفت و نیز به  رغم تالش هاي بین المللي پیرامون این 
موضوع، تاکنون دولت های جهان پاسخ قانع کننده اي به این معضل جهاني 
نداده اند. بي توجهي دولت ها به تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین، فعاالن 
محیط زیســت را بر آن داشته تا با روش هایي که گاه خشن و تند به نظر 

مي رسند، هشدارهاي خود را به گوش جهانیان برسانند.
یکي از روش هاي اعتراضي فعاالن محیط زیســت که در ماه هاي اخیر 

چندین بار شــاهدش بوده ایم، حمله به نقاشي هاي معروف و گران قیمتي 
اســت که در موزه ها به نمایش درمي آید. حمله با پوره ســیب زمیني به 
تابلو »Meules« اثر »کلود مونه« و حمله با ســوپ گوجه فرنگي به تابلو 
»آفتابگردان ها« اثر »ونســان ونگوگ«، نمونه هایي از این دست هستند. 
البته چون این نقاشــي هاي گران قیمت معموال پوششــي محافظ دارند، 
آسیب جدي متوجه آنها نمي شود و این حرکت ها بیشتر نمادین و با هدف 
جلب  توجه افکار عمومی و دولت ها به مسئله محیط زیست انجام مي شود. 
گروهي که این اقدامات را رهبري مي کند، »آخرین نسل« نام دارد که در 
سال 2021 در آلمان تاسیس شده است. این گروه از هفت جوان تشکیل 
شده است که سال گذشته دست به اعتصاب غذا هم زدند. خواسته آنها این 
بود که قبل از انتخابات فدرال آلمان درباره تغییرات آب و هوایی با هر سه 

نامزد انتخاباتي صحبت کنند تا تصمیمات الزم اتخاذ شود.
توجیه فعاالن محیط زیست برای حمله به تابلوهاي نقاشی گران قیمت 
این اســت که این تابلوها که اتفاقا بســیار مورد توجهند و میلیون ها دالر 
قیمت دارند، هرگز با ارزش تر از محیط زیست ما نیستند و اگر هزینه هاي 
هنگفتي که صرف آنها شده، براي بهبود شرایط آب و هوایي صرف مي شد، 
اکنون شرایط آب  و هوایي بهتري  داشتیم. آنها معتقدند خود کشور آلمان 
در کنار کشــورهاي صنعتي همچون چیــن و آمریکا که موجب باالرفتن 
درجه حرارت کره زمین شــده اند، نقش مهمي در شکل گیري و پیشبرد 
این فاجعه داشــته اند؛ فاجعه اي که به زودي زندگي بشــر و چه بسا تمام 

موجودات زنده کره زمین را به خطر خواهد انداخت.
از دیگر خواســته های فعاالن معترض محیط زیست، حمایت از فقرا در 
مقابل تغییرات آب و هوایي است؛ زیرا آنها بیشترین آسیب را از این معضل 

جهانــي مي بینند، در حالي که کمترین تاثیــر را در روند گرمایش زمین 
دارند. سرانه انتشار گازهاي گلخانه اي در آمریکا 16 برابر بیشتر از هند، 60 
برابر بیشــتر از بنگالدش و 100 برابر بیشتر از چاد، سومالي و مالي است. 
ثروتمندان جهان که صنایع بزرگ را مدیریت مي کنند، خیلي بعید است 
که از بخشي از ســودهاي کالن خود صرف نظر کنند و با تعطیلي موقت 

کارخانه هاي شان، درجه حرارت زمین را اندکی پایین بیاورند.
فقرا بیشترین آســیب را در برابر باران هاي سیل آسا، سیل، خشکسالي 
و آتش ســوزي جنگل ها مي بینند؛ زیرا آنها توان مالي الزم براي مقابله با 
تغییرات آب وهوایي را ندارند. اقدامات مقابله اي همانند ســرپناه و پوشاک 
مناسب و امکان جابه جایي مکاني براي قشر ضعیف بسیار دشوارتر است. 
براي مثال، توفان کاترینا که یکي از مرگبارترین توفان هاي ایاالت متحده 
آمریکا محسوب مي شــود، به فقیران، کوخ نشین ها و ساکنان مناطق کم 
ارتفاع بیش از همه آســیب رساند، کساني که حتي ماشیني براي فرار به 
مکاني امن نداشتند؛ حال آنکه ثروتمندانی که خود عامل اصلي گرمایش 
زمین هستند، در مواجهه با سیل به مکان هاي امن می گریزند و در مواجهه 
با گرماي هوا در خانه هایي با تهویه مناســب اســتراحت مي کنند. فعاالن 
محیط زیست، سیاســت هاي نئولیبرال را عامل بسیاري از مشکالت آب 
و هوایي زمین مي دانند که زندگي بشــر را تهدید مي کند. آنها مي گویند 
ثروتمندان و صاحبان صنایع نسبت به تغییرات آب و هوایی، آسیب رسیدن 
به زمین و به خطر افتادن زندگي انســان ها بي تفاوت هستند. قطعا آلمان 
که فعاالن محیط زیســت را بازداشت کرده است، خود مي داند که مقصر 
اصلي این بحران کیست، تنها راه مقابله با گرمایش زمین را هم بلد است 
و همچنین مي داند که تاوان گرمایش زمین را چه کسي خواهد پرداخت.

سبک جدید اعتراض به تخریب محیط زیست

چرا به شاهکارهاي نقاشي حمله می شود؟

نگاه

قیمت بنزین سال آینده تغییر نمی کند
تغییرات 60 ساله قیمت بنزین

تغییرات 60 ساله قیمت بنزین در ایران نشان می دهد که حدود 
19 بار اصالح قیمت بنزین در این سال ها رخ داده که تنها سه مورد 
آن به اعتراض مردم منجر شده است. آخرین تجربه افزایش قیمت 
بنزین که اتفاقا باعث اعتراض جامعه هم شــد، به آبان ماه 1398 
برمی گــردد که دولت دوازدهم بی آنکه افــکار عمومی را آماده این 
اصالح قیمتی کند، قیمت این فرآورده استراتژیک را افزایش داد و 
شد آنچه که نباید می شد. این روزها در حالی به فصل بودجه ریزی 
نزدیک می شویم که آخرین خبرها از دولت سیزدهم نشان می دهد 
برنامــه ای برای افزایش قیمت  حامل های انــرژی در الیحه بودجه 
1402 در کار نیســت. هم در صحبت های رئیس سازمان برنامه و 
بودجه و هم در صحبت های سخنگوی دولت در روزهای اخیر تاکید 
شــده است که قیمت بنزین ســال آینده بدون تغییر خواهد بود و 
دولت هیچ طرحی بــرای افزایش قیمت بنزین ندارد. بدین ترتیب 
به نظر می رسد در سال 1402 شاهد بیستمین تغییر قیمت بنزین 
کشور نخواهیم بود. به همین بهانه در گزارش حاضر، به روند تاریخی 

اصالح قیمت بنزین در شش دهه گذشته پرداخته ایم.
نخستین پمپ بنزین ایران در سال 1306 در آبادان تأسیس شد. 
آن زمان قیمت هر لیتر بنزین پنج ریال تعیین شد و به این ترتیب 
بنزین رسما وارد سبد سوخت مصرفی ایرانیان شد. سپس 37 سال 
بعد یعنی در ســوم آذرماه 1343، قیمت هر لیتر بنزین دو برابر و 
معادل 10 ریال اعالم شــد. این اولین تغییر قیمت بنزین در ایران 
بود که با اعتراضات مردمی، اعتصاب تاکسی ها و ورود ارتش به ماجرا 
همراه شد. اعتراضات تا 20 دی ماه 1343 ادامه داشت و نهایتا بعد 
از 50 روز، شــخص اول کشور قیمت بنزین را به شش ریال کاهش 
داد. اتفاقی که تا 13 ســال بعد منجر به تثبیت قیمت بنزین شد و 
نرخ آن تا سال 1356 ثابت ماند. در روز نخست همین سال قیمت 
بنزین بار دیگر تغییر کرد و این بار با رشــد 33 درصدی به قیمت 
هشت ریال رسید. از آن پس مجددا روند افزایشی قیمت بنزین آغاز 
شــد و در ابتدای سال 1357 قیمت بنزین با 25 درصد افزایش به 
نرخ 10 ریال رســید. در خردادماه 1359 نیز درصد افزایش قیمت 
بنزین رکورد زد و نرخ هر لیتر بنزین با 200 درصد رشد به 30 ریال 
رســید. این تغییر اگرچه قابل توجه بود، اما جالب آنکه اعتراضاتی 

در پی نداشت.
تاریخ تغییرات بنزینی کشــور نشــان می دهد که از 19 مرتبه 
اصالح قیمت بنزین طی 60 ســال گذشــته تنها سه بار این اتفاق 
با اعتراضات مردمی همراه شده است. دو تفاوت مهم میان این سه 
مرتبه با دوره های دیگری که افزایش قیمت بنزین با پذیرش جامعه 
همراه شــده، وجود دارد. اول اینکه در دوران پذیرش، مردم از قبل 
در جریان تغییرات قیمتی قــرار گرفتند و در زمان اجرای افزایش 
قیمت ها کامال با شــرایط جدید تطبیق یافتند. نکته دوم به درصد 
افزایــش قیمت برمی گردد و در ســه مرتبه ای که اصالح قیمتی با 
اعتراض مردمی مواجه شــده، افزایش قیمت ها نسبتا شدید )بیش 
از 100 درصد( بوده اســت. به عبارت بهتر، ســرکوب قیمتی برای 
مدت طوالنی و سپس افزایش ناگهانی آن طبیعتا عصبانیت جامعه 

را به همراه دارد.
در ادامــه تاریخچه تغییرات قیمتی بنزین به ســال های 1369، 
1374 و 1376 می رســیم که سه بار اصالح قیمت در این سال ها 
رقم خورد. در این سه برهه زمانی به ترتیب هر بار قیمت بنزین 67 
درصد، 100 درصد و 60 درصد باال رفت که هر ســه اصالح قیمت 
در دولت سازندگی رخ داد و در مجموع قیمت بنزین را از 30 ریال 
به 160 ریال رساند. سپس در دولت اصالحات، رکورد دفعات تغییر 
قیمت بنزین شکسته شــد و هفت بار اصالح قیمت صورت گرفت 
که در نهایت قیمت بنزین را از 160 ریال در ســال 1376 به 800 
ریال در سال 1383 رساند. در دولت های نهم و دهم نیز سه مرتبه 
اصــالح قیمت اتفاق افتاد. ابتدا در خردادماه 1386 قیمت بنزین با 
25 درصد افزایش به هزار ریال رســید. تیرماه همان ســال دوباره 
اصالح قیمت انجام شــد و بنزین با 300 درصد افزایش، لیتری 4 
هزار ریال شد. در این مقطع نیز اعتراضات مردمی شکل گرفت، اما 
سه ســال بعد در جریان هدفمندسازی یارانه ها مجددا نرخ بنزین 
اصالح شــد و با 45 درصد افزایش قیمت به 7 هزار ریال رســید. 
در مجموع قیمت بنزیــن در دوره فعالیت دولت مهرورزی از 800 
ریال به 7 هزار ریال رسید. سپس در دولت های یازدهم و دوازدهم، 
افزایش قیمت بنزین با تجربیات تلخی همراه شد. ابتدا در خردادماه 
1396، قیمت بنزین به 10 هزار ریال رسید و سپس اصالح قیمتی 
تــا آبان ماه 1398 متوقف شــد؛ چراکه در یک برهه قیمت بنزین 
ایران با قیمت فوب خلیج فارس برابر شــده بود و کارشناسان بارها 
به دولت گوشزد کردند که اگر قرار است قیمت بنزین به 90 درصد 
فوب خلیج فارس برســد، اکنون بهترین فرصت است. متاسفانه در 
آبان ماه 1398 در شرایطی قیمت بنزین 200 درصد افزایش یافت 
که هیچ اطالع رســانی قبلی در این زمینه انجام نشــد و به همین 
دلیل، اصالح قیمتی با شــوک بزرگی در جامعه همراه شــد. از آن 
زمان تاکنون قیمت بنزین در دو نرخ 1500 تومان و 3 هزار تومان 

ثابت مانده است.
روند مصرف بنزین در زمان اصالح قیمتی نشــان می دهد به جز 
سال 1386 که افزایش قیمت بنزین به کاهش مصرف منتهی شد، 
در ســایر دفعات اما افزایش قیمــت بنزین، تاثیر چندانی بر میزان 
مصرف آن نداشــته اســت؛ موضوعی که نشــان می دهد افزایش 
قیمت هایی که با تأخیر و بعضا به صورت ناگهانی )آبان ماه 1398( 
انجام شــده همواره از تقاضا عقب بوده و جز هزینه های اجتماعی، 
کارکردی نداشته است. بررسی تجربیات تغییر قیمتی بنزین، چند 
پیام مهم برای سیاست گذاران و دولتمردان دارد. اول اینکه هرگونه 
اصالح قیمتی که در حامل های انرژی انجام می شــود، حتما باید با 
اطالع رسانی قبلی به مردم و توجیه افکار عمومی باشد، وگرنه تنها 
هزینه های اجتماعی به دنبال خواهد داشت و مسیر اصالح قیمت 
بنزین را تا سال ها خواهد بست. دوم اینکه اگر به سوی شناور شدن 
قیمت هــا حرکت نکنیم، اصالح قیمت ها به یک داســتان تکراری 
بدل می شود که نه تنها همانند زخمی کهنه در اقتصاد ایران رخنه 
می کند، بلکه همراهی مردم با اجرای ســایر سیاست های اقتصادی 
را کمرنگ می کند. پیام ســوم نیز عدم بــه تعویق انداختن اصالح 
قیمت ها و پیامد منفی سرکوب قیمتی بلندمدت است؛ زیرا نتیجه 
آن، یک افزایش ناگهانی قیمت بنزین اســت که طبیعتا با واکنش 

شهروندان همراه می شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه

23 آبان 1401

شماره 2128



فرصت امروز: به گفته کارشناســان با اجرای قانون جدید چک، اعتبار 
به چک بانکی بازگشته است، به طوری که در گام نخست ابتدا چک های 
صیادی با شکل یکسان جای چک های سنتی بانک ها را گرفت و حاال در 
گام دوم با رونمایی از ســامانه چک امــن دیجیتال )چکاد( در این هفته، 
چک های دیجیتال وارد بازار شده اند تا مردم رفته رفته با دسته چک های 
سنتی خداحافظی کنند. کاستی های حقوقی و قانونی در سال های گذشته 
موجب خدشه دار شدن جایگاه چک به عنوان یکی از مهمترین اوراق بهادار 
کشور شد و به مرور اعتبار چک برای شهروندان و فعاالن اقتصادی کاهش 
پیــدا کرد، اما حاال با اجرای قانون جدید چک به تدریج اعتبار به چک به 
عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت در کشــور بازگشته و در جدیدترین 
اتفاق در ابتدای هفته جــاری از چک دیجیتال در بانک مرکزی رونمایی 
شد. البته چک دیجیتال در گام نخست تنها در سه بانک راه اندازی شده و 

در سه بانک دیگر نیز به صورت آزمایشی در حال اجراست.
پــس از آنکه با اجرای قانون جدید چک، چک های صیادی با شــکل و 
فرمت یکسان، جای چک های سنتی بانک ها را گرفت، حاال در جدیدترین 
تحــول بانکی، چک های دیجیتال یا الکترونیکی پا به بازار گذاشــته اند تا 
گام نخست خداحافظی با دســته چک های سنتی مرسوم برداشته شود. 
چک دیجیتال یا الکترونیک، نوع جدیدی از چک اســت که سرعت، دقت 
و امنیت بیشــتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک های کاغذی 
دارد و بــا یک امضای الکترونیکی اعتبــار پیدا می کند. همه قوانین چک 
کاغذی برای چــک دیجیتال قابل اجراســت. صاحب نظران می گویند با 
عملیاتی شدن چک دیجیتال، اعتبار به خرید اعتباری بازخواهد گشت و 

معامله گران راحت تر از قبل به چک اعتماد می کنند.
نسل جدید چک از راه رسید

چک دیجیتال یا الکترونیک، نوع جدیدی از چک است که موجودیتی 
مشابه چک کاغذی دارد و تمامی مقررات چک کاغذی در مورد آن صدق 
می کند. در چک دیجیتال کاغذ از موجودیت چک حذف شده و با استفاده 
از امضای دیجیتال چک معتبر می شــود. در این راســتا، سامانه چکاد با 
هدف ایجاد بستر امن بین بانکی برای ارائه چک دیجیتال و برطرف کردن 
مشکالت چک فیزیکی ایجاد شده و بانک ها با بهره گیری از سرویس های 
این ســامانه می توانند سرویس های چک دیجیتال را برای مشتریان خود 

عرضه کنند. چک دیجیتال در مقایســه با چک کاغذی از سرعت، دقت و 
امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی برخوردار است و با یک امضای 
الکترونیکی اعتبار پیدا می کند. بر همین اساس، در اولین روز هفته جاری 
با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیران صمت و اقتصاد از ســامانه امن 
چک دیجیتال )چکاد( رونمایی شــد. این ســامانه با هدف ایجاد بستری 
برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک های کاغذی 
راه اندازی شده است و امکان مدیریت و نظارت آنالین مبادله چک را برای 

شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می کند.
همانطور که اشاره شد، چک دیجیتال در گام نخست تنها در سه بانک 
راه اندازی شــده و بانک های پارســیان، صادرات و تجارت در حال حاضر 
دسترسی مشتریان حقیقی به چک الکترونیک را فراهم کرده اند. همچنین 
ســه بانک کشاورزی، آینده و ملت نیز در حال اجرای آزمایشی این طرح 
هستند و به زودی چک الکترونیک را برای مشتریان خود عملیاتی خواهند 
کرد. به نظر می رســد این فاصله زمانی به دلیل ناآشــنایی شهروندان و 
فعاالن اقتصادی و همچنین تکمیل زیرســاخت ها به وجود آمده و هنوز 
تا جایگزینــی کامل چک دیجیتال با چک کاغذی فاصلــه داریم. با این 
حال، کارشناســان بانکی از رونمایی از چــک دیجیتال به عنوان گام اول 

خداحافظی با دسته چک های کاغذی یاد می کنند.
عضویت در همراه بانک، نصب و فعال سازی برنامه »هامون« جهت ثبت 
امضای الکترونیکی و همچنین داشتن یک حساب جاری با امکان صدور 
دسته چک، پیش نیازهای اســتفاده از خدمات سامانه چکاد برای دریافت 
و صدور چک دیجیتال اســت. پس از فعال سازی خدمت چک دیجیتال 
در منــوی مربوطه در همراه بانک، خدمــات مربوط به چک دیجیتال اعم 
از درخواست صدور دســته چک، صدور چک، امکان وصول درون بانکی و 
بین بانکی چک بانکی، مشــاهده دســته چک صادرشده و برگه های چک 
دیجیتال، مشاهده چک های دریافتی، انتقال چک دیجیتال، ضمانت چک، 
مسدودســازی چک، ابطال چک و نقد کردن چک بدون مراجعه به شعبه 

قابل انجام خواهد بود.
12 مزیت چک امن دیجیتال

بدون شک، چک الکترونیکی خیلی امن تر از چک کاغذی است؛ چراکه 
نمی توان آن را تغییر داد یا به طور کلی منکر صدورش شد. از آن گذشته 

بانک مرکزی زیرساختی ایجاد کرده تا صادرکنندگان یا انتقال دهندگان 
چک از طریق امضای دیجیتال، احراز هویت و اعتبارســنجی شــوند و 
همیــن امر بر امنیت چک  های دیجیتال اضافــه می کند. بدین ترتیب، 
مهمترین مزایای چک الکترونیکی را بی هیچ تردیدی می توان در امنیت 
باالی آن دانســت؛ زیرا با اعتبارسنجی، وضعیت اعتبار بانکی فردی که 
چک می کشد مشخص می شود، امکان سرقت و تحریف آن وجود ندارد 
و مشــتریان بانکی می توانند در صورت مشــاهده اولین تخلف، چک را 
به  راحتی مســدود کنند. در مجموع، از جملــه مزایای چک دیجیتال 
می تــوان به »امنیت باال«، »عــدم محدودیت تعداد برگ چک«، »عدم 
امــکان تغییر در برگ چــک الکترونیکــی«، »صرفه جویی در مصرف 
کاغذ«، »اطالع رســانی از وضعیت نقل و انتقاالت چک«، »حذف مراحل 
زمان گیر مثل جابه جایی، دســته بندی و حسابداری چک ها«، »کارمزد 
و هزینه عملیاتی پایین تر«، »مدیریت ریســک بهتر«، »ســرعت باالی 
فرآیندهای صدور و پرداخت چک«، »امکان آگاهی از گردش حســاب 
و مدیریت موجودی حســاب برای جلوگیری از برگشــت خوردن چک 
به کمک ابزار های مدرن همچــون تلفن همراه، ای تی ام ها و اینترنت«، 
»امکان جایگزینی در تمامی معامالت« و »مطلع شدن صاحب چک بعد 

از پرداخت وجه« اشاره کرد.
نکته مهم دیگر درباره چک دیجیتال و به طور کلی، قانون جدید چک، 
این است که حجم جرایم بانکی را تا حد زیادی کاهش داده است. نکته ای 
کــه در صحبت های معــاون فناوری های نوین بانک مرکزی در مراســم 
رونمایی از سامانه چکاد نیز به چشم می خورد. به گفته مهران محرمیان، 
از آنجا که با ثبت اطالعات در سامانه های الکترونیکی، امکان صدور چک 
بی محل وجود ندارد، احتمال برگشــت خــوردن و کالهبرداری نیز کمتر 
می شود. پیش از ســال 1398 به طور میانگین روزانه 10 نفر درخصوص 
جرایم مربوط به چک راهی زندان می شدند که این تعداد در حال حاضر به 
یک نفر در هر دو روز کاهش پیدا کرده اســت. در مراسم رونمایی از چک 
دیجیتــال همچنین رئیس کل بانک مرکــزی و وزرای اقتصاد و صمت با 
اشاره به آثار مثبت اجرای قانون جدید چک، بر نقش مهم چک دیجیتال 
در کاهش هزینه مبادالت و تســهیل مراودات تجاری و بانکی در راستای 

حمایت از تولید تاکید کردند.

امکان نقدکردن غیرحضوری چک فراهم شد

12 مزیت چک دیجیتال

بازوی پژوهشــی اتاق ایران پس از گزارش شــاخص مدیران خرید در 
مهرماه، حاال وضعیت صنایع کشور در ماه گذشته را بررسی کرده و وضعیت 
آنهــا در مرز رونق و رکود را نشــان می دهد. تحلیــل مرکز پژوهش های 
اتــاق ایران از وضعیت بنگاه های اقتصادی در شــامخ مهرماه، تا اندازه ای 
هشدارآمیز است و حاکی از آن است که در این ماه باز هم رکورد باالترین 

و پایین ترین شامخ به »صنایع فلزی« و »پوشاک و چرم« رسیده است.
گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران نشان می دهد شاخص مدیران خرید 
در مهرماه با کاهش دو واحدی نسبت به ماه قبل به رقم 50.19 واحد )مرز 
رونق و رکود( رســیده که به عقیده فعاالن اقتصادی، کاهش فروش در اثر 
افت قدرت خرید متقاضیان، ناآرامی ها و قطعی اینترنت از عوامل اصلی آن 
است. در مهرماه 1401، محیط کسب وکار تحت تأثیر دو عامل مؤثر قرار 
داشته است. موضوع نخست، تشدید روند رو به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد 
و افزایش فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ نیمایی بود و مسئله دوم، ناآرامی های 
اجتماعی و کندی اینترنت که بخش خدمات و کســب وکارهای کوچک و 
خانگی را تحت تأثیر قــرار داد. از نظر مدیران خرید، پس از بهبود اندک 
در وضعیت عمومی محیط کســب وکار در شهریورماه نسبت به مردادماه، 
هیچ تغییری در وضعیت عمومی کسب وکارها طی مهرماه رخ نداده است. 
از ســوی دیگر، اعداد شامخ به دست آمده برای مهرماه و تیرماه، کمترین 
اعداد شامخ اقتصاد از ابتدای سال 1401 )به جز فروردین( است و به  طور 
کلی، اعداد شــامخ کل به دست آمده از ابتدای سال، بهبود قابل توجهی را 
در محیط کســب وکار نشان نمی دهند. تداوم این وضعیت می تواند اثرات 

نامطلوب زیادی بر متغیرهای کالن اقتصاد به همراه داشته باشد.
در میان بخش های مختلف اقتصاد، وضعیت صنعت بیشترین اهمیت را در 

عبور از رکود و ورود به رونق دارد، اما شــامخ مهرماه نشان می دهد که فاصله 
وضعیت میان بخش های مختلف صنعت ایران زیاد است. در پیمایش مهرماه 
شــامخ و در میان صنایع مورد بررســی، »صنایع فلزی« بیشترین عدد را به 
خود اختصاص داده است )60.09 واحد( که به معنای تداوم رشد فعالیت های 
این صنعت طی سه ماه گذشته است. در شامخ شهریورماه نیز بیشترین عدد 
متعلق به همین گروه )با رقم 59.04 واحد( بوده است. پس از »صنایع فلزی« 
نیز گروه »وسایل نقلیه و قطعات وابسته« )56.08 واحد( و گروه »فرآورده های 
نفت و گاز« )56 واحد( در جایگاه های بعدی قرار می گیرند. در بررسی شامخ 
گروه »فرآورده های نفت و گاز«، یک افزایش 9 واحدی نســبت به شهریورماه 
مشاهده می شود که نشان می دهد به دنبال افت اندک فعالیت ها در شهریورماه، 
یک افزایش قابل توجه در کسب وکار این گروه طی مهرماه گزارش شده است.

شــامخ به دســت آمده برای گروه های »ماشین ســازی و لوازم خانگی« 
)53 واحد( و »الســتیک و پالستیک« )52.5 واحد( حاکی از بهبود جزئی 
در مهرماه نســبت به ماه قبل اســت. گروه »چوب، کاغذ و مبلمان« نیز با 
عدد )54.08 واحد( نســبت به ماه گذشته )با رقم 43 واحد( افزایش قابل  
مالحظه ای را تجربه کرده اســت. شامخ صنایع »پوشاک و چرم« )41.06 
واحد( همانند ماه گذشته کمترین میزان در میان صنایع مختلف را به خود 
اختصاص داده است که نشان از افت قابل مالحظه در فعالیت اقتصادی این 
گروه ها دارد. مدیران خرید گروه »شیمیایی« نیز با رقم 46.07 واحد، افت 
انــدک در فعالیت های خود را گزارش کرده اند. عدد شــامخ گروه »صنایع 
غذایی« هم با رقم 49.9 واحد حاکی از عدم نغییر وضعیت این گروه نسبت 
به ماه گذشته است. همچنین بخش خدمات و کشاورزی، سهم زیادی در 
تعیین شامخ کل دارد. عدد شامخ به دست آمده از نظرسنجی مدیران خرید 

در مهرماه حاکی از بهبود ناچیز تولید نســبت به ماه قبل اســت )51.22 
واحد(. افزایش شــدید قیمت مواد اولیــه )76.83 واحد(، افت قابل  توجه 
میزان فروش )42.86 واحد( و افزایش شــدید قیمت محصوالت تولیدی 
)63.41 واحد( از مهمترین موضوعاتی اســت که از سوی فعاالن اقتصادی 
این بخش گزارش شــده است. افت سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی 
و کاهش نقدینگــی این واحدها در نتیجه افزایش قیمت مواد اولیه و افت 
فروش و صادرات از مهمترین چالش های پیش روی فعاالن این بخش است.

همانطــور که پیش تر گفته شــد، باالترین عدد شــامخ مهرماه 1401 
مربوط به گروه »صنایع فلزی« با رقم 60.09 واحد بوده اســت. این گروه 
در شــهریورماه نیز در بین صنایع مورد بررسی پیشگام بوده است. مقدار 
تولید محصوالت با رقم 66.7 واحد، بهبود قابل  توجهی داشــته و میزان 
سفارشات جدید نیز با ثبت عدد 57.3 واحد، حاکی از رشد قابل  مالحظه 
سفارشات ثبت شده در مهرماه نسبت به شهریورماه است. سرعت انجام و 
تحویل سفارشات نیز با ثبت رقم 63.5 واحد افزایش یافته و موجودی مواد 
اولیه نیز با ثبت عدد 56.3 واحد، رشد را نشان می دهد. میزان استخدام و 
به کارگیری نیروی کار هم با ثبت عدد 59.4 واحد، افزایش قابل توجهی را 
نشان می دهد. برای بررسی دالیل این رشد قابل  توجه در »صنایع فلزی« 
باید وضعیت این صنعت را در بازارهای داخلی و صادراتی مورد بررسی قرار 
داد. در بازارهای خارجی، گزارش شاخص های تولیدی و خدمات در چین، 
بــا یک غافلگیری برای بازارها همراه بود و شــاخص مدیران خرید بخش 
تولید چین در ماه اکتبر با 0.9 واحد کاهش از 50.1 واحد به 49.2 واحد 
افت کرد تا دوباره در دامنه رکودی قرار بگیرد. شکســته شدن این سطح 

مهم موجب افزایش فشار بر قیمت کامودیتی ها خواهد شد.

صنایع »فلزی« و »پوشاک و چرم« باز هم رکورددار شامخ شدند

روایت شامخ مهرماه از برزخ اقتصاد

بانکنامه

با وجود افزایش قیمت طالی جهانی رخ داد
عقبگرد سکه به کانال 15 میلیونی

قیمت ســکه بهار آزادی در دومین روز از هفته جاری به کمتر از 
16 میلیون تومان رسید. در بیست و دومین روز آبان ماه، قیمت هر 
قطعه سکه طرح جدید با کاهش 70 هزار تومانی نسبت به روز قبل 
با نرخ 15 میلیون و 980 هزار تومان معامله شــد. ســکه تمام بهار 
آزادی طــرح قدیم نیز بدون تغییر قیمت در همان رقم 15 میلیون 
و 200 هزار تومان خرید و فروش شــد. نیم سکه 8 میلیون و 750 
هزار تومان، ربع ســکه 5 میلیون و 700 هزار تومان و ســکه یک 
گرمــی 3 میلیون و 200 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز 
نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 486 هزار تومان رسید 
و قیمت هر مثقال طال 6 میلیون و 430 هزار تومان شــد. بهای هر 
انس طال در بازارهای جهانی هم افزایش یافت و به یک هزار و 772 

دالر و پنج سنت رسید.
کاهش قیمت ســکه در روز یکشــنبه با وجود افزایش قیمت هر 
انــس طال در معامالت جهانی اتفاق افتاد که با رســیدن به قیمت 
1.772 دالر نســبت به روز قبل، رشــد 0.33 درصدی را نشــان 
می دهد. عقبگرد سکه به کانال 15 میلیون تومانی در معامالت روز 
گذشته در حالی است که مطابق گزارش بانک مرکزی، در شش ماه 
نخست سال جاری متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم در بازار آزاد شــهر تهران 13 میلیون و 666 هزار تومان 
و طرح جدید 14 میلیون و 265 هزار تومان بوده که در مقایســه با 

سال قبل به  ترتیب 29.1 درصد و 31 درصد افزایش یافته است.
طبق اعالم بانک مرکزی، در پایان شــهریورماه امســال متوسط 
قیمت فروش یک ســکه تمام بهار آزادی طــرح قدیم در بازار آزاد 
شــهر تهران به 13 میلیون و 312 هزار تومان رسید که در مقایسه 
با ماه قبل، 3.6 درصد کاهش و نســبت به مدت مشابه سال قبل، 
15.7 درصد افزایش داشــته اســت. حداقل و حداکثر نرخ فروش 
ســکه مذکور در این مــاه به ترتیب 13 میلیــون و 33 هزار تومان 
و 13 میلیون و 716 هزار تومان اعالم شــده اســت. در شهریورماه 
1401 همچنین متوســط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید در بازار آزاد شــهر تهران 14 میلیون و 18 هزار تومان 
بوده که در مقایسه با ماه قبل، 3.4 درصد کاهش و نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل، 16.9 درصد با افزایش مواجه شده است. البته 
حداقل و حداکثر نرخ فروش ســکه مذکور در ماه یادشده به  ترتیب 
13 میلیــون و 583 هزار تومــان و 14 میلیون و 575 هزار تومان 
بوده اســت. بنابراین در شــش ماهه ابتدایی امسال متوسط قیمت 
فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران 
13 میلیــون و 666 هزار تومان و طــرح جدید 14 میلیون و 265 
هزار تومان بوده که در مقایســه با سال قبل به  ترتیب، رشد 29.1 
درصدی و 31 درصدی را نشان می دهد. گفتنی است دیروز قیمت 
دالر در بازار آزاد تهران از 32 هزار و 800 تومان تا 34 هزار و 900 
در نوسان بوده است. همچنین در بازار متشکل، نرخ ارز 29 هزار و 
691 دالر اعالم شــده که نسبت به روز گذشته، 0.07 درصد رشد 

قیمت را نشان می دهد.

رئیس بانک جهانی هشدار داد
پاندمی جهانی بدهی جهانی

رئیس بانک جهانی می گوید که ســطح بدهی در میان کشورهای با درآمد 
پایین و متوســط در ســال 2021 به شــدت افزایش یافته اســت، به طوری 
کــه چین 66 درصــد از وام های اعتباردهندگان رســمی دوجانبه را به خود 
اختصاص داده است که بر نیاز به کاهش بدهی کشورهای فقیرتر تاکید دارد. 
به گفته دیوید مالپاس، گزارش ســاالنه بانک جهانی درباره آمار بدهی جهانی 
که قرار است ماه آینده منتشر شود، روشن می کند طلبکاران بخش خصوصی 

نیز باید در کاهش بدهی شرکت کنند.
گروه 20 اقتصاد بزرگ و باشــگاه اعتباردهندگان رســمی پاریس در اواخر 
سال 2020، چارچوب مشترکی برای بهبود بدهی ایجاد کردند تا به کشورها 
کمک شود که از پیامدهای همه گیری کووید-19عبور کنند، اما اکنون اجرای 
آن متوقف شــده اســت. بر همین اساس مالپاس هشــدار داد که این هفته، 
وام دهندگان چاد به اولین توافق دســت یافتند، اما این توافق، پایداری بدهی 
بلندمدت این کشــور را زیر ســوال می برد؛ زیرا شــامل کاهش واقعی بدهی 

نمی شود.
بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مقامات غربی به طور فزاینده ای در 
مورد ناامیدی خود از چین که اکنون بزرگترین طلبکار رسمی دوجانبه جهان 
است، هشــدار داده اند. داده های اولیه منتشرشده توسط بانک جهانی در ماه 
ژوئن نشــان داد که بدهی خارجی کشورهای با درآمد پایین و متوسط  به طور 
متوسط  6.9 درصد در سال 2021 افزایش یافت و به 9.3 تریلیون دالر رسید 

که از رشد 5.3 درصدی مشاهده شده در سال 2020 پیشی گرفته است.
مالپــاس می گویــد که گزارش آتــی آمار بدهــی بین المللــی این بانک 
نگران کننده اســت، اما عدد خاصی ارائه نکرد. به گفته وی، این نشان می دهد 
که میزان بدهی به طور قابل توجهی افزایش یافته است و مبلغ بدهی به چین 
حدود 66 درصد از کل اعتباردهندگان رسمی دوجانبه است. نهادهای چینی 
نیــز طلبکاران تجاری بزرگ بودند. رئیس بانک جهانی توضیح می دهد: »این 
گزارش روشــن می کند که کاهش بدهی باید به طور گســترده شامل بخش 
خصوصی و چین شود. موضوع کلی بدهی نقش مهمی در نشست آتی رهبران 
گروه 20 خواهد داشــت«. شدت این مشکل به رسمیت شناخته می شود، اما 
مالپاس می گوید: زمانی که کشورها به دنبال تسکین تحت چارچوب مشترک 
گروه 20 و ســایر اصالحات با هدف تسریع تالش های بازسازی بدهی بودند، 
تالش های وی برای توقف فوری پرداخت بدهی ها تاییدکننده کمتری داشت.
مقامات صنــدوق بین المللی پول و بانک جهانــی می گویند: 25 درصد از 
بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توســعه در تنگنای بدهی یا نزدیک به 
آن قرار دارند و این رقم برای کشورهای با درآمد کم و متوسط  به 60 درصد 
می رسد. شوک های اقلیمی، افزایش نرخ بهره و تورم، فشارها را بر اقتصادهایی 
که هنوز از کووید بهبود می یابند، افزایش داده است. به عقیده مالپاس، چین 
تا به امروز نقش کمرنگی در این روند داشــته و بیشتر یک ناظر بوده است. او 
همچنین خواستار عملکرد سریع تری برای بازسازی بدهی زامبیا شد که برای 
اولین بار در اوایل سال 2021 درخواست کمک تحت چارچوب مشترک کرده 
است. عجله برای انجام آن وجود دارد تا کاهش بدهی رخ دهد و زامبیا بتواند 
جذب سرمایه گذاری جدید مورد نیاز را آغاز کند. به گزارش بیزنس، هم برای 
چاد و هم برای زامبیا، تســریع روند و اجرای کاهش واقعی بدهی بسیار مهم 
اســت. هرچه این روند طوالنی تر باشــد، برای این کشور و مردم آن سخت تر 

می شود که روی پای خود بایستند.

3اقتصاد امروز دوشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
23 آبان 1401

شماره 2128



در سال گذشته طبق برآورد مرکز آمار
فقط 30 درصد ایرانیان سفر رفتند

تعداد سفرهای داخلی در سال گذشته 24 میلیون و 639 هزار سفر بوده که 
42 درصد از آن با اقامت شبانه و 58درصد بدون اقامت شبانه بوده است آمارها 
نشــان می دهد بخش مهمی از سفرهای ایرانیان در سال گذشته به قصد دید 
و بازدید اقوام و یا یک روزه بوده اســت. آماری که می تواند نشان دهد بخشی 
از خانواده هایی که به ســفر رفته اند توان پرداخت هزینه اقامت را نداشته اند و 
از ســوی دیگر می تواند بیانگر این باشــد که در سال گذشته بخش مهمی از 
اقامتگاه های گردشگری کشور خالی بوده است. البته به اعتقاد کارشناسان باید 
به آمارهای گردشــگری در سال گذشته با در نظر گرفتن شیوع بیماری کرونا 
نگاه کرد و این نکته را در نظر داشــت که بخشی از خانواده ها و افراد به دلیل 

کرونا تمایلی به سفر رفتن نداشتند.
طرح آمارگیري از گردشــگران ملي، یکي از طرح هاي مرکز آمار ایران است 
که با هدف تهیه آمار و اطالعات مربوط به ســفرهاي گردشــگري خانوارهاي 
کشور براي بررسي هاي اقتصادي و تصمیم گیري مدیران و برنامه  ریزان در حوزه 
گردشــگري توســط مرکز آمار ایران به اجرا درمي آید. در این طرح با مراجعه 
به خانوارهاي نمونه، اطالعاتي در مورد ویژگي هاي ســفر از جمله تعداد سفر، 
نوع ســفر )با اقامت شبانه و بدون اقامت شبانه(، هدف اصلي سفر، شیوه سفر، 
نوع اقامتگاه گردشــگران، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده، تعداد شب اقامت و 
هزینه هاي ســفر و همچنین اطالعاتی در مورد ویژگي هاي اجتماعي اعضاي 

خانوار همانند سن،  جنس، وضع سواد و وضع اشتغال جمع آوري مي شود.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1400 بالغ بر 30 درصد از خانوارهای 
کشــور، یعنی حدود 7 میلیون و 800 خانوار حداقل یک ســفر داشــته اند و 
همچنین در طول این سال در مجموع 24 میلیون و 687 هزار سفر انجام شده 
است. تعداد سفرهای داخلی در سال گذشته 24 میلیون و 639 هزار سفر بوده 
که 42 درصد از آن با اقامت شبانه و 58 درصد بدون اقامت شبانه بوده است. 
همچنین مرکز آمار به مهمترین مقاصد گردشگری در کشور هم توجه کرده و 
پنج استان خراسان رضوي، مازندران، تهران، فارس و اصفهان را به عنوان مقصد 
بیشترین سفرهاي با اقامت شــبانه و همزمان پنج استان مازندران، اصفهان، 
تهران، فارس و گیالن را به عنوان مقصد بیشترین سفرهاي بدون اقامت شبانه 
در ســال1400 معرفی کرده است. مطابق گزارش مرکز آمار، بیشتر سفرهاي 
با اقامت شبانه در سال گذشته با هدف دیدار دوستان و بستگان )65 درصد(، 
گردش و تفریح )16 درصد( و درمان )10 درصد( انجام پذیرفته است. عالوه بر 
این، بیشــتر سفرهاي بدون اقامت شبانه در این سال با هدف دیدار دوستان و 
بستگان )31 درصد(، درمان )24 درصد( و گردش و تفریح )20 درصد( انجام 
شده است. همچنین اقامتگاه اصلي مورد استفاده در سفرهاي داخلی با اقامت 
شــبانه خانوارها در سال گذشته، خانه بستگان و آشنایان با 76 درصد، ویال و 
آپارتمان شــخصی با 12 درصد، ویال و آپارتمان اجاره ای با 6 درصد، اقامتگاه 
عمومی با 3 درصد، ســایر اقامتگاه ها با 2 درصد و چادر و کمپ شــخصی و 

اقامتگاه سازمانی هر یک با یک درصد بوده است.

44 هزار میلیارد تومان خسارت بیمه پرداخت شد
رشد سهم بیمه درمان و عمر

شرکت های بیمه در هفت ماهه سال جاری حدود 96.8 هزار میلیارد تومان 
بیمه نامه صادر و حدود 44.4 هزار میلیارد تومان نیز خسارت پرداخت کرده اند 
که بیش از 53 درصد افزایش یافته اســت. بررســی تازه ترین گزارش بیمه 
مرکزی از عملکرد صنعت بیمه در هفت ماهه ســال 1401 نشــان می دهد 
که حق بیمه تولیدی یعنی بیمه نامه هایی که در این دوره صادر شده حدود 
96.8 هزار میلیارد تومان بوده اســت که در مقایسه با سال قبل از آن، 62.2 
درصــد افزایش دارد؛ این در حالی اســت که 32 درصد از پرتفوی حق بیمه 
تولیدی در بازار بیمه طی این مدت به رشته بیمه درمان و مازاد، 29 درصد 
به بیمه شخص ثالث و مازاد و 13 درصد به بیمه زندگی )عمر( تعلق دارد. در 
هفت ماهه ابتدای سال 1401 همچنین سهم بخش غیردولتی از حق بیمه 
تولیدی و از خســارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب 75.2 درصد و 72.2 
درصد اســت. در رابطه با وضعیت بیمه ها از نظر پرداخت خسارت در هفت 
ماهه سال جاری نیز شرکت های بیمه در مجموع حدود 44.4 هزار میلیارد 
تومان خسارت پرداخت کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، 
53.4 درصد رشد داشته است. البته 39.8 درصد از خسارت پرداختی در بازار 
بیمه طی این مدت به رشته بیمه درمان، 30 درصد به بیمه شخص ثالث و 
مازاد و 9.1 درصد به بیمه زندگی)عمر( مربوط می شود. در این زمینه، نسبت 
خسارت بازار بیمه با 2.6 واحد کاهش در مقایسه با هفت ماهه ابتدای سال 
قبل به 45.8 درصد رسید که فقط نسبت خسارت چهار رشته  بدنه اتومبیل، 
درمان، حوادث راننده و شخص ثالث - مازاد )به ترتیب با 71.8، 56.9، 49.7 

و 47.2 درصد( باالتر از سطح بازار بیمه است.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران پس از 11 روز رشد متوالی باالخره دچار نوسان 
شد و در معامالت بیست و دومین روز آبان ماه، بازدهی منفی 0.49 درصدی 
را به ثبت رساند. در حالی که با رشد قیمت دالر در بازار آزاد و رونمایی از بسته 
حمایتی سیاست گذار بورسی، بازار سهام طی دو هفته گذشته بر مدار صعودی 
حرکت کرده و جهش های چشــمگیری را به ثبت رسانده است، این روند در 
اولین روز معامالتی از هفته چهارم آبان ماه ادامه یافت، اما در معامالت دومین 
روز هفته باالخره نوار مثبت نماگرهای بورسی پس از 11 روز پاره شد و نماگر 
اصلی بازار به افت 0.49 درصدی و نماگر هم وزن به افت 0.02 درصدی بسنده 
کرد. بدین ترتیب، دماسنج اصلی تاالر شیشه ای در پایان معامالت روز یکشنبه 
به ســطح یک میلیون و 419 هزار واحدی رسید. در پی وضعیت کابوس وار 
بورس در هفته اول آبان، سیاست گذار بورسی از یک بسته 10 بندی رونمایی 
کرد تا همزمان با رونمایی این بســته از ابتدای هفته دوم و به واســطه رشد 
تاریخی قیمت دالر در بازار آزاد تهران و افزایش قیمت کامودیتی ها در بازارهای 
جهانی مجددا روند رشد بورس آغاز شود. از پایان هفته اول آبان ماه )چهارشنبه 
4 آبان( که شاخص کل بورس تهران به سطح یک میلیون و 241 هزار واحد 
رسید تا پایان هفته سوم آبان ماه )چهارشنبه 18 آبان( که شاخص کل بورس از 
مرز کانال یک میلیون و 400 هزار واحد عبور کرد، حدود 173 هزار واحد طی 
10 روز معامالتی به حساب شاخص کل بورس واریز شد و بیش از 48 درصد 
از ریزش شش ماه گذشته )از ابتدای خرداد( جبران شد. در اولین روز کاری این 
هفته نیز شاخص کل بورس به رشد 0.83 درصدی و شاخص هم وزن به رشد 
1.09 درصدی رسید تا نماگر اصلی بازار برای یازدهمین روز متوالی سبزپوش 
شود؛ اتفاقی که از ســال  1399 برای بورس تکرار نشده بود؛ هرچند که این 

رکورد در معامالت روز یکشنبه از دست رفت.
تبعات دالر دونرخی در بورس

بورس تهران در آبان ماه 1401 یکی از شــدیدترین نوسان های خود را 
تجربه کرده و در حالی که نماگر اصلی بورس تا پایان هفته نخست این ماه 
از میانه کانال 1.2 میلیون واحدی هم پایین تر رفته بود، با رشدهای متوالی 
طی هفته های دوم و سوم به کانال 1.4 میلیون واحدی وارد شود. شاخص 
کل بورس در معامالت نخســتین روز از هفته چهارم آبان ماه نیز به این 
روند صعودی ادامه داد تا نهایتا در معامالت دیروز دچار نوسان شد. ورای 
همه اتفاقات بازار سهام و به رغم آنکه تمهیدات بانک مرکزی از تب و تاب 
بازار ارز و التهاب قیمت دالر کاســته است، با این حال، یکی از مهمترین 
عوامل محرک قیمت سهام و ارزش معامالت در این روزها، صعود قدرتمند 
دالر در بازار آزاد است که بنا به همبستگی شدید آن با ارزش بازار سهام، 
محرک مورد نیاز برای رشــد این بازار را فراهم کرده است. هرچند قیمت 

دالر در حال حاضر در مرز دو کانال 34 و 35 هزار تومانی در نوسان است 
ولی به نظر می رسد کماکان می تواند انگیزه ای برای رشد بورس باشد.

یکی از پیامدهای رشد قیمت دالر آزاد، افزایش شکاف با ارز نیمایی است. 
یک کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت فعلی بورس به »سنا« می گوید: »با 
توجه به متغیرهای اقتصادی، کلیت بازار سرمایه ارزنده بوده و قیمت سهم ها 
پایین تر از ارزش ذاتی اســت. اگر ریسک های سیستماتیک را نادیده بگیریم، 
قاعدتا بازار سرمایه باید رشد کند. مهمترین ریسک سیستماتیک بازار سرمایه، 
ریسک بودجه است و چنانچه در الیحه بودجه 1402 ریسک جدیدی متوجه 
شرکت ها و صنایع بورسی نشود، بازار ســرمایه رشد خوبی خواهد داشت.« 
»اشــکان چهره نگار« با اشــاره به اختالف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد توضیح 
می دهد: »سیســتم نرخ گذاری در سامانه نیما با بازار آزاد متفاوت است. نرخ 
ارز در بازار آزاد برمبنای عرضه و تقاضا تعیین می شــود، اما نرخ های سامانه 
نیما، دستوری است. نرخ دستوری در هیچ اقتصادی جواب نداده و قابل قبول 
نیست. ولی به هر حال تجربه نشان داده که هرگاه اختالف بین نرخ ارز در بازار 
آزاد با نرخ نیمایی افزایش یافته، کمی بعد این فاصله کاهش یافته و نرخ ها به 
هم نزدیک شده اند.« به گفته وی، »با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کاهش 
شــدید نرخ ارز در بازار آزاد، دور از ذهن اســت و به نظر می رسد کاهش این 
اختالف با حرکت نرخ ارز نیمایی به سمت نرخ های بازار آزاد محقق خواهد شد. 
طبعا افزایش نرخ ارز در سامانه نیما )با فرض ثبات سایر متغیرها( اثر مثبتی بر 
روی ارزندگی بازار سرمایه داشته و صنایع صادرات محور از افزایش نرخ ارز در 

سامانه نیما منتفع خواهند شد.«
ارز نیمایی؛ محرک بازار سهام

»جالل روحی«، دیگر کارشــناس بازار ســرمایه نیز با اشــاره به فصل 
بودجه ریزی می گوید: »امسال با توجه به رایزنی هایی که درخصوص قیمت 
حامل های انرژی صورت گرفته، این ریسک بزرگ تا حدودی کاهش پیدا 
کرده است. هر ساله در فصل بودجه، تاثیرپذیری بازار سرمایه از تصمیمات 

احتمالی و تغییر اقالم حامل های انرژی در بودجه و به تناسب آن، اثرگذاری 
در صنایع مختلف را شاهد بودیم اما امسال با توجه به اقدامات متولیان بازار 
ســرمایه، رئیس سازمان برنامه و بودجه از عدم افزایش قیمت حامل های 
انرژی خبر داده اســت. این اقدام موجب می شــود بازار بتواند تصمیمات 
بهتری بگیرد و اثرات منفی که ریسک افزایش قیمت حامل ها می توانست 
در بهای تمام شده تولیدات شرکت ها داشته باشد، کاهش یابد.« به گفته 
وی، »در اوایل هفته گذشته با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت کامودیتی ها 
و بهای نفت و رسیدن شاخص بورس به نقطه حمایتی، سیگنال ارزندگی 
ســهام به فعاالن بازار داده شد و ایجاد یک موج اطمینان بخشی در میان 
سهامداران باعث شد تا قیمت ســهام در همه گروه ها باالتر از اوایل آبان 
ماه قــرار بگیرد؛ ضمن اینکه ارزش و حجم معامالت نیز نســبتا افزایش 
پیــدا کرد.« »روحی« به دالر نیمایی به منزله محرک جدید بازار ســهام 
نگاه می کند و می افزاید: »پیش بینی می شــود با توجه به اینکه شــاخص 
در نقطــه مقاومتی و روانی یک میلیــون و 400 هزار واحدی قرار گرفته، 
مقداری ســهام دست به دست شــود، اما بعد از آن باید اثرات نرخ دالر، 
قیمــت کامودیتی ها و ارزش پولی که در بازار خواهد آمد، مورد توجه قرار 
گیرد؛ این در حالی اســت که افزایش نرخ دالر نیمایی در سامانه که نوید 
اقدام خوبی برای شــرکت های صادرات محور است، می تواند باعث شود تا 
روند صعودی بازار دوام داشته باشد و بازار روند متعادل تری پیش بگیرد.«
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بسته حمایتی 10 بندی می گوید: 
»انتظار داریم بســته دهگانه حمایت از بورس کــه برخی از بندهای آن 
اجرایی شــده اســت و همچنین با توجه به سیاســت هایی که متولیان 
اقتصادی در پیش گرفتند، بتواند به دوام و نقطه حمایتی بازار منجر شود 
لذا علی رغم اینکه در این مدت بحث های مختلفی درخصوص بازار سرمایه 
صورت گرفته، پیش بینی می شــود که روند بازار متعادل و مثبت باشد تا 

عقب ماندگی بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای رقیب جبران شود.«

روند صعودی شاخص های بورسی متوقف شد

نوسان بورس پس از 11 روز
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مشکل تامین گواهی اسقاط خودروسازان 
چگونه رفع می شود؟

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اســقاط و بازیافت خودروهای 
فرسوده راهکارهای رفع مشکل تامین گواهی اسقاط برای خودروسازان را 
تشریح کرد. محمود مشهدی شریف در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با 
توجه به مشکل تامین گواهی اسقاط برای خودروسازان و خواب خودروها 
در پارکینگ ها در پاسخ به این پرسش که این مشکل در نهایت چگونه قابل 
رفع خواهد بود، اظهار داشت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو که تولید 
هر چهار دستگاه خودرو حتی موتورسیکلت منوط بر اسقاط یک دستگاه 
خودرو شده و همچنین هدف گذاری ها مبنی بر تولید یک میلیون و 400 
هزار دستگاه خودرو در سال جاری، با تقسیم تیراژ تولید بر چهار، حداقل 
گواهی اسقاط موردنیاز خودروسازان، واردکنندگان خودرو و تولیدکنندگان 
موتورسیکلت 500 هزار فقره خواهد بود. وی قیمت خودروهای فرسوده به 
منظور ترغیب تحویل خودروی فرسوده به مراکز اسقاط را یکی از ابزارها 
برای تامین 500 هزار فقره گواهی اسقاط دانست و افزود: افزایش قیمت 
خودروی فرسوده یکی از ابزارهای تشویقی است. اگر امروز قیمت خودروی 
فرسوده 20 تا 25 میلیون تومان است این قیمت می بایست به 45 تا 50 
میلیون تومان برسد، در این صورت گواهی اسقاط موردنیاز تولید خواهد 
شد. رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای 
فرسوده با اشاره به سایر راهکارها افزود: برای تغییر قیمت خودروی فرسوده 
به 45 میلیون تومان، 1.5 درصد تعیین شده در الیحه اسقاط دولت که به 
قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق شد، می بایست تا 3 درصد افزایش 
داشته باشد که مجلس این موضوع را موجب افزایش قیمت خودروی نو 
می داند و با آن مخالف است. مشهدی شریف تصریح کرد: میانگین قیمت 
خودروی فرســوده در کشور 3 میلیون تومان اســت و به ازای هر چهار 
خودرو، یک دســتگاه خودرو اسقاط می شود بنابراین با چهار برابر کردن 
قیمت خودروی فرسوده، عدد 12 میلیون تومان به دست می آید و با تغییر 
عدد 1.5 درصد به 3 درصد، قیمت خودروی فرسوده 36 میلیون تومان 
خواهد بود و با احتساب 12 میلیون تومان الشه خودرو، قیمتی معادل 46 

میلیون تومان برای خودروی فرسوده به دست می آید.
وی در ادامه با مقایســه قدرت مالی خریدار خودروی نو و صاحب 
خودروی فرســوده بیان کرد: بنابراین می بایســت صاحب خودروی 
فرســوده انتخاب شــود که اگر 3 درصد به قیمت خودروی نو افزوده 
شود، با توجه به قانون تولید چهار دستگاه خودرو به ازای اسقاط یک 
دستگاه، 12 درصد در اختیار مالک خودروی فرسوده قرار می گیرد و 
این مبلغ به جیب مراکز اســقاط نمی رود. مشهدی شریف ادامه داد: 
جدول معادل سازی مصوب سال 96 می بایست براساس شاخص های 
اقتصادی تغییر کند. به عنوان مثال اختصاص یک فقره گواهی اسقاط 

به هر دستگاه خودروی سواری شخصی به دو گواهی تغییر کند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای 
فرســوده گفت: با توجه به فقدان یا کمبود گواهی دیزل در برخی از 
مقاطع می توان گواهی اســقاط خودروی سواری را به صورت موقت 
جایگزن کرد. چهارم اینکه میزان مصرف سوخت یک دستگاه خودروی 
فرسوده در مقایسه با خودروی نو محاسبه سود که براساس محاسبات 
برای یک دستگاه خودروی سواری 30 میلیون تومان خواهد بود و بر 
این اســاس گواهی صرفه جویی انرژی در بورس ارائه شده و مبلغ 30 

میلیون تومان به صاحب خودروی فرسوده تعلق بگیرد.

نماگربازارسهام

رئیــس کارگروه اســقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشــور درخصوص 
شرایط اسقاط کامیون و کشــنده های تولید داخل و وارداتی ها به بیان 

توضیحاتی پرداخت.
محمدحسین گودرزی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با اشاره به 
قانونی که اکنون برای اســقاط کامیون و کشنده ها در حال اجرا است، 
اظهار داشت: در حال حاضر دو طرح برای نوسازی ناوگان جاده ای وجود 
دارد که شامل واردات کامیون های کارکرده اروپایی و نوسازی از طریق 

کامیون های ساخت داخل می شود.
وی افــزود: در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت گواهی اســقاط، 
واردات کامیون های ســه ســال کارکرد اروپایی مشــمول ارائه گواهی 
اســقاط نمی شوند و در واقع صدور کارت هوشــمند برای کامیون های 

فرسوده جایگزین برگه اسقاط به ازای واردات کامیون شده است.

رئیس کارگروه اســقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشــور با بیان اینکه 
قیمت گواهی اســقاط را بازار تعیین می کند نه مراکز اســقاط، یادآور 
شــد: مراکز اسقاط حاضرند کشــنده 40 تن را به قیمت 500 میلیون 
تومــان بخرند و گواهی آن را زیر قیمت و به ارزش 450 میلیون تومان 
در اختیــار واردکننده قرار دهند، اما وقتی کامیون فرســوده را با یک 
میلیارد تومان هــم نمی توان خرید مجبورند کامیون های فرســوده را 
با ســرمایه گذاری خود اســقاط کرده و هزینه آن را بعدا از واردکننده 

دریافت کنند.
گودرزی درخصوص نحوه اســقاط کامیون های ســاخت داخل گفت: 
کامیون های ســاخت داخل ملزم به ارائه گواهی اســقاط هســتند، اما 
متاسفانه در این رابطه نیز ابهاماتی وجود دارد مبنی بر اینکه برای تولید 
کشــنده ها باید فقط از برگه اسقاط کشنده استفاده شود در صورتی که 

طبق قانون و در جدول معادل ســازی هر کشــنده معادل با 16 گواهی 
خودرو سواری است. وی با صراحت بیان کرد: متاسفانه با توجه به ابهام 
در مصوبات، این قانون تفســیر به رأی شــده و تولیدکننده، واردکننده 
و مردم در این رابطه دچار دوگانگی شــده اند. لذا این اتحادیه و انجمن 
مراکز اسقاط به عنوان دو تشکل حوزه اسقاط آمادگی دارند طی نشست 
با کارشناســان دولت دســتورالعملی واحد برای اســقاط کامیون های 

فرسوده به ازای تولیدات داخل تدوین کنند.
رئیــس کارگروه اســقاط اتحادیه صنایــع بازیافت کشــور در پایان 
خاطرنشــان کرد: ابهامات قانونی در حوزه اســقاط به راحتی قابل رفع 
است به شــرط اینکه بخش خصوصی نیز در تصمیم گیری ها وارد عمل 
شــود، اما دولت گاها بــدون اطالعات کافی و همفکــری با انجمن ها 

تصمیماتی اتخاذ می کند که به ضرر همه تمام می شود.

سردرگمی فعاالن ناوگان جاده ای با ابهام در قوانین اسقاط
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نویسنده: علی آل علی
بازار هدف )Target Market( اصطالحی است که این روزها 
خیلی به گوش اهالی کسب و کار می خورد. کافی است برای یک 
روز هم که شده در زمینه بازاریابی یا فروش فعالیت داشته باشید 
تا این اصطالح ملکه ذهن تان شــود. حاال اگر این وســط کسی 
معنای دقیق بازار هدف را ندانــد، احتماال اوضاع خیلی پیچیده 
خواهد شــد. هرچه باشد اعتراف به ناآشــنایی با اصطالحی که 
همه جا سرش دعواست، دست کمی از یک شکست سه هیچ در 
زمین فوتبال ندارد.  احتماال شــما هم بارها و بارها در طول روز 
مفهوم بازار هدف به گوش تان خورده اســت. شاید هم چند باری 
دنبال آشــنایی با این مفهوم برای بازاریابی بهتر رفته اید، اما هر 
بار توضیحات پیچیــده و کلی گرفتاری روزمره امان تان را بریده 
باشد. شما را نمی دانم، ولی من که در چنین سناریویی خودم را 
شبیه شخصیت اصلی فیلم های تراژدی می بینم. خب اگر آشنایی 
با یک مفهوم در دنیای کسب و کار اینقدر سخت است، اصال چرا 

باید آن را یاد گرفت؟
مــا در روزنامــه فرصت امــروز معتقدیم بازار هــدف در واقع 
تکلیف برندها با مشــتریان را روشــن می کند. اگر فکر کرده اید 
همه مشــتریان دنیا باید حتما شیفته کمپین های بازاریابی شما 
شده و محصوالت تان را روی هوا بقاپند، احتماال هیچ چیز درباره 
کارآفرینی مدرن نمی دانید. راستش را بخواهید، در این دنیا فقط 
گــوگل می تواند ادعا کند همه مردم دنیا بازار هدفش هســتند؛ 
چراکه آنقدر خدمات گسترده ای ارائه می کند که همه مردم دنیا 
دیر یا زود به آن نیاز پیدا خواهند کرد. بقیه برندها در این سناریو 
نقش کوچک تری دارند و اصال نباید دنبال فروش محصوالت شان 
بــه همه مردم دنیا بروند. در عوض همیشــه گروه های کمابیش 
کوچکی هســتند که بازار هدف شما را تشکیل خواهند داد. این 
دســته از افراد ممکن است براســاس نیاز یا عالقه شان به حوزه 
کاری شما ســراغ برندتان بیایند. البته شــما قرار نیست دست 
روی دســت گذاشته و منتظر آنها باشــید. در عوض تعریف بازار 
هدف کمک تان می کند تا قبل از هر برند دیگری سراغ مشتریان 

مناسب بروید. 
اگر شــما هم دوســت دارید با مفهوم بازار هدف بیشتر آشنا 
شــده و دستی به سر و گوش وضعیت کســب و کارتان بکشید، 
کافی اســت برای چند دقیقه آب دست تان است زمین گذاشته 
و در این مقاله با ما همراه باشــید. قول می دهم آخر ســر هم با 
تعریف بازار هدف آشــنا شــوید، هم اینکه شیوه های تعریف آن 
برای برندتان را فوت آب خواهید شــد. به عالوه، ما تجربه بعضی 
از برندهای بزرگ را هم زیر ذره بین خواهیم برد تا دیگر مو الی 

درز کالس درس مان نرود!
بازار هدف چیست؟

استادهای دانشگاه معموال قبل از اینکه وارد بحث اصلی شده و 
تخته گاز درس شــان را بدهند، مفاهیم اصلی را به خوبی تعریف 
می کننــد. قبول دارم اینجا کالس درس نیســت اما تعریف بازار 
هدف شروع بسیار خوبی برای ماراتن پیش روی مان خواهد بود. 
از آنجایی که در میان کارآفرینان بر سر بازار هدف، مثل خیلی از 
مفاهیم دیگر، هیچ اتفاق نظری وجود ندارد، ما یک راست سراغ 

منبعی معتبر رفته ایم که اتفاقا اعتبار باالیی هم در دنیا دارد. 
اگر اهل جســت و جو مفاهیم کلیدی کسب و کار در اینترنت 
باشید، موسســه اینوســتوپدیا )Investopedia( را به خوبی 
می شناســید. این موسســه معتبر علمی سال هاســت در زمینه 
تعریف اصطالحات مختلف دنیــای کارآفرینی فعالیت دارد. این 
موسسه بازار هدف را مجموعه ای از افراد که از سوی یک شرکت 
به عنوان مشــتریان احتمالی شناسایی شده اند، تعریف می کند. 
این تعریف ســاده در واقع چکیــده ای از صدها تعریف گوناگون 
در ســطح دنیا درباره بازار هدف است. البته ما در روزنامه فرصت 
امروز کمی آن را تغییر داده ایم و دنباله کوتاهی برایش آورده ایم. 
بر این اساس مجموعه افراد فوق به خاطر ویژگی های شخصیتی، 

ســن، درآمد و ســبک زندگی در قالب بازار هدف مورد ارزیابی 
قــرار می گیرند. ماجرا پیچیده تر از آن چیزی شــد که فکرش را 

می کردید، نه؟
اجازه دهید به جای اینکه با تعاریف نظری حسابی حوصله تان 
را ســر برده یا گیج تان کنیم، یک راســت برویم ســراغ مثالی 
جذاب. کارآفرینی را در نظر بگیرید که خط تولید رینگ اسپرت 
خودرو را راه اندازی کرده اســت. احتمــاال کارآفرین تازه کارمان 
روی ویژگی هایی نظیر قیمت تمام شــده کمتر و کیفیت مشابه 
محصوالت درجه یک دنیا حســاب باز کرده تا دل مشتریان را به 
دست بیاورد. سوال اصلی این وســط خوِد »مشتریان« هستند. 
اصال مشتریان چنین برندی چه کسانی هستند؟ چه ویژگی هایی 
دارنــد و از همه مهمتــر اینکه چرا دنبال خرید رینگ اســپرت 

هستند؟
بازار هدف در واقع جوابی برای سواالت باالست. اگر قرار باشد 
هر کارآفرینی بدون جواب دادن به ســواالت باال کارش را شروع 
کند، ســنگ روی سنگ بند نمی شــود. احتماال شما هم بارها و 
بارهــا کمپین های تبلیغاتی عجیــب و غریب را دیده اید که مثال 
یک شــرکت بستنی ســازی روی طرفداران صنعت مد و پوشاک 
هدف گــذاری می کند. چنین اشــتباهات محاســباتی در عرصه 
مارکتینگ نه تصادفی، بلکه ناشی از بی توجهی یا تعریف سرسری 
بازار هدف است. خب وقتی شــما دقیقا بدانید مشتریان تان چه 
کســانی هســتند و چه ویژگی های احتمالی دارند، دیگر مسیر 
چندان طوالنی تا کســب موفقیت های کارآفرینی پیش روی تان 

نخواهد بود. 
بازار هدف Vs مخاطب هدف: یک تقابل کالسیک!

وقتــی صحبت از بازار هدف می شــود، خیلــی از کارآفرینان 
ناخودآگاه به یاد مخاطب هدف نیز می افتند. شاید فکر کنید این 
دو مفهوم دقیقا یکی هستند، اما ما در روزنامه فرصت امروز اصال 
اینطور فکر نمی کنیم. هرچه باشــد دلیلی ندارد یک مفهوم دو تا 
اسم شبیه به هم داشته باشد. راستش را بخواهید، مخاطب هدف 
در واقع بخشی از بازار هدف را شامل می شود. به زبان خودمانی، 

مخاطب هدف در دل بازار هدف وجود دارد. 
ســاده ترین مثال بــرای فهم دقیق مخاطب هــدف مربوط به 
دنیای رشــته های دانشــگاهی اســت. این روزها وقتی به کسی 
لقــب اقتصــاددان داده می شــود، یعنی او جــزو جامعه بزرگ 
اقتصاد خوانده ها )همان بازار هدف( محســوب می شــود. با این 
حال گرایش های مختلف در رشــته اقتصاد امکان ریز شدن روی 
مشخصات هر فرد را فراهم می کند. چه بسا اقتصاددان مورد نظر 
ما در رشــته اقتصاد انرژی تحصیل کرده یا صاحب نظر باشــد. 
در این صورت فــرد موردنظر ما تبدیل به مخاطب هدف )فردی 

مشخص و متمایز در درون یک بازار هدف( می شود. 
اگر میانه خوبی با دنیای درس و دانشــگاه نداشــته باشــید، 
احتماال مثال ما خیلی به مذاق تان خوش نخواهد آمد. پس اجازه 
دهید ســری به دنیای دیجیتال هم بزنیم. برند سامسونگ چند 
ســالی است در زمینه تولید ســاعت های هوشمند فعالیت دارد. 
بازار هدف ســاعت های این برند افراد عالقه مند به بستن ساعت 
و همینطور فناوری های دیجیتال محســوب می شود. با این حال 
ممکن اســت بازاریاب های سامســونگ در عمل برای جلب نظر 
مشــتریان روی نیازهای خاصی دست بگذارند. مثال اینکه ساعت 
جدید این برند امکان آنالیز ضربان قلب، ســطح اکسیژن خون و 
همینطور عالئم حیاتی را دارد، یک نقطه قوت محسوب می شود. 
از طرف دیگر اگر کمپین مارکتینگ سامسونگ با تاکید بر روی 
این ویژگی های مربوط به حوزه ســالمت طراحی شود، آن وقت 
مخاطب هدف کمپین سامسونگ افراد میانسالی هستند که اتفاقا 
با بیماری هم دســت و پنجه نرم می کننــد. این طوری خدمات 
ســالمت ســاعت های مورد بحث برای این دسته از آدم ها کامال 

کاربردی یا حتی ضروری خواهد بود. 
همانطور کــه می بینید، مخاطب هــدف در واقع به گروه های 

کوچک در درون بازار هدف اشــاره دارد. بنابراین هیچ وقت نباید 
آنها را با یکدیگر اشــتباه گرفت. وگرنه خیلی زود محاسبات تان 

ایراد پیدا کرده و دیگر نمی توانید وضعیت تان را کنترل کنید. 
انواع بازار هدف: آشنایی با تقسیم بندی چهارگانه

مربی های ورزشــی معموال برای اینکه کارشان را راحت کنند، 
حرکات کششــی را براساس درجه سختی تقسیم بندی می کنند. 
اینطــوری ورزشــکاران دیگر موقــع انتخاب حرکات ورزشــی 
احساسی شبیه آلیس در سرزمین عجایب نخواهند داشت. ما در 
روزنامه فرصت امروز برای اینکه شما ماموریت تعریف بازار هدف 
را راحت تر از هر زمان دیگری انجام دهید، یک تقسیم بندی ساده 
از انواع آن برای تان آماده کرده ایم. پس اگر دوست دارید کارتان 
هرچــه دقیق تر و صدالبته راحت تر پیش برود، حتی به پریدن از 

این بخش مقاله فکر هم نکنید!
تقسیم بندی نموداری

اولین تقسیم بندی برای تعریف بازار هدف برای اغلب کارآفرینان 
کامال شناخته شده است. احتماال شما هم چندباری در فیلم های 
ســینمایی بازاریاب های بخت برگشته ای را دیده اید که پای یک 
تخته وایت برد با نمودارهای مختلف در تالش برای متقاعدسازی 
سرمایه گذارها هستند. قبول دارم این تصویر بی نهایت کلیشه ای 
اســت، اما یک واقعیت مهم را در خودش دارد. اینکه استفاده از 

نمودارها کار تصمیم گیری را ساده تر می کند. 
ما در روزنامه فرصت امروز همیشــه استفاده از نمودارها برای 
تصمیم گیری بهتر را مورد تاکید قرار می دهیم. کافی است درباره 
بازار هدف تان براساس معیارهای زیر فکر کنید تا مسیر طراحی 

نمودار برای تان شبیه یک جاده کامال صاف شود:
سن

میزان درآمد
سطح تحصیالت

نژاد
مذهب

موارد باال ویژگی های اصلی بازار هدف تان را مشــخص خواهد 
کرد. مثال اگر شما دنبال بازاریابی در شهر شیکاگو برای خدمات 
کامپیوتری تان هســتید، احتماال آدم های جوان با ســطح درآمد 
متوسط و تحصیالت باال به پست تان می خورند. از نظر نژادی هم 
شــهرهای بزرگ معموال قومیت های مختلف را در خودش جای 
داده و تنوع مذهبی هم از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد 
بود. این نکات باید همیشــه مد نظر شما قرار داشته باشد. پس 
چه بهتر که قبل از شــروع به تعریف مخاطب هدف این اطالعات 

را در قالب نمودار مرور کنید. 
تقسیم بندی جغرافیایی

در خیلــی از فیلم های علمــی- تخیلی هکرها با اســتفاده از 
گوشــی های هوشــمند مردم موقعیت مکانی و هــزاران و یک 
اطالعات دیگر درباره آنها را پیدا می کنند. همین امر باعث شــده 

مردم همیشه نگران امنیت اطالعات شان باشند. 
ادامه در صفحه آخر

بازار هدف )Target Market( چیست؟ همراه با راهنمای تعریف آن
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اخبار

 تقدیر از داور خوزستانی در مسابقات قهرمانی تکواندو 
جام باشگاه های آسیا

اهواز - شبنم قجاوند: همزمان با برگزاری مسابقات تکواندو قهرمانی 
باشگاه های آسیا از اسماعیل اســفندیاری داور بین المللی خوزستانی 

تقدیر و تشکر شد.
این مسابقات که باالترین رده تقویم ورزشی فدراسیون جهانی تکواندو 
می باشــد در گروه G2 به میزبانی شهر اسالم آباد در کشور پاکستان 
برگزار و رییس فدراسیون تکواندو پاکستان و نمایندگان کنفدراسیون 
آســیا ATU با تقدیر از عملکرد اسفندیاری به عنوان نماینده ایران و 
خوزستان در این دوره از مسابقات با دادن جام و نشان فدراسیون آسیایی 

تقدیر شد. گفتنی است اسفندیاری داور بین اللملی و رییس کمیته داوران خوزستان است که پیش از این ۳ بار پیاپی در 
سالهای 2۰۱۷ و 2۰۱۸ و 2۰۱۹ بهترین داور اروپا و در سال 2۰۱۶ نیز بهترین داور آفریقا شده است.

کشت آزمایشی گونه اسپرس دیم در اراک انجام شد
اراک - فرناز امیــدی: رئیس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرستان اراک گفت: طرح کشــت آزمایشی اسپرس دیم در راستای 
افزایش تنوع گونه های مرتعــی و افزایش بازدهی گیاهان علوفه ای در 
مراتع این شهرستان انجام شد. محمد رضایی افزود: طرح کشت آزمایشی 
گونه اسپرس دیم با مشارکت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 

استان مرکزی در قسمتی از مراتع ییالقی شهرستان اراک اجرا شد.
وی ادامه داد: اسپرس با نام علمی )Onobrychis sativa(، متعلق 
به خانواده بقوالت بوده و برای قرن ها در اروپا و آسیا به عنوان علوفه مورد 

استفاده قرار می گیرد. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اراک بیان داشت: این گونه گیاهی دارای ارزش غذایی 
و پروتئینی باال برای دام بوده و از مقاومت باالتری نسبت به یونجه در برابر خشکی و کم آبی برخوردار است.

رضایی افزود: هدف از این طرح بررسی و مقایسه سه گونه گیاهی اسپرس، گندم و یونجه دیم بوده و در صورت موفقیت 
کشت این گونه در طرح های بیولوژیک بخش مرتع شهرستان استفاده می شود.

وی ادامه داد: اکنون گونه های گیاهی از جمله یونجه و النگاتوم در مراتع استان مرکزی کشت می شود و کشت آزمایشی 
گونه اسپرس با هدف افزایش تنوع در کشت گونه های گیاهی در مراتع استان و شهرستان انجام می شود. رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان اراک خاطرنشان کرد: بهترین اراضی برای کشت اسپرس زمین های لومی )زمینی که مواد 
غذایی کافی در خاک برای تغذیه گیاهان وجود داشته باشد( به نسبت خشک و عمیق بوده و زمین های سنگین و مرطوب 

برای کشت این گیاه مناسب نیست.

 بازدید فرماندار بوشهر از پلی کلینیک تخصصی مبعث 
و بیمارستان سلمان فارسی

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: فرماندار بوشهر با حضور در دو 
مرکز درمانی تامین اجتماعی در شهر بوشهر با مراجعین و کارکنان این 

مراکز دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان؛ صالح 
رحیمی فرماندار بوشهر ضمن بازدید از واحدهای مختلف پلی کلینیک 
تخصصی شبانه روزی مبعث و بیمارســتان سلمان فارسی در جریان 
وضعیت و نحوه ارائه خدمات درمانی به بیمه شــدگان سازمان تامین 

اجتماعی و مراجعین این مراکز قرار گرفت.
فرماندار بوشــهر ضمن تقدیر از عملکرد شایســته و در خور توجه در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در این مراکز اظهار 
داشت: ارائه خدمات مطلوب و شایسته به قشر عظیم بیمه شدگان تامین اجتماعی و افراد تحت تکفل آنان به ویژه در حوزه 
درمان تاثیر بسزایی در افزایش میزان رضایتمندی مردم و ایجاد امید آفرینی در جامعه دارد. رحیمی بیان داشت: با توجه 
به جمعیت تحت پوشش بیمه و ظرفیت های موجود شهرستان توسعه خدمات درمانی در دو مرکز درمانی تامین اجتماعی 
شهر نیازمند توجه و برنامه ریزی است. دکتر حسن اسماعیلی مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر نیز در این بازدید با تشریح 
و ارائه گزارشی از خدمات و عملکرد مراکز درمانی تامین اجتماعی تصریح کرد: هدف تکریم و افزایش رضایتمندی تمامی 
مخاطبین سازمان است و با تمام توان خدمتگزار بیمه شدگان و مراجعین هستیم. وی گفت: تالش می کنیم بیمه شدگان و 
بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی تامین اجتماعی عالوه بر رضایتمندی از خدمات مطلوب و با کیفیتی بهره مند شوند.

 هشتمین نشست باشگاه بهینه کاوي صنعت پاالیش گاز 
در پاالیشگاه گاز ایالم برگزار شد

ایالم-هدی منصوری: هشتمین نشست باشگاه بهینه کاوي صنعت پاالیش گاز در آبان ماه سال جاري با حضور نماینده 
مدیریت هماهنگي و نظارت بر تولید ومسئوالن و کارشناسان واحدهاي سیستم ها و بهره وري شرکت هاي پاالیشي گاز 
کشــور در پاالیشگاه گاز ایالم برگزار شــد. روح اله نوریان، مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم در این مراسم بر اهمیت و 
ضرورت اســتفاده از تجربیات موفق در ســطح صنعت پاالیش تاکید کرد و گفت: اصالح و بهبود رویه هاي جاري باشگاه 
و بازنگری در ماموریت و رویکرد آن و همچنین توســعه مفاهیم بهینه کاوي براي حوزه هاي مختلف در سطح شرکت ها 

ضروری است.
نوریان افزود: پاالیشگاه گاز  ایالم آماده اشتراک گذاري دانش و تجربیات موفق در حوزه هاي مختلف اعم  از برق و ابزاردقیق  
HSE، ICT، مهندسي سیستم ها و بهره وري، داشبوردهاي مدیریت پروژه و کنترل بودجه و پروژه های شرکت پاالیش 
گاز ایالم و غیره است. گفتني است، در این گردهمایي، مدیریت فرآیندهاي کسب و کار، مدیریت استراتژیک و داشبورد هاي  
مدیریت پروژه و بودجه شرکت پاالیش گاز ایالم به عنوان تجربه هاي موفق توسط واحد تحلیل سیستم ها ارائه شد و از مرکز 
SOC پاالیشگاه بازدید و اقدامات انجام شده در زمینه امنیت فضاي سایبري و موضوع مکانیزاسیون فرآیندهاي کسب و کار 
در BPMS تشریح شد. در پایان گردهمایي، مصوب شد دبیرخانه باشگاه بهینه کاوي، برگزاري تورهاي تخصصي در حوزه 
هاي مختلف کاري اعم از ICT ، ابزار دقیق و غیره را  بر اساس اقدامات شاخص انجام شده در سطح شرکت هاي پاالیشي 

برنامه ریزي و در دستور کار جلسات آتي پاالیشگاه قرار دهد.

اجرای طرح الیروبی و پاکسازی مسیل ها و کانال های شهر گرگان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: معاون محیط زیســت و خدمات شــهرداری شهرداری گرگان از الیروبی، پاکسازی و 
رســوب برداری ۱۱ هزار متر از مسیل ها و کانال های روبسته سطح شهر خبر داد.احمد ساالری با اعالم خبر اجرای طرح 
الیروبی و پاکســازی کانالهای رو بسته و حوضچه های آرامش اظهار داشت: اجرای این طرح به طور مستمر در حال انجام 
است و در سه ماهه شهریور، مهر و آبان به طول ۴۵۰ متر از این کانال ها مورد پاکسازی قرار گرفت.ساالری ادامه داد: اجرای 
عملیات الیروبی و پاکسازی جهت افزایش آمادگی در زمان بارندگی ها و جلوگیری از بروز آبگرفتگی احتمالی معابر شهری، 
بوی نامطبوع، افزایش رضایت شهروندان و ارتقای سطح بهداشت عمومی به طور مستمر به صورت سنتی و مکانیزه در حال 

انجام است.
وی خاطرنشــان کرد: شــهرک جامی، جرجان، مطهری شــمالی، مالقاتی، انجیراب، خیابان ولیعصر، ورودی و خروجی 
استانداری، گلشهر، زیرگذرهای سطح شهر و ... از مکان هایی بودند که در این طرح مورد پاکسازی قرار گرفت.معاون محیط 
زیست و خدمات شهری تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و بارندگی، شهروندان از هرگونه تخلیه نخاله و زباله 

خود در جداول و کانالهای سطح شهر خودداری نمایند تا از بروز مشکالت احتمالی جلوگیری شود.

کاشت درختان نذری با مشارکت شهروندان گرگانی
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از کاشت درختان نذری با مشارکت 
شهروندان خبر داد.مهستی قدس ولی با اعالم این خطر اظهار داشت: با توجه به تغییرات اقلیمی و مدیریت بحران کم آبی 
در شهر گرگان، ساز و کار سازمان به سمت فرهنگ سازی و ایجاد حس تعلق در شهروندان به فضای سبز می  باشد که در 
این راستا کارشناسان سازمان فضای سبز، با انجام تحقیقات میدانی، در حال شناسایی نقاط و مکان مناسب در سطح محالت 
هستند که بتوانیم زمینه همکاری شهروندان را در امر کاشت و نگهداری نهال، فراهم نماییم.قدس ولی در خصوص طرح نذر 
درخت بیان کرد: شهروندان عزیز گرگانی و عالقه مند به کاشت و نگهداری نهال در سطح شهر، با هدف یادواره  شهیدان و 
عزیزان از دست رفته، مادران باردار و نوزادان تازه به دنیا آمده، جان  بخشان اهدای عضو و ...، می  توانند گونه های انتخابی خود 

را خریداری و در مکانهایی که از قبل شناسایی شده است، کاشت و نگهداری نمایند.
وی با اشاره به سطح مشارکت شهروندان بیان کرد: شهروندان می  توانند در مرحله خرید، کاشت و نگهداری نهال های 
تازه غرس شده با انتخاب گونه  های معرفی شده در مکان  های تعیین شده از سوی سازمان مشارکت داشته باشند.الزم به 
ذکر اســت به همت ســازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان در سال ۱۴۰۰ از تعداد ۱۰ هزار اصله نهال مثمر 
و غیر مثمر، حدودا ۳ هزار اصله نهال با مشارکت گروه های مختلف شهروندان مانند کودکان، دانش آموزان، مادران باردار، 
مادربزرگ های گرگانی، کوهنوردان، همیاران فضای سبز و خانواده های جانبخشان و اهدا کنندگان عضو و ... در سطح شهر 

غرس گردیده است.

سـاری - دهقـان :  مدیـر شـرکت ملـی پخش 
فـرآورده هـای نفتـی منطقـه سـاری گفـت : مانـور 
ترکیبـی دور میزی تداوم کسـب و کار و بازتوانی در 
حـوادث انبـار نفت سـاری با شـرکت مناطق معین 

بـه میزبانـی منطقه سـاری برگزار شـد .
بـه گـزارش خبرنـگار مازنـدران بـه نقـل روابـط 
عمومـی ، سـبحان رجـب پـور مدیـر شـرکت ملی 
پخـش فرآورده هـای نفتی منطقه سـاری بیان کرد 
:در تاریـخ  مانـور ترکیبی دور میزی تداوم کسـب و 
کار و بازتوانـی در حـوادث انبار نفت سـاری با حضور 
رئیس ایمنی بهداشـت محیط زیسـت و پدافند غیر 
عامل شـرکت ملـی پخش فرآورده هـای نفتی ایران 
و هیـات همـراه و مناطـق سـاری ، گـرگان ، گیالن 
، چالـوس ، خراسـان شـمالی ، شـاهرود ، قـم ، البرز 

، تهـران و اصفهـان شـرکت ملی پخش فـرآورده هـای نفتی به 
عنـوان مناطـق معین در منطقه سـاری برگزار شـد .

وی افـزود : در ایـن مانـور کـه رئیـس پدافنـد غیـر عامـل 
اسـتانداری و مدیـران کل مدیریـت پدافنـد غیر عامـل و بحران 
اسـتان مازنـدران و نمایندگان تعـدادی از دسـتگاههای مرتبط 

اسـتانی شـرکت داشـتند بـه ارزیابـی مانـور پرداخته شـد.
مسـعود سـهرابی رئیـس ایمنـی بهداشـت محیط زیسـت و 
پدافنـد غیـر عامـل شـرکت ملـی پخـش فـرآورده هـای نفتی 
ایـران بیـان کـرد : آمادگـی دفاعی یکـی از ضروریـات مقابله با 
حوادث می باشـد و برای آمادگی نیاز به سـناریوهای متعدد در 
پالنهـای مختلف از جمله حوادث طبیعی و انسـانی پیش بینی 

و راهکارهـای مقابلـه بـا آن مورد بررسـی قـرار گیرد .
سـهرابی اظهـار کـرد : ایـن اولیـن مانـور ترکیبـی دور میزی 

تـداوم کسـب و کار و بازتوانـی در حـوادث اسـت کـه در سـطح 
منطقـه ای و گسـترده بـا پالنهـای مختلـف برگزار می شـود و 
شـرکت ملی پخـش فـرآورده های نفتـی منطقه سـاری که به 
عنوان یکی از مناطق اسـتراتژیک در سـوخت رسـانی اسـت به 

عنـوان میزبان انتخاب شـد .
مسـعود سـهرابی گفـت : بررسـی نقـاط ریسـک ، کمبـود 
امکانـات ، اسـتفاده از ظرفیـت های اسـتانی و مناطق همجوار ) 
معین ( یکی از راههای بازتوانی کسـب و کار در شـرایط بحرانی 

مـی باشـد کـه در مانورها قابلیـت امکان سـنجی دارد .
سـبحان رجـب پـور ادامـه داد : مانـور ترکیبـی دور میـزی 
تـداوم کسـب و کار و بازتوانـی در حـوادث انبـار نفت سـاری در 
سـه مرحلـه انجام می شـود کـه در مرحلـه اول قطع سیسـتم 
وینـدوزی ، در مرحلـه دوم قطـع بـرق شـهری و مرحلـه سـوم 

خرابکاری و در ادامه آتش سـوزی پیش بینی شـد و 
در بدتریـن حالت کلیه عملیات سـوخت گیری اعم 
از ارسـال مسـتقیم و تدارکاتـی بایـد بـدون وقفه به 

مشـتریان انجام شـود .
ایجـاد  را  دشـمن  اهـداف  از  یکـی  پـور  رجـب 
اقتصـاد  بـه  زدن  صدمـه  و  اجتماعـی  نارضایتـی 
برشـمرد و گفـت : یکـی از مـوارد اسـتراتژیک در 
اقتصـاد جامعـه فـرآورده هـای نفتـی مـی باشـد و 
تجربـه گذشـته نشـان داد دشـمن بـه هـر طریق با 
حمالت سـایبری و تخریبی در صـدد ایجاد اختالل 
در آرامـش و امنیـت روانی و اقتصادی جامعه اسـت 
آمادگـی مراکـز حسـاس اقتصـادی در پدافنـد غیر 

عامـل از ضروریـات اجتنـاب ناپذیـر اسـت .
رجـب پـور در ادامـه توضیـح داد : مانـور ترکیبی 
دور میـزی تـداوم کسـب و کار و باز توانی در حـوادث انبار نفت 
سـاری با متخصصین واحد های مختلف عملیاتی و پشـتیبانی 
منطقه سـاری طبق سـناریوی از پیش تعیین شـده انجام شـد 
کـه در این مانـور مناطق همجوار به صورت حضـوری و مناطق 
معین غیر همجوار به صورت ویدئو کنفراس شـرکت داشـتند .

سـبحان رجـب پور اذعـان کـرد : ارزیابـان مانـور ترکیبی در 
منطقه سـاری و مناطق معین موظف شـدند ارزیابـی خود را به 
صـورت مکتوب به منطقه سـاری ارسـال و پـس از جمع بندی 
بـه شـرکت ملی پخش فـرآورده های نفتـی ایران ارسـال گردد 
در پایـان مدعویـن سـتادی و اسـتانی از سـتاد و انبـار نفـت 
منطقـه سـاری و  اقدامـات پدافنـد غیر عامـل آن بازدیـد کرده 
و از توانمنـدی و بازدارندگـی ایـن منطقه در بحرانهای گذشـته 

تقدیـر نمودند.

قـم - خبرنـگار فرصـت امـروز: فرمانـده سـپاه علـی 
ابـن ابیطالب)علیه السـالم( قـم گفـت: ۶۰ مسـتند بـا موضـوع 
فرماندهـان و شـهدای دفـاع مقـدس اسـتان در قالـب برگزاری 

کنگـره شـهدا در دسـت تهیـه اسـت.
سـردار محمـد رضـا موحـد روز پنجشـنبه در آییـن افتتـاح 
یازدهمیـن نمایشـگاه ملی کتـاب دفاع مقـدس در مجتمع امام 
خمینـی)ره( قم اظهار داشـت:با توجه بـه تاکیدات  رهبر معظم 
انقـالب اسـالمی مبنی بـر زنده نگه داشـتن یاد و خاطره شـهدا 
و انتقـال پیـام آنـان بـا زبـان هنـر بـه نسـل جـوان ، سـه فیلم 

سـینمایی درخصـوص شـهدای قم درحال سـاخت اسـت.

وی اضافـه کرد: سـاخت یـک فیلـم در خصـوص شـهدای 
کربالی چهار، سـاخت فیلمی در خصوص شـهید زین الدین  و 

سـردار شـهید مصطفی کلهـری در حـال انجام می باشـد.
فرمانـده سـپاه قم گفـت:  2۰۰ عنـوان کتاب  نیـز در عرصه 
دفـاع مقـدس و ترویج فرهنـگ ایثار و شـهادت در قالب کنگره 
شـهدای اسـتان قم به چاپ رسـیده اسـت که پنج کتاب بریل 

را شـامل می شود.
وی افزود: کتاب هـا در موضوعاتـی چـون زندگینامـه شـهدا، 
داسـتان، شـعر، نمایشـنامه و عکس در حوزه دفاع مقدس است.
موحـد افـزود: 2۳ جشـنواره فرهنگـی و هنـری در ۹ موضوع 
مختلف در دو سـال گذشـته توسط سـپاه قم انجام شده و اخیرا 
شـاهد اجرای سـینمایش فصل شـیدایی در اسـتان بودیم که با 

اسـتقبال بی نظیر مردم مواجه شـد.
یازدهمین نمایشـگاه ملی کتاب دفاع مقـدس امروز با حضور 

سـردار غالمرضا سـلیمانی رئیس سـازمان بسـیج مستضعفین 
درقم افتتاح شـد.

امـام  مجتمـع  در  هفتـه  یـک  مـدت  بـه  نمایشـگاه  ایـن 
خمینـی)ره( گلـزار شـهدای قم پذیـرای عالقه منـدان به کتاب 

اسـت.
۹۰ ناشـر از سراسـر کشـور در قالـب ۱۱۵ غرفـه در ایـن 
نمایشـگاه حضـور دارنـد و عالقه منـدان می تواننـد از سـاعت ۹ 
تـا ۱2 صبـح و همچنین عصـر از سـاعت ۱۶ تا 2۱ از آثـار ارائه 
شـده کـه بیش از ۶ هـزار عنوان کتاب در رابطـه با دفاع مقدس 

اسـت، بازدیـد کنند.
این نمایشـگاه در قالب برنامه های سـتاد کنگره ملی شـهدای 

قم ترتیب یافته اسـت.
کنگـره ملـی شـهدای اسـتان قـم 2۶ آبانمـاه سـالجاری در 

مسـجد جمکـران برگـزار خواهـد شـد.

بندرعبـاس - خبرنـگار فرصـت امـروز: مدیـر بنـادر و 
دریانـوردی غرب هرمزگان میـزان ترانزیت نفتی و غیر نفتی در 
بنـادر غرب اسـتان هرمـزگان را از ابتدای سـال جـاری تا پایان 
مهرمـاه امسـال را ۱۹۵ هـزار ۴۹۷ تـن اعـالم کرد کـه افزایش 

هفـت درصـدی را به ثبت رسـاند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بنـادر و دریانـوردی 
هرمـزگان، "مرتضـی سـاالری" افـزود: از ابتدای سـال تـا پایان 
مهـر مـاه حجمـی افـزون بـر ۸۹ هـزار دسـتگاه خـودرو در 
بندرلنگـه بـه عنوان قطب ترانزیـت خودروی ایران جابجا شـده 

اسـت .
وی گفـت: طـی ایـن مـدت بیش از ۸۹ هـزار و ۴۶ خـودرو با 

افزایـش ۱۷ درصـدی از طریق بندرلنگه به کشـورهای آسـیای 
میانـه و عـراق انجام گرفت و این بندر توانسـت جایگاه نخسـت 
ایـن بخـش را در بیـن دیگـر بنـادر کشـور بـه خـود اختصاص 
دهـد. بـه گفته مدیـر بنـادر و دریانـوردی غرب هرمـزگان، این 
تعـداد خودروی ترانزیتی توسـط یک هزار و ۵2۰ فروند شـناور 

فلـزی بـه بندر لنگه منتقل شـده اسـت.
سـاالری اضافـه کـرد: ایـن تعـداد خـودرو پـس از تخلیـه و 
انجـام تشـریفات گمرکی توسـط ۱۴ هـزار و ۸۴۱ سـواری کش 
و کامیـون به مقاصد کشـورهای عـراق، افغانسـتان و همچنین 
کشـورهای آسـیای میانه بارگیری و به درب خروج هدایت شـد.
وی همچنیـن میـزان صـادرات کاالهای نفتـی و غیرنفتی در 

بنـادر غرب هرمزگان در این مدت را سـه میلیـون و ۸۰۳ هزار و 
۳۰۱ تن شـامل میوه و تره بار، خشـکبار، مواد معدنی و مصالح 

سـاختمانی اعالم کرد.
مدیـر بنـادر و دریانـوردی غـرب هرمـزگان اضافـه کـرد: از 
مجمـوع عملیـات انجـام شـده، 2 میلیـون و ۴۵2 هـزار و ۱۶۳ 
تـن فرآورده هـای نفتـی و غیرنفتـی بـا افزایـش ۱۷ درصدی به 
صـورت رویـه کابوتـاژ )حمـل و نقـل سـاحلی( در بنـادر غـرب 

اسـتان هرمـزگان جابه جـا شـد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

مانور ترکیبی بازتوانی در حوادث انبار نفت ساری برگزار شد

فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب)علیه السالم( قم 

۶۰  مستند با موضوع فرماندهان و شهدای دفاع 
مقدس استان قم در دست تهیه است

از ابتدای سال جاری صورت گرفت؛

 تزانزیت بیش از 195 هزار تن کاال امسال
 در بنادر غرب هرمزگان

مشـهد- صابر ابراهیم بای: حمیدرضا افشـون اظهارکرد: 
خراسـان رضوی دارای بیش از 2 میلیون و ۶۰۰ هزار مشـترک 
گاز اسـت. مصـرف گاز بخـش خانگی و تجاری خراسـان رضوی 

نسـبت به دیگر اسـتان های صنعتی بسـیار باال اسـت.
وی بـا بیـان این مطلب که بیش از ۴۰ درصد مصرف سـاالنه 
گاز اسـتان در بخـش خانگـی اسـت گفـت: ایـن درصورتـی که 
میانگیـن مصـرف کشـور در بخش خانگی زیر ۳۰ درصد اسـت. 
متاسـفانه با شـروع فصل سـرما شـاهد افزایش مصـرف عجیب 
گاز در بخـش خانگـی هسـتیم کـه این مهـم نیازمنـد بازنگری 

جدی اسـت.
رییـس امور پژوهـش و فناوری شـرکت گاز خراسـان رضوی 
از تقسـیم بنـدی مشـترکین گاز بـه ۱2 پله مصرفی بر اسـاس 
میـزان مصرف خبـر داد و افزود: پله های ابتدایی مشـترکین کم 
مصـرف و پله هـای منتهـی به پلـه ۱2 مصرف زیاد مشـترکین 
را نشـان می دهـد. گاز بهـای مشـترکین پله های ۱2 نسـبت به 
مشـترکین پله های اول بسـیار بیشتر اسـت. نرخ قبض گاز عدد 

ثابتـی نبـود و بـا توجه به میـزان مصرف گاز تغییـر می کند.
افشـون بـا اشـاره به مشـترکین پر مصـرف خراسـان رضوی 
عنـوان کـرد: ۳ درصد از مشـترکین خانگی شـرکت گاز اسـتان 
پـر مصـرف بوده که در پله هـای باالتر قرار می گیرنـد و حدود ۹ 
درصـد مصـرف گاز بخش خانگـی را به خود اختصـاص داده اند.

وی با ذکر اقدامات انجام شـده توسـط شـرکت گاز در جهت 
کاهـش مصرف گاز بیان کرد: ازجمله اقدامات بازدارنده شـرکت 

گاز موضـوع قیمت گـذاری اسـت کـه شـهروندان در صـورت 
مصـرف گاز زیاد باید هزینه بیشـتری پرداخت کننـد. البته این 
عمـل را نبایـد جریمـه قلمداد کرد زیرا مشـترکین بـا پرداخت 
قبـوض سـنگین سـعی می کننـد مصـرف خـود را متعادل تـر 
کننـد. مشـترکین پـر مصـرف خراسـان رضـوی توسـط بانـک 
اطالعـات شناسـایی شـده اسـت و پیامک هایـی حـاوی اطالع 
رسـانی بـه این مشـترکین از میـزان مصرف گاز آن هـا و رعایت 
کـردن مصـرف گاز و آگاهـی بخشـی بـه آنها در جهـت مزایای 
صرفه جویـی گاز از جانـب شـرکت گاز ارسـال می شـود. بـه هر 
حـال فرهنگ سـازی و ترغیـب مشـترکین بـه مصـرف کـم در 

برنامه های شـرکت گاز اسـت.
رییـس امور پژوهـش و فناوری شـرکت گاز خراسـان رضوی 
خاطرنشـان کـرد: ۵۰۰ مشـترک تجـاری و بزرگ در خراسـان 

رضوی شناسـایی شـده است. این مشـترکین با توجه به شرایط 
سـاخت به صورت مجتمع مسـلما مصرف گاز زیـادی هم دارند 
و این مسـاله تاثیر زیادی بر انرژی و پایداری شـبکه اسـتان در 
نیمـه دوم سـال دارد. همچنیـن به صورت ویـژه بانک اطالعاتی 
سـاخته شـده که نماینده هایـی از جانب این سـاختمان معرفی 

و اطالعـات مـورد نیـاز را به آن ها ارسـال می کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه خراسـان رضـوی رتبـه ۵ مصـرف گاز و 
رتبـه دوم تعـداد مشـترکین را در کشـور بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت، عنـوان کـرد: تعرفه هـای جدیـد گاز بـرای سـال 
۱۴۰۱ هنوز به اسـتان ابالغ نشـده اسـت، اما همـان تعرفه های 
سـال گذشـته نسـبت به قبل آن بـرای پله های  ۱۰ تـا ۱2 که 
جـزو مشـترکین پر مصـرف هسـتند ۴ برابر افزایش پیـدا کرده 
اسـت که نسـبت به مشـترکین پله های اول گاز بهای بیشـتری 

می کنند. پرداخـت 
کـرد:  تاکیـد  مصـرف  کـم  مشـترکین  دربـاره  افشـون 
خوشـبختانه در استان تعداد مشـترکین خانگی که در پله های 
یـک تـا چهـار قـرار می گیرنـد بـه دلیـل مدیریـت مصـرف یا 
متـراژ پاییـن برخـی از واحدها که نیازمند انـرژی کمتری برای 
گرمایـش اسـت، بـه لحاظ درصدی بسـیار باال اسـت. بسـیاری 
از همشـهریان در مصـرف گاز رعایـت الزم را می کننـد امـا در 
هر حال درخواسـت شـرکت گاز از مشـترکین خانگـی به ویژه 
مشـترکین پرمصرف مدیریـت الزم در جهت مصرف بهینه گاز 

در فصل سـرما اسـت.

رییس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان:

بیش از 4۰ درصد گاز خراسان رضوی در بخش خانگی و تجاری مصرف می شود
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بــه طوری که حتی اقدامات بازاریابی هم باید در 
چارچوب رعایت حریــم خصوصی مخاطب هدف 
صــورت گیرد. حــاال در چنین شــرایطی صحبت 
کردن درباره تقســیم بندی جغرافیایی بازار هدف 

کنجکاوی هر مخاطبی را برمی انگیزد!
ما اصال قصد نداریم شــما را تبدیل به هکرهای 
حرفــه ای کنیم که به هر طریقــی دنبال اطالعات 
مخاطب شــان هســتند. در عوض شــما فقط باید 
تقســیم بندی بازار هدف تان را براســاس موقعیت 
مکانــی مجموعه افراد داخل آن انجام دهید. اجازه 
دهید به جای توضیحات تکراری بیشتر، یک راست 

برویم سراغ معیارهای این بخش:
شهر محل سکونت

کد پستی
استان یا ایالت محل سکونت

کشور )در صورتی که کسب و کارتان بین المللی 
است(

محله
وقتی شــما بازار هدف تان را براساس معیارهای 
فوق تعریف کنید، در واقع از تکنیک تقســیم بندی 
جغرافیایی اســتفاده کرده اید. اینطوری کســب و 
کارتان دقیــق می داند کجا باید دنبال مشــتریان 
بگردد. قبول دارم این روش همه فن حریف نیست، 
اما در خیلی از موارد کار شما را راه می اندازد. پس 

همیشه نیم نگاهی به آن داشته باشید. 
تقسیم بندی روانشناختی

کســانی کــه اصطالحا ســرد و گــرم روزگار را 
چشــیده اند، همیشــه یک نصیحت تکراری برای 
دیگران دارند که همه چیز پول نیســت. بی شــک 
خیلی از شما با این چنین نصیحت هایی مشکالت 
اساســی داریــد. با این حال دســت کــم درباره 
دنیــای بازار هدف این توصیــه ردخور ندارد. همه 
چیز درباره مشــتریان براســاس معیارهای مادی 
تعریف نمی شــود. هرچه باشــد انســان ها از نظر 
فکری توانایی های بی نهایت گســترده ای دارند. به 
همین خاطر شــما باید همیشــه به آنچه در ذهن 
مشتریان تان می گذرد هم فکر کنید. وگرنه کاله تان 

پس معرکه خواهد بود. 
همانطــور که یک ســرمربی فوتبــال عالوه بر 
تمرین های فیزیکی ســخت و فشــرده به وضعیت 
روحــی بازیکنانش هــم توجه دارد، شــما هم در 
تعریف بازار هدف باید جنبه های روان شــناختی را 
گوشــه چشم داشته باشــید. از آنجایی که نه شما 
روانشــناس هستید نه اینجا مطب مشاوره، ما فقط 
چندتا معیار کلیدی برای این بخش ســوا کرده ایم. 
پــس لطفا هرگونه فکر و خیالی برای تبدیل عرصه 
کسب و کار به مطب مشاوره به مشتریان را همین 
حاال کنار گذاشــته و فقط به معیارهای زیر توجه 

کنید:
وضعیت طبقاتی 

میزان استعدادهای کاری
وضعیت کاری )شاغل یا بیکار(

سبک زندگی
اگر شــما موارد فوق را به خوبــی دنبال کرده و 
براســاس اطالعات به دســت آمده پیرامون شــان 
بــازار هدف تان را تعریف کنیــد، آن وقت از روش 
روان شناختی اســتفاده کرده اید. حاال ممکن است 
اســم های مختلفی برای این شــیوه انتخاب کنید، 
ما این امــر تفاوتی در اصل کار ایجاد نخواهد کرد. 
راســتش را بخواهید، معموال برندهایی که به جای 
یک محصول مشــخص، دنبال عرضــه خدمات به 

مشتریان هستند از این شیوه استفاده می کنند. 
چطور بازار هدف تان را مشخص کنید؟

امیدوارم تا اینجای کار خیلی خسته نشده باشید؛ 
چراکه اصل ماجرا هنوز دســت نخورده باقی مانده 
اســت. اینکه شما درباره یک اســتراتژی اطالعات 
دقیقی داشته باشید، با اجرای آن در عمل از زمین 
تا آسمان فرق دارد. دقیقا به همین خاطر خیلی از 

کارآفرینان عمال هیچ وقــت در زمینه تعیین بازار 
هدف موفقیتی کســب نمی کنند. از آنجایی که ما 
در روزنامه فرصت امروز اصال دوســت نداریم شما 
را درگیر مشکالت ســفت و سخت ببینیم، در این 
بخــش تعیین بــازار هدف را به طــور گام به گام 
برای تــان توضیح خواهیم داد. پــس در ادامه با ما 
همراه باشید تا تبدیل به یک کارآفرین حرفه ای در 

زمینه تعیین بازار هدف شوید. 
گردآوری اطالعات درباره مشتریان فعلی

کارگردانــی را در نظر بگیرید که بعد از ســاخت 
یکی دو تا فیلم کمــدی با بودجه بی نهایت اندک، 
حــاال یک تهیه کننده دســت و دلباز به پســتش 
خورده اســت. بی شک کارگردان قصه ما در جریان 
ایــن همه آزادی عمل برای صرف هزینه حســابی 
دســت و پایش را گم خواهد کرد. اصال شــاید از 
خودش بپرسد واقعا فیلم ســینمایی اش برای چه 
کسانی ساخته خواهد شد. این سوال در واقع بازار 
هدف هنرمند مورد بحث مان را نشــانه رفته است. 
قبول دارم کلی روش های مختلف برای شناســایی 
مخاطب هدف آثار ســینمایی در دنیا وجود دارد، 
امــا در مورد مثــال باال بهترین روش اســتفاده از 
تجربه های قبلی است. کسانی که قبال به فیلم های 
کمدی کارگردان قصه ما حسابی خندیده اند، بی برو 

برگشت مخاطب اثر جدید او نیز خواهند بود. 
ما در روزنامــه فرصت امروز از مثــال باال برای 
توضیح شــرایط کارآفرینان در عرصه تعیین بازار 
هدف اســتفاده می کنیم. از آنجایی که همه برندها 
در حالت عادی تعدادی مشــتری دارند، اولین قدم 
شما باید گردآوری اطالعات درباره همین مشتریان 
فعلی تان باشــد؛ چراکــه احتماال افرادی شــبیه 
مشــتریان کنونی تان بازار هدف شــما را تشکیل 

خواهند داد. 
اگر یادتان باشــد در بخش قبلی درباره الگوهای 
تعیین بازار هدف با هم گپ زدیم. اگر فکر کرده اید 
اطالعات آن بخش هیچ وقت بــه دردتان نخواهد 
خــورد، خیلی زود باید ناامیدتــان کنیم. پس اگر 
آن بخش را همینطوری ســطحی مطالعه کرده اید، 
باید دوباره مرورش کنید؛ چراکه اینجا حســابی به 

دردتان خواهد خورد. 
گاهی اوقــات کارآفرینان فکر می کنند گردآوری 
اطالعات درباره مشتریان شبیه ماموریت غیرممکن 
است. اگر شــما هم اینطوری فکر می کنید، اجازه 
دهیــد همین اول کاری خیال تــان را کامال راحت 
کنیم. تنها کاری که شــما اینجا باید انجام دهید، 
طبقه بندی اطالعاتی اســت که به طــور پراکنده 
از مشــتریان تان در اختیار داریــد. معموال برندها 
شــماره تماس، آدرس و مشــخصات شناسنامه ای 
مشتریان شان را در فرم های خرید دم دست دارند. 
با این حال بی توجهی به چنین فرم هایی عمال آنها 
را در بخــش بایگانی روی هــم تلنبار خواهد کرد. 
پس همین امروز سری به انبار اسناد شرکت زده و 

اطالعات مربوط به مشتریان را پیدا کنید. 
وقتی اطالعات مشــتریان را پیــدا کردید، باید 
بســته به داده های در دســترس یکی از الگوهای 
تقســیم بندی مشــتریان را پیاده کنیــد. معموال 
تقســیم بندی نموداری از بقیــه روش ها محبوبیت 
بیشتری دارد. پس اگر هنوز نمی دانید دقیقا کدام 
شیوه به دردتان می خورد، باید از همین الگو پیروی 
کنیــد. اینطــوری در یک اتوبان بــزرگ که اتفاقا 
برندهای بزرگ هم در آن مشغول یکه تازی هستند، 
حضور پیدا خواهید کرد. معیارهای عمومی که در 
این بخش باید خیلی دقیق از مشــتریان داشــته 

باشید، به این ترتیب است:
سن

محل سکونت
زبان 

قدرت خرید
الگوی خرید )همان رفتار مشتریان در بازار(

سلیقه شخصی
وضعیت زندگی )موقعیت اجتماعی و مالی(

طبقه بنــدی مــوارد فــوق شــناخت دقیقی از 
مشــتریان فعلی به شــما می دهــد. از این مرحله 
بــه بعد همه کاری که باید انجام دهید، جســت و 
جو برای مشــتریانی با ویژگی های مشــابه نسبت 
به برندتان خواهد بــود. اینطوری اوضاع تان روز به 
روز بهتر شده و دیگر الزم نیست برای تعریف بازار 

هدف تان به آب و آتش بزنید. 
استفاده از اطالعات شبکه های اجتماعی

گام اول این مقاله مخصوص برندهایی اســت که 
همین حاال هم تعدادی مشتری دارند. با این حال 
اگر شما هنوز استارت آپ تان را شروع نکرده باشید، 
عمال دســت تان در پوست گردو می ماند. به همین 
خاطــر خیلی از برندهای تــازه کار عمال هیچ بازار 
هدفی برای خودشــان تعیین نمی کنند. شاید این 
ایده اندکی منطقی به نظر برســد، اما نهایتا چیزی 
به غیر از شکست برای تان به همراه نخواهد داشت. 
فرمول ما برای چنین مشکلی اعتماد به شبکه های 

اجتماعی است. ماجرا جالب شد، نه؟
ایــن روزها شــبکه های اجتماعــی بخش قابل 
مالحظــه ای از زندگــی روزمــره انســان ها را به 
خودش اختصاص داده است. فرقی ندارد شما یک 
دانش آموز نوجوان باشید یا مدیری بازنشسته با 30 
سال سابقه کار؛ در هر صورت شبکه های اجتماعی 
شــب و روزتان را اشغال خواهد کرد. نکته مهم در 
این میان اطالعات وســیعی اســت که شبکه های 
اجتماعی از رفتار کاربران شان دارند. این اطالعات 
معمــوال در قالب گزارش های دقیق در دســترس 

عموم یا کسب و کارها قرار می گیرد. 
قبل از اینکه کلی ســوال درباره امنیت اطالعات 
کاربران در شــبکه های اجتماعــی برای تان پیش 
بیاید، باید بگوییم دسترســی پلتفرم های مختلف 
فقــط در ســطح اطالعاتــی اســت که ناشــی از 
فعالیت هــای عمومی کاربران در اپ شــان اســت. 
بنابراین اطالعات شــخصی و خصوصــی کاربران 

همچنان در گاوصندوقی امن باقی می ماند.
شــاید فکر کنید اســتفاده از گزارش شبکه های 
اجتماعی ایده بسیار سطحی محسوب می شود، در 
این صورت باید بگوییم سخت دراشتباهید؛ چراکه 
ارزیابی ســلیقه کاربران در شــبکه های اجتماعی 
معیارهای درســتی برای تحلیل شرایط و صدالبته 
تعیین بازار هدف به شما می دهد. مگر نه اینکه در 
همه الگوهای تعیین بازار هــدف باید به اطالعات 
دقیق از مشــتریان دسترســی داشــت؟ خب چه 
منبعی معتبرتر از شــبکه های اجتماعی که مردم 

24 ساعته در آن فعالیت دارند؟
همانطور که یک راننده فرمول یک در طول مسیر 
بارها و بارها از مربی هــای تیم کمک فنی می گیرد، 
شما هم به عنوان بازاریاب باید شبکه های اجتماعی را 
فضایی برای گوش دادن به حرف مشتریان نیز بدانید. 
اینطوری خیلی بهتر می توانید بازار هدف تان را تعیین 
کنید. اجازه دهید با هم روراست باشیم، گاهی اوقات 
کارآفرینان فقط خیال می کنند بهترین بازار هدف دنیا 
را دارند. وگرنه در عمل بــدون گوش دادن به حرف 
کاربران در شبکه های اجتماعی فقط دنبال یک مسیر 

بی راهه در حرکتند!
مشخص کردن ارزش محصول تان

وقتی یــک محصول جدید روانه بازار می شــود، 
همیشــه این ســوال بین مردم وجود دارد که چرا 
بایــد آن را خریــد؟ مثال وقتی ســری جدید مک 
بوک روانه بازار می شــود، خیلی ها دوســت ندارند 
الکــی پول اضافه پرداخت کننــد. به همین خاطر 
برند اپل همیشه روی ویژگی های جدید محصوالت 
تازه اش حسابی مانور می دهد. اینطوری دل بعضی 
از مشتریان آب شــده و برای خرید محصوالت به 
صف می شوند. شاید فکر کنید این سناریو همیشه 
جواب می دهد، اما مشــتریان خیلی زرنگ تر از این 
حرف ها هســتند. مثال اینکه یک لپ تاپ چقدر رم 
دارد یا پردازنده اش چه توانایی هایی دارد به تنهایی 
نظر مشتریان را جلب نمی کند. در عوض شما باید 
منفعت محصول تان برای مشــتریان را بدون حتی 

یک نقطه ابهام توضیح دهید. 
اگر شــما تا حاال درباره مزایــای محصوالت تان 
فکر نکرده اید، احتماال هیچ خبری درباره منفعتش 
برای مشــتریان هم ندارید. بنابرایــن باید قبل از 
اینکه خیلی اوضاع پیچیده شــود، دســت به کار 
شوید. حاال که از دنیای لپ تاپ حرف زدیم، اجازه 
دهید مثال بعدی مان هــم مربوط به همین حوزه 
باشــد. فرض کنید شما نرم افزاری طراحی کرده اید 
که به کاربران اجازه ردیابی لپ تاپ شــان تحت هر 
شرایطی را می دهد. در این صورت شما یک مزیت 
کامال مشــخص دارید. با این حال چنین مزیتی به 
تنهایی برای مشتریان جذاب نخواهد بود. بنابراین 
باید آن را تبدیل به منفعتــی تمام عیار برای آنها 
کنید. حتما می پرســید چطوری؟ خب اجازه دهید 

راه و چاه این کار را نشان تان دهیم. 
وقتی شــما قصــد دارید مزیــت محصول تان را 
تبدیل به نوعی منفعت برای مشتریان کنید، باید از 
چشم انداز آنها ماجرا را نگاه کنید. اینطوری توانایی 
بهتری برای بررسی وضعیت خواهید داشت. درباره 
مثال قبلی، اگر مشــتریان شــما با مشکل سرقت 
لپ تاپ رو به رو هســتند، باید به آنها نشان دهید 
نرم افزارتان این مسئله را تا حد زیادی قابل پیگیری 
می کند. اینطوری آنها به راحتی آب خوردن دست 

به جیب شــده و شــروع به خریــد محصوالت تان 
می کنند. 

ســناریو وحشــتناکی که در جریان بیان منافع 
محصوالت برای مشــتریان ممکن است روی دهد، 
ناآگاهــی کارآفرینــان از مزایای محصوالت شــان 
اســت. در این صورت شــما باید حتما از دیگران 
کمــک بگیرید. مثال در شــبکه های اجتماعی یک 
نظرخواهــی خودمانی از مشــتریان تان کرده یا به 
سراغ کارآفرینان کارکشته بروید. آن وقت زیر و بم 
محصول تان از نظر نقادانه دیگران عبور کرده و همه 

مزایای آن مشخص خواهد شد. 
ایجاد بیانیه بازار هدف

اگر تــا اینجای کار را به خوبــی دنبال کرده اید، 
دیگر انتظارها به پایان رســیده اســت. حاال نوبتی 
هم باشــد، بایــد همه اطالعات به دســت آمده را 
کنار هم گذاشــت تا بازار هدف تان از پشــت ابرها 
پیدا شــود. تا این مرحله همه اطالعات الزم برای 
طراحی بیانیه بازار هدف دم دســت تان قرار گرفته 
است. شما االن می دانید مشتریان تان چه سلیقه ای 
دارند، ویژگی های آنها را خیلی خوب یاد گرفته اید 
و آماده اید شروع به هدف گذاری بر روی آنها کنید. 
از این نظر وضعیت تان مثل مهاجم فوتبالی اســت 
که با اعتماد به نفس کامل پشت ضربه پنالتی قرار 

گرفته است. 
از آنجایی که مثال های عینی خیلی بهتر در ذهن 
آدم ماندگار می شود، اجازه دهید قسمت پایانی این 
بخش را هم با یک مثــال کلیدی تمام کنیم. برند 
زیپ کار در زمینه ارائه خودروهای اشتراکی سابقه 
طوالنی دارد. این برند با مطالعه دقیق بازار متوجه 
شــده مردم به اجاره خودروهایی کــه با طبیعت 
سازگار هستند، عالقه زیادی دارند. به عالوه، هرچه 
خودروها اسپرت تر باشد، نسل جوان واکنش بهتری 
نســبت به خرید آنهــا خواهند داشــت. بر همین 
اساس مدیران ارشد زیپ کار بیانیه بازار هدف شان 
را اینطوری تنظیم کرده انــد: »ارائه خدمات اجاره 
خودرو بــه شهرنشــینان نســبتا تحصیلکرده که 
عالقه مند به خودروهای آخرین سیســتم هستند و 

نیم نگاهی هم به حفظ محیط زیست دارند«.
همانطور کــه می بینید، زیــپ کار خیلی خوب 
اطالعاتی که از مشــتریان به دست آورده در قالب 
یــک بیانیه دقیق قرار داده اســت. اینطوری دیگر 
جایی برای هیچ بهانه جویی باقی نخواهد ماند. تنها 
کاری که این وســط باید انجام دهید، الگوبرداری 
از شــیوه زیــپ کار در ترکیب تمــام اطالعات در 
دسترس تان برای پایان بندی کار است. بیانیه ای که 
این وسط به دســت می آید، در واقع خالصه تمام 
مراحل قبل خواهد بود. پس منتظر چه هســتید؟ 
همین حاال دست به کار شوید تا تکلیف تان با بازار 

هدف مثل روز روشن شود. 
درس های طراحی بازار هدف: مروری بر 

تجربه برندهای بزرگ
این بخش برای آن دسته از کارآفرینانی طراحی 
شده که همیشــه دنبال یادگیری شیوه های تازه با 
مرور دقیق تجربه برندهای بزرگ هستند. بی شک 
حتی بهترین اســتراتژی های دنیا هــم تا وقتی از 
ســوی برندهای درجه یک دنبال نشــود، همیشه 
شک برانگیز خواهد بود. به همین خاطر ما در مقاله 
کنونی به دنبال اســتفاده از مثال های کاربردی از 
نحوه طراحی و تعریف بازار هدف از سوی برندهای 
بــزرگ هســتیم. در ادامه شــیوه کاری بعضی از 
بزرگترین برندهای دنیا را زیر ذره بین خواهیم برد. 

نایک
اگرچه این روزها نایک بزرگترین برند تولیدکننده 
لوازم ورزشی محسوب می شود اما زمانی نه چندان 
دور اشــتباهات مهمی در زمینه تعریف بازار هدف 
داشــته اســت. در دهه 80 زمانی که نایک هنوز 
تمرکز اصلی اش بر روی تولید کفش های ورزشــی 
بود، کم کم به این فکر افتاد که دامنه مشــتریانش 
را گسترش دهد. آنها دنبال افزودن همه کسانی که 
دنبال کفش های راحت بودند، نه فقط ورزشکاران، 
به دامنه بازار هدف شــان بودند. نکته کمدی ماجرا 
استفاده اغلب مردم با دغدغه ها و نیازهای مختلف 
از کفش های این برند بود. در واقع نایک اصال نیازی 
به دســت زدن در بازار هدفش نداشت. نتیجه این 
کار کاهــش جذابیت نایک در طول دهه 80 و افت 

شدید در فروش این برند بزرگ بود. 
بعدهــا فیل نایت، بنیانگذار برنــد نایک، اعتراف 
کرد اقدامات این غول دنیای پوشــاک ورزشــی از 
اساس اشتباه بود؛ چراکه هویت نایک با ورزشکاران 
گره خورده است. بنابراین کنار گذاشتن این قشر از 
مرکز توجه برندینگ مثل این است که آدم در لبه 

پرتگاه از عمد برای خودش پشت پا بگیرد!
از آنجایی که نایک برند بی نهایت باهوشی است، 
خیلی زود متوجه اشــتباه بزرگش شــد. به همین 
خاطر در همان دهــه 80 دوباره برناکه برندینگش 
را متوجــه ورزشــکاران کرد. البته ایــن به معنای 
بی توجهی مطلق به مشــتریان معمولی نبود. هنوز 
هم خیلی از مردم عادی تا حرف از خرید کفش های 
راحت می شــود، یک راست ســراغ نایک می روند. 
اگر شما هم دوســت دارید مثل نایک همیشه در 
اوج موفقیت باشــید، کافی است بی خودی به بازار 
هدف تان دســت نزنیــد. اینطوری نــه خودتان به 
دردسر می افتید، نه دیگر نیازی به بازنگری در کل 

استراتژی برندینگ تان خواهید داشت. 
یادتان باشــد بازار هدف بایــد ارتباط نزدیکی با 

هویت برندتان داشــته باشد. پس اگر فکر کرده اید 
بازار هــدف همینطور الکی ســر و کلــه اش پیدا 
می شود، سخت در اشــتباهید. به عالوه، تغییرات 
ســریع و ناگهانی در زیر و بم بازار هدف را هم باید 
همین حاال از ســرتان بیرون کنیــد. وگرنه تجربه 

دشواری مثل نایک خواهید داشت.
آمازون

آمازون یکی از خرده فروشی های بی نهایت متنوع 
در سطح دنیا محسوب می شود. این خرده فروشی 
بــزرگ تقریبا هــر محصولی که فکــرش را بکنید 
برای عرضه دارد. این وســط خیلی از مشــتریان 
حتی قبل از اینکه نســبت بــه خرید یک محصول 
مطمئن شوند، سراغ آمازون می روند. این برند اول 
از همه روی مشتریان نســل جوان سرمایه گذاری 
کرده اســت. بدین معنا که از همــان روزهای اول 
شــروع به فعالیتش فقط و فقط دنبال مشــتریان 
نسل جوان بود. همین گرایش هم باعث شد هرچه 
ســریع تر تنوع محصوالتش را به شــدت افزایش 
دهد. بر همین اســاس در طول دهه های گذشــته 
به طور مداوم بر تنوع محصوالت برندش در سراسر 
دنیا افزوده شده اســت. تمرکز بر روی نسل جوان 
همیشه موجب استفاده از فناوری های نوین در ارائه 

خدمات مختلف از سوی این برند شده است. 
وقتــی آمازون تــازه اول راه بود، همیشــه روی 
مشتریان نسل جوان حســاب ویژه ای باز می کرد. 
اگرچه االن اوضاع این برند به کلی عوض شــده و 
محصــوالت متنوعی عرضه می کنــد، اما این نکته 
ارزش های اصلــی آن را تغییر نخواهد داد. آمازون 
هنوز هم اول از همه دنبال خواســته ها و نیازهای 
مشتریان نسل جوان است. پس اگر فکر کرده اید در 
رقابت میان مشتریان نسل جوان و میانسال آمازون 
گزینه دوم را انتخاب می کند، سخت دراشتباهید. 

تاکاسا
تاکاســا یکی دیگر از خرده فروشی های این لیست 
اســت که بازار هدفش را زیــر ذره بین خواهیم برد. 
این خرده فروشــی کانادایی از همــان اول راه عرضه 
محصوالت تجدیدپذیر و قابل بازیافت را در دســتور 
کارش قــرار دارد. از آنجایــی که بنیانگــذاران این 
خرده فروشــی حســابی طرفدار محیط زیست هم 
هستند، تاکاسا همکاری با برندهایی که تعهدات سفت 
و ســخت زیست محیطی دارند را در دستور کار قرار 
داده اســت. اینطوری عمال با یک تیر دو نشان زده؛ 
اول از همه دامنه مشخصی از مشتریان را برای تعامل 
انتخاب کرده و بعد هم شــروع به تعامل با کســب و 
کارهای مشــابه کرده است. نتیجه این کار جلب نظر 

مشتریان بدون دردسر اضافه است. 
این روزها مردم به برندهایی که تعهدات زیســت 
محیطی دارند، خیلی بیشــتر از قبل توجه نشــان 
می دهند. درســت به همین خاطر شــمار بســیار 
زیادی از برندها عمال وارد این بازی شــده اند. اگر 
شــما هم فکر می کنید بازار هدف تان عالقه زیادی 
به چنین تعهداتی دارد، باید از همین امروز کارتان 
را شــروع کنید. اینطوری دیگر الزم نیســت دائما 
نگران دیدگاه یا نظرات مشــتریان تان درباره برند 
باشید. یادتان نرود در دنیای امروز خیلی از برندها 
عمال هیچ بازار هدفی ندارند. همین امر هم همیشه 
به آنها ضربه می زند. همانطــور که کارگردان های 
بزرگ فقط در ســبک های خاصی فیلم می سازند، 
شــما هم نباید بازار هدف تان را خیلی گســترده و 
با تنوعات بی نهایت زیــاد در نظر بگیرید. اگر از ما 
می شــنوید، هرچه دامنه بازار هدف تان مشخص و 

دقیق تر باشد، کارتان راحت تر خواهد بود. 
یادتان باشد وقتی شما یک ویژگی مهم برای بازار 
هدف تان در نظر می گیریــد، تمام فعالیت های تان 
باید در راســتای نمایش همان ویژگی باشد. مثال 
درباره تاکاســا، تمام پســت های این خرده فروشی 
در شــبکه های اجتماعی پیرامون مهمترین ویژگی 
خدماتش جریان دارد: عرضه محصوالت تولیدشده 

از مواد اولیه گیاهی و تجدیدپذیر!
سخن پایانی

بازار هدف مفهوم بی نهایت مشــهوری است که 
کمتر کارآفرینی دقیقا آن را بررسی می کند. همین 
موضــوع هدف اصلی مقاله کنونی را تشــکیل داد. 
حاال شــما تمام اطالعات الزم بــرای طراحی بازار 
هدف ویژه برندتــان را در اختیار دارید. از اینجا به 
بعــد همه چیز به توانایی تان برای اجرای درســت 
تکنیک های مورد بحث در این مقاله و درس گرفتن 

از برندهای بزرگ بستگی دارد.
من و همکارانم در روزنامه فرصت امروز امیدواریم 
نکات مورد بحث در این مقاله کمکی هرچند کوچک 
به شما برای شناخت بهتر از مفهوم بازار هدف کرده 
باشد. مثل همیشه اگر ســوال یا نکته ای درباره این 
مقاله به ذهن تان رسید، ما همیشه در روزنامه فرصت 

امروز آماده کمک کردن به شما هستیم. 
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