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مرکز آمار ایران از جهش شاخص های تورم در سال گذشته گزارش داد

 کالبدشکافی
تورم 99

فرصت امروز: آمارهای رس��می نشان دهنده جهش نرخ تورم از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته است، هرچند 
که گزارش تورمی فروردین ماه نیز بیانگر ادامه همین روند رو به رش��د و رس��یدن به مرز ۵۰درصدی در ابتدای 
س��ال ۱4۰۰ اس��ت. آنچه چندی پیش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در پایان سال گذشته منتشر کرد، نشان 
داد ک��ه در اس��فندماه نرخ تورم س��االنه ب��ه ۳6.4 درصد و تورم نقطه به نقطه به 4۸.7 درصد رس��یده اس��ت...

روند نزولی قیمت ها در بازارهای مالی شدت گرفت

 ریزش دالر
به کانال ۲1 هزار تومانی
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۲
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شاخص بورس در ۲ روز ابتدای هفته با افت مشابه 13 هزار واحدی مواجه شد

بازار سرمایه در فاز منفی

بازاریابی محتوایی با توصیه های طالیی
ام��روزه نزدی��ک به ۵ میلیارد کاربر فعال در فضای اینترنت حض��ور دارند. از این میزان 4میلیارد کاربر به طور فعال در 
ش��بکه های اجتماعی حضور پیدا می کنند. این اعداد و ارقام برای هر بازاریاب یا حتی فرد عادی هیجان انگیز محس��وب 
می ش��ود. یکی از نکات مهم در این رابطه توس��عه سریع شبکه های اجتماعی و دسترسی ساده کاربران در سراسر دنیا به 
پلتفرم های مختلف است. وقتی شبکه های اجتماعی مورد استقبال شدید کاربران قرار می گیرد، مشاهده حضور برندها برای 
استفاده از این شرایط امر عجیبی نخواهد بود. بسیاری از مردم تجربه مشاهده محتوای بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
را دارند. این امر حتی فراتر از ش��بکه های اجتماعی در تمام فضای آنالین هم قابل مش��اهده است.  امروزه تولید محتوای 
بازاریابی یکی از کارهای مهم در عرصه کسب و کار محسوب می شود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب...
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مدیریتوکسبوکار

نگـــاه
اشتغال زایی شهرک های 

صنعتی 3 برابر مناطق آزاد 
است

عملکرد مناطق آزاد 
تجاری در بوته نقد

ایران  آزاد  مناط��ق  عملک��رد 
بین س��ال های ۱۳۹2 تا ۱۳۹۸ 
نش��ان می دهد سهم این مناطق 
)با لح��اظ ص��ادرات خدمات( از 
صادرات غیرنفتی کش��ور حدود 
۱درصد، از می��زان تولید حدود 
۱ درص��د، از تع��داد واحده��ای 
تولی��دی فعال کمتر از ۳ درصد، 
از جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارج��ی ح��دود ۱۰ درصد و از 
اش��تغال زایی کل کشور حدود 4 
درصد است. میزان واردات کاال از 
طریق مناطق آزاد نیز حدود دو 
برابر صادرات کاال از این مناطق 
به خارج از کش��ور اس��ت. جالب 
اینجاست که وسعت مناطق آزاد 
بیش از سه برابر وسعت شهرک ها 
و نواحی صنعتی کشور است، اما 
اش��تغال در شهرک های  میزان 
صنعتی بیش از سه برابر اشتغال 
در مناطق آزاد کشور بوده است.

در این راس��تا، نهاد پژوهشی 
مجل��س در گزارش��ی به تحلیل 
و بررس��ی مناط��ق آزاد تجاری 
صنعتی ایران پرداخته و عملکرد 
اقتص��ادی آنه��ا طی س��ال های 
۱۳۹2 تا ۱۳۹۸ را بررسی کرده 
اس��ت. به گفته مرکز پژوهش ها، 
در ادبیات بین المللی، مناطق آزاد 

اقتص��ادی از تعاری��ف، 
۲اهداف، انواع و حتی...

2۰ رمضان ۱442 - س�ال هفتم
شماره   ۱772

۸ صفحه - ۵۰۰۰ تومان

Mon.3 May 2021

فرص��ت امروز: در حالی که بزرگترین تهدید حال حاضر جامعه ایران، موج چهارم 
ش��یوع کرونا به شمار می آید، خطر جدی دیگری در ارتباط با وضعیت منابع آبی در 
کمین ایرانیان نشسته است. کما اینکه آمارهای رسمی منتشرشده از افت شدید بارش 
در س��ال جاری آبی خبر می دهند که به گفته مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان 
هواشناسی، رکورد ۵۰ سال اخیر را شکسته و دامنه تبعات منفی آن از ویروس کرونا 
به هیچ وجه برای اقتصاد ایران کمتر نیست. هرچند کم آبی و خشکسالی به خصوص 
در یک دهه گذش��ته، موضوعی آشنا و عادی برای ش��هروندان ایرانی بوده است، اما 
آمارهای موجود و پیش بینی هایی که از تداوم این روند تا مهرماه امسال حکایت دارد، 
نشان دهنده شرایط دشوار و خطیری است. از سوی دیگر، رعایت پروتک های بهداشتی 
برای مقابله با شیوع کرونا به ناگزیر میزان مصرف آب را دوچندان کرده، به طوری که 
در پایتخت مصرف آب رکورد ۵۰ س��اله را شکسته است. در همین حال، کاهش 4۰ 
درصدی نزوالت جوی در سال آبی اخیر و احتمال بروز تنش آبی در مراکز جمعیتی 

تحت پوشش، منجر به تشکیل ستاد پایش کم آبی در استان های کشور شده است.
تشکیل ستاد پایش تنش آبی در استان ها

س��تاد پایش تنش آبی برای مراقبت های کاهش تنش  آب در س��طح ش��هرها و 
روستا های تمامی استان های کشور تشکیل می شود؛ این خبری بود که ابتدای هفته 
حمیدرضا کش��فی، معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب 
کش��ور اعالم کرد. به گفته این مقام مسئول، کاهش 4۰درصدی نزوالت جوی در 
س��ال آبی اخیر و احتمال بروز تنش آبی در مراکز جمعیتی تحت پوش��ش، علت 
تصمیم وزارت نیرو به تشکیل این ستاد بوده و قرار است در این ستاد، تمهیدات الزم 
جهت شناسایی و پیش بینی رفع مشکل تامین آب به ویژه در مناطقی که با مشکل 
کمبود تولید آب روبهرو هستند، صورت بگیرد. آنطور که معاون راهبری و نظارت بر 
بهره برداری شرکت آب و فاضالب کشور توضیح داده، تدارک تجهیزات ماشین آالت 
موردنیاز و ضروری به  ویژه دیزل ژنراتور، تولید، تامین و ذخیره آب بسته بندی شده 
به میزان کافی در استان یا سایر نقاط کشور از دیگر وظایف ستاد پایش تنش آبی 
استان ها است. ایران به  واسطه قرار گرفتن در منطقه خشک و کم باران زمین، شاهد 
دوره های متوالی خشکسالی و ترسالی است و البته در جریان تغییرات آب وهوایی، 
طول دوره های خشکسالی آن به  مرور از مدت دوره های ترسالی بیشتر شده است. در 
این باره سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور می گوید: »ایران ۱2سال 
در خشکسالی بوده و در دو سال اخیر بارش ها افزایش یافته است. این بارش ها اندکی 
از آن خشکسالی ۱2ساله را جبران کرده است، اما این پایان خشکسالی نیست و اگر 
در یک دوره بلندمدت، مثال بازه ۱۰ ساله، بررسی کنیم، می بینیم که ایران همچنان 
در خشکس��الی قرار دارد.« نکته دیگری که تاجبخش یادآور ش��ده، این اس��ت که 
»در سال آبی ۹۹- ۹۸، تغییرات دمایی قابل توجهی رخ نداده، اما دماهای حداقلی 
)مینیمم( در ایران نس��بت ب��ه بلندمدت افزایش پیدا کرده و نس��بت به میانگین 
بلندمدت ش��ب های گرم تری داریم.« سال آبی کشور به بازه زمانی مهرماه هر سال 
تا پایان شهریورماه سال بعد گفته می شود بنابراین در این بازه پیش بینی های بارش 
و خشکس��الی انجام می گیرد که این پیش بینی به صورت ماهانه، فصلی و یا روزانه 
خواهد بود و آن چیزی که در حال حاضر طبق گفته رئیس س��ازمان هواشناس��ی 
شواهد به ما نشان می دهد، این است که شش ماه پربارش کشور گذشته است و در 
مقایسه با مقادیر بلندمدت مقدار کمتر دریافت شده و تا االن حدود ۳۰ درصد کمتر 
از زیر مقدار بارش های بلندمدت هستیم. از طرف دیگر، آمار ارائه شده از سوی مرکز 
ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی نش��ان می دهد در سال آبی جاری )از اول 
مهرماه ۹۹( تا روز ۱6 فروردین ماه جاری میزان بارشی که در کل کشور آمده نسبت 
به بلندمدت ۳۰ ساله حدود ۳۱.۳ درصد کمبود دارد و ما در همه استان ها با کمبود 
بارش مواجه هستیم، اما میزان کمبود بارش ها در برخی از استان ها مانند هرمزگان 
با 7۸.۵ درصد کمبود بارش، سیس��تان و بلوچستان با 7۳.۳ درصد کمبود بارش، 

کرمان ۵۸.6 درصد کمبود بارش، خراس��ان جنوبی ب��ا 4۹.۱ درصد کمبود بارش 
و ف��ارس با 4۳.۸ درصد کمبود ب��ارش، وضعیت بحرانی و نگران کننده ای به لحاظ 
خشکس��الی دارند. در همین زمینه، احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت 
بحران خشکسالی، آمار ارائه شده را نگران کننده توصیف کرده و می گوید: »از ابتدای 
فروردین ماه جاری تا روز ۱6 فروردین میانگین بارش در کشور 2.۹ میلیمتر بوده 
که این میزان در میانگین بلندمدت ۳۰ س��اله در این ۱6 روزه 2۰.۳ میلیمتر بوده 
و این رقم حاکی از کاهش ۸۵.۵ درصدی میزان بارش در کل کش��ور اس��ت و این 
مس��ئله وقتی برای ما نگران کننده می ش��ود که بدانیم بارش های رگباری بهار در 
کنار ذوب شدن تدریجی برف ها در نهایت به پرشدن نسبی سدها منجر می شد.« 
در این میان، گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران از وضعیت مخازن ۱۹۸ سد 
در حال بهره برداری کش��ور حاکی است میزان آب ورودی به سدها از ابتدای سال 
آبی جاری )اول مهرماه ۹۹( تا تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۱4۰۰ معادل ۱۹.۸ میلیارد 
مترمکعب بوده که نسبت به آورد سال گذشته آبی در همین بازه زمانی حدود ۳4 
درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر میزان خروجی آب سدها نیز با کاهش ۳۳ 
درصدی روبه رو بوده اس��ت. درمجموع موجودی آب مخازن سدها نسبت به مدت 

مشابه سال آبی گذشته ۱۹درصد کاهش داشته است.
زنگ خطر خشکسالی به صدا درآمده است

یکی از نکات حائز اهمیتی که فعاالن حوزه آبی کشور در مدیریت تنش آبی مطرح 
می کنند، این است که موضوع آب یک موضوع مرتبط با مسائل اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی است؛ برای همین الزم است در زمینه خصوصی سازی و بحران های ناشی 
از آن در جامعه به عنوان یک موضوع فرابخشی مطالعه و بررسی شود تا دستاوردهای 

آن بتواند برای ورود به این مقوله و عبور از این دوران گذار به کار آید.
در همین رابطه، فاطمه پاسبان، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی 
و اقتصاد کشاورزی با طرح این سوال که با توجه به مخاطرات موجود و پیش رو برای 
امنیت غذایی و واقعیت ه��ای موجود درباره منابع آبی و مدیریت آن چه باید کرد، 
می گوید: »تنها راه حل وجود یک قوه عاقله در بخش مدیریت پایدار منابع آبی است 
که بتواند با هدایت و راهبری سازمان های دولتی، غیردولتی، مردم و جذب سرمایه 
خارجی تنگناهای موجود را شناسایی، اولویت بندی و در جهت رفع مشکالت موجود 
و بهبود آن اقدامات مناس��ب را انجام دهد. از آنجایی که پروژه های مدیریت آب در 
بخش کشاورزی نیازمند س��رمایه باالیی است اکثر کشورهای درحال توسعه که با 
کمبود منابع مالی و سرمایه ای مواجه بوده برای اجرای پروژه های مختلف مدیریت 
بهینه مصرف آب، به سرمایه گذاری خارجی متوسل شده اند که جذب سرمایه گذاری 
خارجی با هدایت دولت، قانون مداری، تسهیل فرآیندها و تشویق سرمایه گذار خارجی 
و تضمین و امنیت سرمایه آنان صورت گرفته است. برای دستیابی به مدیریت پایدار 
منابع آبی، ارائه پروژه های کاربردی و تأمین مالی آن از طریق س��رمایه گذاری های 
کوتاه مدت و بلندمدت نیاز است.« همچنین مدیریت آمار و اطالعات منابع و مصارف 
آب، از دیگر راهکارهایی است که به اعتقاد رئیس اتاق ایران، از مهمترین ابزارهای 
توسعه و بهره برداری پایدار از منابع آب کشور محسوب می شود. غالمحسین شافعی 
با بیان اینکه باید برنامه ملی تولید برمبنای داده های پایه آب و هواشناسی تهیه شود، 
می گوید: »آمار و اطالعات دقیق و موثق، اصلی ترین و بنیادی ترین ابزار برای توسعه 
و بهره برداری پایدار از منابع آب در کلیه جنبه های مصرفی و غیرمصرفی محسوب 
می شود. مروری بر وضع موجود و مقایسه آن با شرایط مطلوب و البته دست یافتنی 
نشان می دهد که شکاف و خأل بزرگی بین این دو حالت در کشور حاکم است. نظر 
به اهمیت و جایگاه این ابزار مهم در سپهر مدیریت منابع و مصارف آب در کشور، 
آسیب شناسی و ارزیابی وضع موجود درباره مدیریت اطالعات منابع و مصارف یک 
ضرورت ملی محسوب می شود تا از این طریق راهکارها و برنامه های مناسبی برای 

حل وفصل این چالش مهم در فرآیند تکاملی مدیریت آب در کشور فراهم شود.«

ستاد پایش تنش آبی در استان ها تشکیل می شود

منابع آبی در وضعیت قرمز



فرصت امروز: آمارهای رس��می نش��ان دهنده جهش نرخ تورم از س��ال 
۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته است، هرچند که گزارش تورمی فروردین ماه 
نیز بیانگر ادامه همین روند رو به رش��د و رس��یدن به مرز ۵۰درصدی در 
ابتدای س��ال ۱4۰۰ اس��ت. آنچه چندی پیش مرکز آمار ایران از وضعیت 
تورم در پایان سال گذشته منتشر کرد، نشان داد که در اسفندماه نرخ تورم 
س��االنه به ۳6.4 درصد و تورم نقطه به نقطه به 4۸.7 درصد رسیده است. 
حاال جدیدترین گزارش��ی که از وضعیت شاخص های تورم سال ۱۳۹۹ از 
س��وی مرجع آماری کشور منتشر شده، نشان از افزایش روند تورم نسبت 
به س��ال ۱۳۹۸ دارد. به گفته مرکز آمار، شاخص قیمت کاالها و خدمات 
مصرفی در س��ال ۱۳۹۹ برای کل کش��ور 2۵2.6، برای مناطق ش��هری 
2۵۰.6 و برای مناطق روستایی 26۳.۵ بوده است. بر این اساس، نرخ تورم 
کل در س��ال ۱۳۹۹ برای کل کشور به ۳6.4 درصد رسیده که ۱.6 درصد 
نس��بت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است. همچنین تورم کل در مناطق 
شهری ۳6.2 درصد و برای مناطق روستایی ۳7.7 درصد گزارش شده که 
نس��بت به س��ال ۱۳۹۸ برابر با ۱.۸ درصد در مناطق شهری و ۰.4 درصد 
در مناطق روس��تایی افزایش دارد. حاال آنطور که مرکز آمار گزارش داده، 
این روند تورمی به س��ال ۱4۰۰ نیز رسیده و کاال و خدمات در مقایسه با 
اس��فندماه 2.7 درصد )تورم ماهانه(، در مقایسه با فروردین پارسال )تورم 

نقطه به نقطه( 4۹.۵ درصد و تورم ساالنه به ۳۸.۹ درصد رسیده است.
نگاهی به افت و خیز تورم در سال گذشته

مرکز آمار ایران در گزارش��ی ش��اخص قیمت ساالنه کاالهای مصرفی و 
خدماتی را در مناطق ش��هری و روس��تایی منتشر کرد. این گزارش نشان 
می دهد نرخ تورم در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ برای کل کشور، مناطق 
ش��هری و مناطق روستایی به ترتیب ۱.6، ۱.۸ و ۰.4 واحد درصد افزایش 
یافته اس��ت. طبق گزارش مرکز آمار، ش��اخص قیم��ت کاالها و خدمات 
مصرفی در سال ۱۳۹۹ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی 
به ترتیب عدد 2۵2.6، 2۵۰.6 و 26۳.۵ را نشان می دهد که نسبت به سال 
قبل )نرخ تورم( برای کل کشور ۳6.4 درصد، مناطق شهری ۳6.2 درصد 

و مناطق روستایی ۳7.7 درصد افزایش نشان می دهد.
ب��ه گفته مرکز آمار، ن��رخ تورم گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها 
و دخانیات« در س��ال ۱۳۹۹ برای کل کش��ور ۳۹درصد، مناطق ش��هری 
۳۸.7 درصد و مناطق روس��تایی ۳۹.۹ درصد بوده اس��ت. یعنی نرخ تورم 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به سال ۹۸ برای کل کشور، 
مناطق ش��هری و مناطق روس��تایی به ترتیب ۳.6، 4 و 2.۳ واحد درصد 
کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 

و خدمات« در سال ۹۹ برای کل کشور ۳۵.2 درصد، مناطق شهری ۳۵.۱ 
درصد و مناطق روستایی ۳۵.۸ درصد بوده است.

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در سال ۹۹ مربوط به ماه های 
مهر 7 درصد، تیر6.4 درصد و آبان 2.۵ درصد بوده است، یعنی دورانی که 
سیاست های تحریمی ترامپ به اوج خود رسید و یا در زمان ایام انتخابات 
آمریکا بوده اس��ت. همچنین کمترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کش��ور 
مربوط به ماه های اسفند ۱.۸درصد، دی ۱.۸درصد و خرداد 2 درصد است. 
در عین حال متوس��ط نرخ تورم ماهانه در این س��ال برای شاخص کل و 
گروه های عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات و کاالهای غیرخوراکی 

و خدمات به ترتیب ۳.4، 4.4و 2.۹ درصد است.
بررس��ی نرخ تورم ساالنه ۹۹ نش��ان می دهد نرخ تورم تا مردادماه روند 
کاهش��ی داشته است و س��پس تا پایان سال روند افزایشی به خود گرفته 
است به طوری که نرخ تورم در اسفند ۹۹ باالتر از فروردین ماه همین سال 
قرار گرفته است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در سال ۹۹ به غیر 
از یک دوره کاهش��ی در آذرماه روند افزایشی داشته است به  طوری که از 
عدد ۱۹.۸ درصد در ابتدای سال به عدد 4۸.7 درصد در اسفندماه همین 

سال افزایش پیدا کرده است.
گزارش مرکز آمار در خصوص نرخ تورم بر اساس دهک های هزینه ای نیز 
نشان می دهد که نرخ تورم کل کشور در سال ۹۹ برابر ۳6.4 درصد است 
که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۳4.6 درصد برای دهک اول تا 
4۳.۵ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم ۱2 ماهه 
در گروه عمده خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات بین ۳6.۵ درصد برای 
دهک دهم تا 4۱.2درصد برای دهک دوم اس��ت. همچنین در مورد گروه 
عم��ده کاالهای غیر خوراکی و خدمات بین 2۸.6 درصد برای دهک اول تا 

4۵.۳ درصد برای دهک دهم است.
فاصله تورمی دهک ها و تغییرات قیمتی کاالها

در س��ال گذش��ته فاصله تورمی در بین دهک های مختلف هزینه ای به 
۸.۹ درصد رس��ید که نسبت به س��ال قبل )2.7 درصد( 6.2 واحد درصد 
افزایش نش��ان می دهد. در سال ۹۹ بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور 
مربوط به اس��تان کرمانش��اه با 4۰.۱درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به 
اس��تان مرکزی با ۳۳.۳ درصد است. این نرخ در سال ۹۹ در استان تهران 
26.7 درصد اس��ت. همچنین شکاف نرخ تورم بین استان های مختلف در 
س��ال گذش��ته 6.۸ درصد است که نسبت به س��ال قبل 4.۵ واحد درصد 

کاهش یافته است.
براس��اس گزارش مرکز آمار، بیش��ترین افزایش متوسط قیمت اقالم 

خوراکی در س��ال ۹۹ نسبت به س��ال ۹۸ مربوط به گروه نان و غالت، 
عدس و لپه، انواع لوبیا، نخود، برنج خارجی درجه یک، میوه و خشکبار، 
م��وز، لیموترش، پرتق��ال، انار و گروه لبنیات، تخم م��رغ و انواع روغن، 
خامه پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی است. مثال متوسط قیمت یک کیلو 
برنج خارجی که در س��ال ۹۸ برابر ۹ هزار و ۱۰۰ تومان بوده در س��ال 
۹۹ ب��ه هر کیل��و ۱۹ هزار تومان افزایش یافته اس��ت. نگاهی به جدول 
قیمتی اقالم خوراکی در سال۹۹ نشان می دهد به جز رب گوجه فرنگی 
و پیاز قیمت تمام کاالها نس��بت به سال ۹۸ افزایش دارد. همچنین در 
این س��ال اقالم س��یب زمینی، پیاز و رب گوج��ه فرنگی کاهش قیمت 

داشته اند.
مرک��ز آمار همچنین متوس��ط قیم��ت اقالم خوراک��ی منتخب برای 
گروه ه��ای مختلف خوراکی )۵۳ قلم( در مناطق ش��هری کش��ور را در 
فروردی��ن ماه اعالم کرد. براس��اس آخرین گزارش مرک��ز ملی آمار، در 
فروردین امس��ال قیمت موز 26.7 و تخم مرغ 6.۱ درصد نسبت به ماه 
قبل از آن )اس��فند۹۹( کاهش یافت. همچنین قیمت ۱۱ قلم خوراکی 
)موز، هندوانه، خیار، کدو س��بز، پیاز، تخم مرغ، بادمجان، هویج فرنگی، 
پرتقال، قارچ و خامه( در فروردین ماه نس��بت به ماه قبل از آن کاهشی 
بود. قیمت مرغ ماشینی نیز با ۵.۹ درصد، گوشت گاو یا گوساله با ۵.6 
درصد و گوشت گوسفند با ۵.2 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت 

به ماه قبل داشته اند.
برابر گزارش مرکز آمار، قیمت برنج خارجی در فروردین امسال نسبت به 
ماه قبل از آن ۱.6 درصد و روغن مایع ۵.۳ درصد رش��د داشت. در بخش 
میوه ه��ا انار با ۸.۱ درصد رش��د قیمت و موز ب��ا 26.7درصد و هندوانه با 
۱۵.۹ درصد بیشترین کاهش قیمت را داشته است. قیمت حبوبات هم در 
فروردین ماه نسبت به ماه قبل از آن افزایشی بود. چنانچه بهای نخود 6.6 
درصد، لپه 4.۸ درصد و عدس 4.۳ درصد افزایش داشت. قیمت قند نیز در 

فروردین ماه 4.۸ درصد و شکر ۵.6 درصد افزایش داشتند.
به طور کلی، بررسی جداول آماری نشان می دهد که از ۵۳ قلم خوراکی 
منتخب، ۳۹ قلم درصد تغییرات سالیانه باالتر از نرخ تورم نقطه ای کشور 
)4۹.۵ درصد( داش��ته اند. در فروردین امس��ال قیمت پیاز )44.7 درصد(، 
لیموت��رش ۱۱.۳ درصد، س��یب زمینی )۱۰.۳ درص��د(، فلفل دلمه )۳.۳ 
درصد( و گوجه فرنگی )2.2 درصد( نس��بت به فروردین س��ال گذش��ته 
کاه��ش یافت. همچنین روغ��ن نباتی با ۱۵۱.۸ درص��د، برنج خارجی با 
۱۳7.4 درصد و مرغ ماش��ینی ۱۳۵.6 درصد بیش��ترین رشد قیمت را در 

فروردین ۱4۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته اند.

مرکز آمار ایران از جهش شاخص های تورم در سال گذشته گزارش داد
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گزارش س��ه ماهه نخست س��ال جاری میالدی اوپک نشان می دهد 
که تولید نفت ایران روند افزایش��ی یافته و به میزان دو س��ال گذشته 

رسیده است.
به گ��زارش خبرآنالین، اگرچه گزارش های غیررس��می از زمس��تان 
گذش��ته موید این موضوع بود که تولید نفت ایران در مس��یر افزایشی 
قرار گرفته، اما حاال گزارش رس��می اوپک روند رو به بهبودی را پیش 
روی اقتصاد ایران در س��ال ۱4۰۰ قرار می دهد. این در حالی است که 
می��زان فروش نفت در بودجه ۱4۰۰ روزانه 2.۳ میلیون بش��که برآورد 
شده است؛ عددی که هنگام رونمایی از الیحه بودجه خیلی ها را شوکه 
کرد که با توجه به روند کاهش��ی فروش و شرایط ناپایدار سیاسی، این 
پیش��بینی خوش بینانه و بیش برآوردی است، اما حاال گزارش سه ماهه 
نخست امسال اوپک نشان می دهد که پیش بینی دولت در بودجه خیلی 
هم دور از انتظار نبوده و گزارش اخیر اوپک بر درس��تی این پیش بینی 

مهر تایید زده است.
در همین حال، بودجه ۹۹ برمبنای فروش 6۵۰ هزار بش��که نفت در 
روز بسته شد و مشخص بود که بودجه ریزان امید چندانی به فروش نفت 

نداشته اند. البته در اواخر سال ۹۹ فروش نفت وضعیت بهتری پیدا کرد 
که این مسئله ناشی از روی کار آمدن دولت بایدن در کاخ سفید بود.

در گ��زارش اوپک آمده اس��ت که در پایان س��ال 2۰2۰ و به دنبال 
امیدواری اقتصادها به عادی ش��دن شرایط پس از تزریق واکسن کرونا، 
تقاضای جهانی برای نفت بهبود یافت به طوری که کشورهای غیرعضو 
اوپک 62.۹ میلیون بشکه نفت تولید کردند. اوپک در ادامه گزارش خود 
اعالم کرده که میانگین تولید نفت در س��ه ماهه اول سال 2۰2۱ سبد 
نفتی اوپک 2۵.۰4 میلیون بشکه در ماه بوده است. در این مدت، تولید 
نفت خام برخی از کش��ورهای عضو اوپک یعن��ی ایران، آنگوال، لیبی و 
عراق رشد قابل توجهی داشته و در مقابل عربستان سعودی تولید نفت 

خود را کاهش داده است.
به گفته اوپک، تولید نفت ایران در سال 2۰۱۹ به میزان 2 میلیون و 
۳۵6 هزار تن در روز گزارش شده که این میزان در سال 2۰2۰ به یک 
میلیون و ۹۸۵ هزار تن کاهش یافته بود. البته در گزارش اوپک به دلیل 
تحریم های آمریکا، میزان صادرات نفت گزارش نش��ده و این در حالی 

است که بخشی از تولید نفت خام به مصرف داخلی می رسد.

براس��اس گزارش اوپک، می��زان تولید نفت خام ای��ران به تدریج در 
ماه ه��ای ژانوی��ه 2 میلیون و ۹۸ هزار تن و در ماه فوریه به 2 میلیون و 
۱67هزار تن و در ماه مارس به 2 میلیون و ۳۰4 هزار تن رسیده که این 
میزان رش��د در مجموع سبد نفتی اوپک رشد ۱۳7درصدی را رقم زده 
است. در مدت یادشده همچنین عربستان سعودی از تولید ۹ میلیون و 
77 هزار بشکه در ماه ژانویه به ۸ میلیون و ۹۰ هزار بشکه در ماه مارس 

کاهش تولید را به ثبت رسانده که کاهشی حدود ۳۳ درصدی است.
اگرچ��ه در اغلب پیش بینی موسس��ات معتبر مال��ی دنیا خبری از 
بازگش��ت قیم��ت نفت به ۱۰۰ دالر در س��ال جاری نیس��ت، با این 
حال رش��د کامودیتی ها و همبس��تگی تاریخی نرخ های کامودیتی با 
رش��د اقتصاد حکایت از آن دارد که سال جاری میالدی بهبود نسبی 
در اقتص��اد جهان رخ خواه��د داد. هرچند درباره ایران، بس��یاری از 
مفروضات بس��تگی به نتیجه مذاکرات احی��ای برجام در وین و البته 
تصوی��ب دو الیح��ه معطل مانده اف ای تی اف در مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام دارد، اما رش��د تولید نفت نشانه های مثبتی هم پیش 

روی اقتصاد ایران قرار داده است.

تولید نفت ایران 137 درصد افزایش یافت

سیگنال مثبت نفتی به اقتصاد

نگــــاه

اشتغال زایی شهرک های صنعتی 3 برابر مناطق آزاد است
عملکرد مناطق آزاد تجاری در بوته نقد

عملکرد مناطق آزاد ایران بین سال های ۱۳۹2 تا ۱۳۹۸ نشان می دهد 
سهم این مناطق )با لحاظ صادرات خدمات( از صادرات غیرنفتی کشور 
حدود ۱درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحدهای تولیدی 
فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 
۱۰ درصد و از اش��تغال زایی کل کش��ور حدود 4 درصد اس��ت. میزان 
واردات کاال از طریق مناطق آزاد نیز حدود دو برابر صادرات کاال از این 
مناطق به خارج از کشور است. جالب اینجاست که وسعت مناطق آزاد 
بیش از سه برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور است، اما میزان 
اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد 

کشور بوده است.
در این راس��تا، نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی به تحلیل و بررسی 
مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران پرداخته و عملکرد اقتصادی آنها طی 
سال های ۱۳۹2 تا ۱۳۹۸ را بررسی کرده است. به گفته مرکز پژوهش ها، 
در ادبی��ات بین المللی، مناطق آزاد اقتص��ادی از تعاریف، اهداف، انواع و 
حتی اس��امی متعددی برخوردارند، اما با بررس��ی این تعاریف، می توان 
دریافت که این مناطق از چارچوب و قواعدی کلی تبعیت می کنند؛ اغلب 
مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدوده ای از سرزمین 
خود اعطا می کنند تا به هدف های خاصی برس��ند. این اهداف می تواند 
شامل جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید و صادرات کاال و خدمات باشد 
که طبیعتا با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه ای، افزایش 

درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد.
جذب س��رمایه گذاری، تولید و ص��ادرات، از اهداف اصلی مناطق آزاد 
مخصوصا در کش��ورهای در حال توسعه محسوب شده که بدون تحقق 
آنها، نمی توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف 
نظیر اشتغال و توازن منطقه ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، 
ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده فروشی اقالم خارجی )کاالی 
همراه مس��افر( به منظور ایجاد اش��تغال و جذب گردش��گران داخلی، 
در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی اس��ت، زیرا آثار س��وء آن از قبیل 
کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی رویه، گریبانگیر اقتصاد ملی 
خواهد شد بنابراین به منظور بررسی موفقیت مناطق آزاد، ابتدا باید آمار 

عملکردی این مناطق در حوزه اهداف اصلی را بررسی کرد.
طب��ق اطالعات جمع آوری ش��ده، عملک��رد مناط��ق آزاد ایران طی 
س��ال های ۱۳۹2 تا ۱۳۹۸ نشان می دهد س��هم این مناطق )با لحاظ 
صادرات خدمات( از صادرات غیرنفتی کش��ور حدود ۱ درصد، از میزان 
تولی��د ح��دود ۱ درصد، از تع��داد واحدهای تولیدی فع��ال کمتر از ۳ 
درصد، از جذب س��رمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از 
اشتغال زایی کل کشور حدود 4 درصد است. میزان واردات کاال از طریق 
مناط��ق آزاد نیز ح��دود دو برابر صادرات کاال از ای��ن مناطق به خارج 
از کش��ور است. همچنین وس��عت مناطق آزاد بیش از سه برابر وسعت 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک های 

صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
براس��اس این گزارش، برای ارزیابی بهتر مناط��ق آزاد، می توان آمار 
عملکرد مناطق را با مناطق آزاد موفق سایر کشورها و یا آمار کل کشور 
مقایس��ه کرد؛ هرچن��د که ایجاد مناطق آزاد در ای��ران با الگوبرداری از 
مناطق آزاد موفق ش��رق آس��یا بوده و در دالیل توجیهی ایجاد مناطق 
آزاد جدید نیز به موفقیت آن مناطق اشاره می شود، اما عملکرد مناطق 
ایران در برابر مناطق آزاد موفق تقریبا ناچیز اس��ت و مسئوالن مربوطه 
علت آن را شرایط خاص کشور و تحریم های ظالمانه می دانند که البته 
این موضوع در هنگام تصویب مناطق جدید نیز باید همواره موردتوجه 
مس��ئوالن قرار گیرد. هرچند که مناطق آزاد از امتیازات و تس��هیالت 
بیشتری نسبت به سرزمین اصلی برخوردار هستند، اما مقایسه عملکرد 
مناطق آزاد در مقیاس کشور که از منظر بسیاری از شرایط نظیر مسائل 
اقتص��ادی، تحریم ها و ... مش��ابهت دارند، می توان��د نقش مناطق را در 

توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور نشان دهد.
در بخش بررسی صادرات مناطق آزاد به دو موضوع واردات و صادرات 
پرداخته شده است. براساس آمار ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی 
مناط��ق آزاد، میزان صادرات از مناطق آزاد به خارج از کش��ور ش��امل 
صادرات کاال، صادرات خدمات و صادرات مجدد به تفکیک هر منطقه به 
ترتیب مناطق آزاد انزلی، اروند و ارس بیش��ترین صادرات و مناطق آزاد 
ماک��و و چابهار کمترین صادرات را به خود اختصاص داده اند؛ همچنین 
می��زان صادرات مناط��ق آزاد به  صورت میانگین طی س��ال های مورد 

بررسی حدود 7۱7 میلیون دالر است.
آم��ار صادرات مجدد به  صورت مجزا از آم��ار صادرات کاال و خدمات 
مناط��ق آزاد نمایش داده می ش��ود که براس��اس آن، تقریبا ۵۰ درصد 
مجموع صادرات مناطق آزاد مربوط به صادرات مجدد بوده و مابقی آن 
صادرات کاال و خدمات اس��ت. آمار تفکیکی از میزان صادرات خدمات 
مناطق آزاد به خارج از کشور ارائه نشده است. همچنین صادرات مناطق 
آزاد در مقایس��ه با صادرات کشور بدون درنظرگرفتن صادرات مشتقات 
نفتی و میعانات گازی از سرزمین اصلی، حدود 2 درصد و در مقایسه با 

کل صادرات کشور حدود ۱ درصد است.
در بخ��ش واردات ه��م مجموع واردات کاال به مح��دوده مناطق آزاد 
ایران طی سال های ۱۳۹2 الی ۱۳۹۸ که به  منظور مصرف، فروش و یا 
تولید در منطقه صورت گرفته ۱۰.۱۵ میلیارد دالر اس��ت که به  صورت 
میانگین معادل ۱.4۵ میلیارد دالر در سال است. با این حساب واردات 
کاال ب��ه مح��دوده مناطق آزاد بیش از دو برابر ص��ادرات این مناطق به 
خارج از کشور است. بیشترین واردات از طریق مناطق آزاد کیش، قشم 
و چابهار صورت می پذیرد و کمترین واردات مربوط به مناطق آزاد ماکو 

و انزلی است.
با توجه به آمار گمرک، میانگین واردات کاال به کش��ور در س��ال های 
۱۳۹2 تا ۱۳۹۸ حدود 47 میلیارد دالر است که با این حساب، مناطق 
آزاد حدود ۳.۱ درصد واردات کل کشور را به خود اختصاص می دهند؛ 
البت��ه این آمار، بدون احتس��اب می��زان واردات کاالی تجاری از طریق 
مناطق آزاد به سرزمین اصلی است که سالیانه تا سقف ۳ میلیارد دالر 
کاال از این طریق وارد ش��ده و با درنظرگرفت��ن آن، واردات مناطق آزاد 
حدود ۹ درصد واردات کل کش��ور خواهد ب��ود. همچنین در مناطقی 
نظیر قشم، حجم قابل توجهی کاال از مسیرهای غیررسمی و بدون ثبت 
در گمرک منطقه آزاد وارد می ش��ود ک��ه آمار دقیقی از آن وجود ندارد 
و در صورت محاس��به، مناطق آزاد قطعا س��هم بیش��تر در واردات کاال 
خواهند داش��ت. طبق آمار تفکیکی ارائه شده از نوع واردات به مناطق 
آزاد در سال های ۱۳۹6 و ۱۳۹7، به ترتیب حدود ۳۰ و ۵۰ درصد اقالم 
واردش��ده به محدوده مناطق آزاد مرتبط با واحده��ای تولیدی بوده و 

مابقی اقالم نهایی جهت فروش و مصرف در منطقه است.
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فرصت امروز: با ادامه انتش��ار خبرهای مثبت از مذاکرات احیای برجام 
در وین و پدیدار ش��دن چش��م انداز لغو تحریم ها، روند نزولی قیمت ها در 
بازارهای مالی س��رعت گرفت و در آخرین گام قیمت دالر روز گذشته به 
کانال 2۱ هزار تومان وارد شد. قیمت سکه نیز تحت تاثیر افت بهای دالر 
به پیشروی خود در کانال ۹ میلیون تومانی ادامه داد و روز یکشنبه با ۱۸۰ 
ه��زار تومان کاهش به رقم ۹ میلیون و ۵6۰ هزار تومان رس��ید. هرچند 
بورس تهران دیروز بیش از  ۱۳هزار واحد افت کرد و تا رقم یک میلیون و  

۱۸۰ هزار واحد عقب رفت.
ن��رخ دالر در اولی��ن روز هفت��ه ج��اری در کف کانال 2۳ ه��زار تومان 
قرار داش��ت و با توجه به تحوالت سیاس��ت خارج��ی و افزایش امیدواری 
ب��ه موفقیت مذاکرات وین، انتظار ری��زش آن به کانال های پایین تر وجود 
داشت. این در حالی است که در شش ماه گذشته بهاي دالر بارها به این 
سطح قیمتی نزدیک ش��د، اما پس از آن مجددا افزایش قیمت پیدا کرد. 
ح��اال گمانه زنی ها از ادامه کاهش قیمت دالر حکایت دارد و کارشناس��ان 
می گوین��د اگر مذاکرات وین به موفقیت نهایی برس��د، دالر در مس��یري 
تدریجي تا محدوده 2۰ هزار تومان پایین خواهد آمد. هرچند برخي دیگر 
این مح��دوده مقاومتی را پایین تر می آورند و مي گویند با توجه به احیای 

برجام و لغو تحریم ها قیمت دالر تا ۱۸ هزار تومان هم کاهش می یابد.
 سرعت گرفتن روند نزولی قیمت ها در بازار

به نظر می رس��د با ورود دالر به کانال 2۱ هزار تومانی راه برای س��قوط 
بیشتر قیمت ها در بازار طال و ارز هموار شده و با نهایی شدن احیای برجام 
این کاهش قیمت ها ادامه دار خواهد بود. پس از خروج آمریکا از برجام به 
دس��تور ترامپ و اعمال سیاست فش��ار حداکثری علیه ایران بود که نرخ 
دالر و سایر ارزها به شدت از این رویداد متأثر شد و روند افزایشی به خود 
گرف��ت. از آنجایی که نرخ دالر یکی از اصلی ترین عامل های تعیین کننده 
در بازار سکه و طال است، قیمت ها در این بازار نیز روند صعودی پیدا کرد.
سپس پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا و تأکید او بر بازگشت به برجام 
در نیم��ه آبان م��اه، خوش بینی ها به رفع تحری��م را افزایش داد و کاهش 

قیمت دالر روز به روز بیشتر شد. در نتیجه دالری که مرز ۳۰ هزار تومان 
را هم رد کرده بود س��یر نزولی به خود گرفت و تا کانال 2۰ هزار تومانی 
هم عقب نش��ینی کرد. با این حال خیلی زود مشخص شد که بازگشت به 
برجام آس��ان نیست و ممکن اس��ت زمانبر شود. به همین خاطر نرخ دالر 

دوباره افزایش یافت.
در حالی که در بهمن ماه فعاالن بازار عمدتا نظاره گر اختالف طرف های 
برجام بودند، اما در اس��فند نش��انه های مثبت کم کم نمایان ش��د. شروع 
نخستین روز آخرین ماه سال ۱۳۹۹ با چند سیگنال مهم برجامی از سوی 
دولتمردان آمریکا همراه بود که می توانست قیمت ها را در هر دو بازار دالر و 
طال وارد کانال نزولی کند. هرچند ایران حضور مستقیم آمریکا در مذاکرات 
را نپذیرفت، اما از دادن س��یگنال های مثبت به طرف مقابل نیز خودداری 
نمی کرد. ایران بارها اعالم کرده بود که به محض بازگشت آمریکا، تعهدات 

خود را به طور کامل اجرا خواهد کرد.
ح��اال در وی��ن مذاکرات چند هفته اس��ت ک��ه در حال انجام اس��ت و 
طرف ه��ای حاضر در برجام در حال تالش برای احیای این توافق تاریخی 
هستند. شواهد نشان می دهد که اعضای برجام تالش مضاعفی برای احیای 
آن در پیش گرفته اند. به همین دلیل فعاالن و کارشناسان نسبت به آینده 

بازار دالر و طال خوش بین هستند.
در این باره، محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
پیش تر گفته بود: »قیمت طال و س��که به ش��دت به آینده قیمت ارز گره 
خورده اس��ت. در روزهای اخیر مذاکرات مثبت با کاهش قیمت ارز همراه 
شد و همین امر کاهش قابل توجه قیمت طال را نیز به همراه داشت. سیر 
نزولی به صورتی بود که مردم از ترس اینکه قیمت دالر و طال بیشتر پایین 
بیاید برای فروش هجوم آورده و به همین خاطر عرضه بسیار افزایش پیدا 
کرد. البته تقاضایی هم وجود نداش��ت. خری��داران هم منتظر قیمت های 

پایین تر هستند.«
حاال قیمت س��که در حالی وارد کانال ۹ میلیونی ش��ده است که بعد از 
تعطیالت نوروز یعنی در روز ۱۵ فروردین، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح جدید به رقم ۱۰ میلیون و 6۸۰ هزار تومان و در روز چهارشنبه ۱۸ 
فروردین ماه با رقم ۱۰ میلیون و 77۰ هزار تومان معامله ش��ده بود. یعنی 
سکه در فاصله کمتر از یک ماه حدود یک میلیون تومان افت قیمت داشته 
است. حاال با ادامه سیگنال های مثبت برجامی انتظار می رود بعد از احیای 
کامل برجام و رفع همه تحریم ها ش��رایط اقتصاد کشور عادی شود، موانع 
تجارت بین الملل رفع و ورود و خروج آزادانه ارز و همچنین رونق صادرات 
و واردات را در پی داش��ته باش��د. به عالوه، تورم کنترل و انتظارات تورمی 
در یک جو روانی آرام از جامعه دور شود و در نتیجه دالرهایی که در کنج 
خانه ها گیر افتاده روانه بازار شوند. طبق قوانین اقتصادی، با افزایش عرضه، 
تقاضای کاذب با هدف حفظ قدرت خرید از میان خواهد رفت. همه اینها 
به معنای کاهش و یا سقوط سریع نرخ دالر و افت بیشتر قیمت سکه در 

آینده نزدیک خواهد بود.
دالر سد مقاومتی 6 ماهه را شکست

قیم��ت دالر در صرافی های بانکی در روز یکش��نبه در ادامه روند نزولی 
روزهای گذشته به کانال 2۱ هزار تومان وارد شد و با افت یک هزار و 74 
تومانی )نس��بت به روز قبل( به رقم 2۱ هزار و ۹6۱ تومان رس��ید. قیمت 
فروش یورو نیز با کاهش یک هزار و ۵۳7 تومانی نسبت به روز اول هفته 
به رقم 26 هزار و ۳۳۳ تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 2۱ هزار و ۵26 

تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 26 هزار و ۳۳۳ تومان بود.
این روند نزولی به بازار سکه و طال نیز کشیده شد و هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با کاهش ۱۸۰ هزار تومانی نسبت به 
روز شنبه به رقم ۹ میلیون و ۵6۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه 
بهار آزادی ۵ میلیون و 2۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان و سکه یک گرمی هم یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت خورد. 
در ب��ازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به ۹4۰ هزار تومان رس��ید. 
قیمت مثقال طال هم 4 میلیون و 7۵ هزار تومان ش��د. اونس جهانی طال 

نیز یک هزار و 76۹ دالر و 4۹ سنت فروخته شد.

روند نزولی قیمت ها در بازارهای مالی شدت گرفت

ریزش دالر به کانال ۲۱ هزار تومانی

یکی از مصوبات جدید دولت برای حمایت از بازار س��رمایه، اصالح نرخ 
تسعیر دارایی های ارزی بانک هاس��ت که در این زمینه بانک مرکزی نرخ 

جدید تسعیر ارز را ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان اعالم کرد.
در راس��تای مصوبات دولت برای حمایت از بازار سرمایه، بانک مرکزی 
اعالم آمادگی کرد تا نرخ تس��عیر دارایی های ارزی بانک ها اصالح ش��ود. 
عبدالناص��ر همت��ی مؤثر واقع ش��دن این امر در قیمت س��هام بانک ها را 
مش��روط به اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر، تا زمان نقدشدن 
آنها می داند. حال بانک مرکزی تغییرات نرخ تسعیر ارز را پس از اصالحات 
اعالم کرد که طبق آن نرخ تس��عیر اقالم پولی دارایی ها و بدهی های ارزی 
بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال 
مالی ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
و تهی��ه صورت مالی برای هر ی��ورو ۱۹ هزار تومان و برای هر دالر آمریکا 
۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. همچنین این نرخ برای سایر اسعار نیز 

برمبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ۹۹ تعیین می شود.
این در حالی اس��ت که پیش از این نرخ تس��عیر دارایی ها و بدهی های 

ارزی بانک ها و موسس��ات اعتب��اری غیربانکی به منظور تهیه صورت های 
مالی پایان سال ۱۳۹۹ برای هر یورو، معادل ۱2 هزار و ۹۰۰ تومان و برای 
هر دالر، ۱۱ هزار تومان اعالم شده بود بنابراین در حال حاضر نرخ تسعیر 
ارز معادل ۳2 درصد رشد کرده است.  حال سوال این است که اصالح نرخ 
تسعیر دارایی های ارزی بانک ها چه کمکی به بورس می کند؟ وحید شقاقی 
ش��هری کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال به ایسنا می گوید: حق 
طبیعی سهامداران بانک ها بود تا بانک مرکزی اجازه دهد که نرخ تسعیر ارز 
در صورت های مالی بانک ها لحاظ ش��ود تا سودآوری بانک هایی که دارای 

منابع ارزی مناسبی هستند، تقویت شود. 
به اعتقاد وی، به بازار س��رمایه باید اجازه داده شود تا نیروهای عرضه و 
تقاضا آن را به تعادل برسانند. در مرداد سال گذشته شاخص کل بورس به 
2 میلی��ون و ۸۰ هزار واحد افزایش پیدا کرد که به دلیل انتقال نقدینگی 
به س��مت این بازار بود اما به تدریج خود را با دیگر بازارها به تعادل رساند 
که تعادل آن در شرایط فعلی حدود یک میلیون و 2۰۰ هزار واحد است. 
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: هرگونه حمایت از بازار سرمایه به نوعی 

دستکاری کردن آن است و تعادل غیرواقعی در بازار ایجاد خواهد کرد، اما 
اصالح نرخ تس��عیر ارز بانک ها و لحاظ کردن آن در صورت های مالی آنها 

باید پیش از این اتفاق می افتاد.
طبق گفته شقاقی، بانک هایی که وضعیت منابع ارزی آنها مناسب است، 
اگر نرخ تسعیر ارز را در ترازنامه آنها در نظر بگیریم، ترازنامه آنها از لحاظ 
وضعیت درآمد و س��ودآوری بهتر خواهد شد به گونه ای که در دو سه روز 

اخیر شاهد مثبت شدن شاخص بانک ها در بازار سرمایه هستیم.
بنابراین اصالح نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها، سودآوری بانک های 
دارای منابع ارزی با وضعیت مناس��ب را بیش��تر می کند و می تواند منجر 
به مثبت شدن ش��اخص بانک ها در بازار سرمایه شود. نرخ تسعیر عبارت 
است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر )شامل انواع نرخ های برابری 
رسمی، قراردادی و ...( که در فرآیند تسعیر به کار گرفته می شود، به  نحوی  
ک��ه نتایج آن عموما با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان های وجوه نقد واحد 
تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داش��ته باش��د و این اطمینان را ایجاد 
کند که صورت های مالی، تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارائه می دهد.

دویست و بیست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح 
یکش��نبه به ریاست حسن روحانی برگزار شد و در ابتدای جلسه اقدامات 
انجام ش��ده برای تامین اعتبار ریالی و ارزی تامین و خرید واکس��ن مورد 
بحث و بررس��ی قرار گرفت. سرعت بخش��یدن در تولید و واردات واکسن، 
تسریع در تخصیص اعتبار ارزی و ریالی از سوی بانک مرکزی، هماهنگی 
میان دس��تگاه های مختلف در داخل و نمایندگی های ای��ران در خارج از 
کش��ور برای تسهیل واردات و استفاده وزارت بهداشت و درمان از ظرفیت 
بخ��ش خصوصی ب��رای واردات واکس��ن از جمله موضوع��ات مورد بحث 

درخصوص تامین واکسن بود.
رئی��س جمهور با تاکید بر اولویت تهیه و تامین واکس��ن در برنامه های 
دول��ت گفت: مقابل��ه با کرونا در گ��رو دو اصل رعایت دس��تورالعمل ها و 
واکسیناسیون است. همانطور که رعایت دستورالعمل ها وظیفه همه اقشار 

مردم اس��ت، دولت نیز تامین و ساخت واکسن را به عنوان اصل اول همه 
فعالیت های خود تعیین کرده است.

روحان��ی ادام��ه داد: دولت با اختصاص ارز الزم مش��کل تامین منابع را 
برای خرید و واردات واکس��ن، حل کرده اس��ت و از این نظر هیچ یک از 
دس��تگاه های ذی ربط نباید اجازه دهند تامین فوری واکسن در پیچ و خم 
مراحل اداری معطل شود و واکسن الزم طبق اولویت های تعیین شده، در 
اختیار گروه های مختلف جامعه قرار گیرد. به دنبال تزریق به کادر درمان، 
افراد در گروه های سنی بیش از 6۵ سال و افراد با بیماری های زمینه ای در 

اولویت ارائه خدمات قرار می گیرند.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و افق مثبت با توجه به تحوالت 
مورد انتظار پیش رو، موضوع بعدی جلسه بود و استفاده از شرایط مساعد 
برای تعادل در بازار و واقعی شدن نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

رئیس جمهور با تاکید بر شکست دشمن در جنگ اقتصادی و اذعان آنان 
به بی نتیجه بودن سیاس��ت فش��ار حداکثری گفت: با شکست دشمن در 
جنگ اقتصادی و نزدیک شدن به آستانه رفع تحریم ها با توجه به مذاکرات 
اخیر، می توان امیدوار بود که اقتصاد کش��ور به مس��یر تعادل و شکوفایی 

سال های ۹۳ تا ۹6 بازگردد.
روحانی با اش��اره به سوءاس��تفاده عده ای در داخل و خارج از تحریم ها، 
افزود: این عده برای ممانعت از کاهش احتمالی نرخ ارز، کماکان به دنبال 
ایجاد مانع در برابر گشایش های احتمالی و ایجاد هراس و ناامیدی در میان 
جامع��ه و مردم به ویژه فعاالن اقتصادی هس��تند ولی یکی از اهداف مهم 
دولت و بانک مرکزی، تعادل قیمت ارز، باالبردن ارزش پول ملی و شرایط 
مناسب قیمت کاال است. بدون تردید با حفظ انسجام و هماهنگی در کشور 

می توانیم در هفته های آتی شاهد گشایش های امیدبخش باشیم.

با رشد 3۲ درصدی

نرخ تسعیر ارز بانک ها 1۵ هزار و ۹00 تومان شد 

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

تعادل نرخ ارز از اهداف مهم دولت و بانک مرکزی است

بانکنـــامه

هر فرد چند فقره چک موردی می تواند بگیرد؟
سقف دریافت چک ساالنه ۵ فقره

بان��ک مرکزی با صدور ش��یوه نامه ای، مق��ررات ناظر بر چک های 
م��وردی را اب��الغ و حداکثر تع��داد چک موردی قاب��ل اعطا به هر 
مشتری را در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع ساالنه حداکثر 

پنج فقره اعالم کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری 
اعالم کرد: پیرو ضوابط و مقررات ابالغی بانک مرکزی پیرامون اجرای 
احکام و تکالیف مقرر در اصالحات سال ۱۳۹7 قانون صدور چک و در 
اجرای تکالیف مقرر در تبصره 2 ذیل ماده 6 اصالحی سال ۱۳۹7 قانون 
صدور چک عنوان  ش��ده که »بانک مرکزی مکلف اس��ت ظرف مدت 
یک س��ال پس از الزم االجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت های 
خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که 
دسته چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی 
نماید تا بدون نیاز به اعتبارس��نجی، رتبه بندی اعتباری و اس��تفاده از 
دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین 
فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی 
صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای 
الف تا د ماده ۵ مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، 
صدور چک جدید و اس��تفاده از چک موردی می باشد«، بانک مرکزی 
مقررات ناظر بر اعطای چک موردی را ابالغ کرد. بر این اس��اس، چک 
موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج 

در ضوابط مقرراتی واجد مختصات زیر است:
* اس��تفاده از چک موردی مس��تلزم داشتن حساب جاری بدون 
دس��ته چک نزد بان��ک محال علیه بوده و صدور آن مس��تلزم ثبت 

مراتب در سامانه صیاد است.
* حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مش��تری در شبکه 
بانکی کش��ور در هر تقاض��ا حداکثر دو فقره و در مجموع س��االنه 

حداکثر پنج فقره است.
* س��قف مبلغ کلیه مجاز سالیانه برای صدور چک موردی براساس 
ش��یوه نامه موضوع ماده 7 دستورالعمل اجرایی ماده 6 اصالحی قانون 
است. ) براساس ماده 7 این دستورالعمل س�قف اعتبار مجاز متقاضی 
دس��ته چک اعم از اش��خاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری، 
اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی، حسب 
مورد با توجه به انفرادی یا مشترک بودن حساب و نیز متناسب با نتایج 
گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری دریافتی از شرکت های اعتبارسنجی 
و یا گزارش رتبه بندی دریافتی از مؤسسات رتبه بندی اعتباری، توسط 
سامانه صیاد براساس شیوه نامه ای که توسط بانک مرکزی تدوین و به 
تصویب ش��ورای پول و اعتبار می رسد، محاسبه خواهد شد. تا قبل از 
ابالغ ش��یوه نامه یادشده صرفا رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری مذکور 

به وی اعالم می گردد.(
* چک موردی غیرقابل انتقال به غیر بوده و صرفا توسط شخصی 

که چک موردی در وجه او صادرشده قابل تسویه است
* از حیث ترتیب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا چک موردی 
مش��مول تمامی احکام قانونی و ضواب��ط مقرراتی ناظر بر چک های 
عادی به اس��تثنای الزامات ناظر بر اعتبارس��نجی متقاضی می شود.  
بانک مرکزی تاکید کرده اس��ت که مقررات فوق از مردادماه س��ال 

جاری الزم االجرا است.

ساعت کاری بانک ها در 1۲ و 16 اردیبهشت 
تغییر کرد

طبق اعالم دبیر ش��ورای هماهنگی بانک ها، ساعت کاری بانک ها 
در روزهای ۱2 و ۱6 اردیبهشت تغییر کرد. به گزارش بانک مرکزی، 
علیرضا قیطاس��ی اعالم کرد: براس��اس مصوبه دول��ت و به منظور 
استفاده مناس��ب از فضایل و معنویت شب های قدر و بهره مندی از 
برکات عدیده این لیالی نورانی و شریف، فعالیت بانک ها در روزهای 
یکش��نبه ۱2 و پنجشنبه ۱6 اردیبهش��ت ماه مصادف با نوزدهم و  

بیست و سوم ماه مبارک رمضان با دو ساعت تاخیر آغاز می شود.

بیت کوین مرز 60 هزار دالر را پس می گیرد؟
ورود موج تازه س��رمایه های ورودی باعث افزایش قیمت ارزهای 
دیجیتالی از جمله بیت کوین شد و این رمزارز محبوب با رشد ۰.۸۵ 
درصدی قیمت در 24 س��اعت گذشته به ۵7 هزار و 42۹.۵۳ دالر 
رس��ید. به گزارش سی ان بی س��ی، رویای کسب سودهای هنگفت و 
نوس��انات وسوس��ه انگیز ارزهای دیجیتالی باعث شده است تا شمار 
ورود س��رمایه های جدید به این بازارها با ش��یبی تند رو به افزایش 
باش��د. روزنامه چوس��ان ایلبو کره جنوبی در گزارش��ی تب ارزهای 
دیجیتال��ی در این کش��ور را نگران کننده خوانده و نوش��ته اس��ت 
بس��یاری از جوانان 2۰ تا ۳۰ سال کره ای به خیال یک شبه پولدار 
ش��دن، کار خود را رها کرده اند و تم��ام دارایی های خود را به بازار 
آورده اند.   بانک های مرکزی بزرگ جهان نظیر بانک مرکزی آمریکا 
و همت��ای چین��ی آن کار روی صدور ارز دیجیتال ملی خود را آغاز 
کرده اند. در حالی که مدت زمان زیادی تا راه اندازی ویان دیجیتالی 
باقی نمانده، هیرت پیرس- کمیس��ر مالی س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار آمریکا- گفته اس��ت ارزهای دیجیتال��ی نظیر یوان دیجیتال 
قرار نیس��ت سلطه دالر بر بازارهای مالی را به چالش بکشند و دالر 

جایگاه ممتاز خود را در نظام مالی جهان حفظ خواهد کرد.  
با ورود هرچه بیشتر شرکت های بزرگ به بازار ارزهای دیجیتالی، 
ای��ن بار  بانک س��رمایه گذاری اروپا اعالم کرد که نخس��تین اوراق 
قرض��ه مبتن��ی بر فناوری بالک چی��ن اتریوم را صادر کرده اس��ت. 
معامله گ��ران ارزهای دیجیتالی امیدوارن��د ورود تدریجی بانک های 
بزرگ به بازار باعث شود تا جریانات سرمایهای در نیمه دوم امسال 
افزایش زیادی پیدا کن��د و مقبولیت این ارزها نیز به عنوان ابزاری 

برای پرداخت و حفظ ارزش افزایش پیدا کند.  
مجم��وع ارزش بازار جهان��ی ارزهای دیجیتال��ی در حال حاضر 
22۱۰ میلیارد دالر برآورد می ش��ود که این رقم نسبت به روز قبل 
2.6 درصد بیش��تر ش��ده اس��ت. در حال حاضر ۵۱درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱7 درصد در اختیار اتریوم 
است. بیت کوین ۱2 سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران 
بر بس��تر بالک چین ایجاد شد و از س��ال 2۰۰۹ معامالت اولیه آن 

شکل گرفت.
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یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
 بورس معلول تورم است

نه علت آن
مطالعات صورت گرفته بر بازار سهام و فاکتورهای اقتصادی نشان 
می ده��د، بورس همواره از نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ نقدینگی تأثیر 
می پذیرد و رابطه بالعکس که نش��ان دهنده تأثیر بورس بر نرخ تورم 

باشد، به لحاظ تئوری و عملی تایید نشده است.
مه��دی دلبری، کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان ای��ن مطلب به 
تش��ریح چگونگی رابط��ه و تأثیرپذیری بازارها پرداخت و به س��نا، 
گفت: به طورکلی تأثیر بازارها بر روی یکدیگر غیرقابل انکار اس��ت و 
بازارهایی همچون بازار سهام، بازار اوراق تأمین مالی، بازار کاالها و 
ارز معموال بر یکدیگر اثر می گذارند اما مطالعات ثابت کرده که بازار 
سهام جزو بازارهایی است که بیشتر متأثر از بازارهای دیگر است نه 
تأثیرگذار و به طور مش��خص بزرگترین و مهمترین رابطه ای که بین 
بازار س��هام و بازارهای دیگر ثابت ش��ده، این است که بورس از نرخ 
بهره تأثیر می پذیرد و برعکس آن ثابت نش��ده اس��ت و معموال هم 

این تأثیرپذیری با یک تأخیر زمانی رخ می دهد.
ب��ه گفته وی، به طور معم��ول افزایش نرخ بهره، اثر کاهش��ی بر 
روی بازار س��رمایه دارد و این امر نه تنها در بازار ایران بلکه در همه 
بازارهای دنیا نیز صدق می کند. در بازار ایران ش��اهد بودیم که در 
خرداد و تیر سال ۹۹ که بازار سرمایه روند نزولی خود را آغاز کرد، 

یکی از دالیل آن افزایش نرخ بهره بود.
دلب��ری در مورد رابطه بین نرخ تورم و ب��ورس نیز گفت: در این 
خصوص ذکر چند نکته الزم اس��ت. نخس��ت آنکه باید توجه داشته 
باشیم بازار س��رمایه، سهم زیادی در سبد س��رمایه گذاری ایرانیان 
ندارد. برای مثال درحالی که 7۰ درصد ثروت خانوارهای آمریکایی، 
در بازارهای مالی س��رمایه گذاری می ش��ود، در ایران در حدود 7۰ 
درصد ثروت مردم در بازار مس��کن س��رمایه گذاری می شود و بدین 
ترتیب بازار س��رمایه به رغم اینکه طی س��ال های اخیر مورد اقبال 
بیش��تری قرار گرفته اس��ت، اما همچنان س��هم چندانی در ثروت 
خانوارها به دس��ت نیاورده است چراکه در ایران به طورکلی مردم با 
مفاهیم بازار سرمایه آشنایی کمتری دارند و فرهنگ سرمایه گذاری 

در کشورمان متفاوت از سایر کشورها است.
او با اشاره به نکته بعدی ادامه داد: نکته بعدی این است که وقتی 
روند بازار س��رمایه در ایران را مطالعه می کنیم مش��خص می ش��ود 
که حتی به لحاظ تاریخی در س��ال هایی که بازار س��رمایه وضعیت 
مناس��بی نداش��ته، بازهم نرخ تورم باالیی ثبت شده است بنابراین 
طرح این موضوع که رشد بازار سرمایه منجر به رشد تورم می شود، 
تحلیل درس��تی نیس��ت چراکه در تاریخچه بازار سرمایه مثال های 

متعددی برای نقض این اظهارنظر وجود دارد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ب��ا یادآوری این نکته که در س��ال 
قبل هم این اتهام به بازار س��رمایه واردش��ده اما اثبات نشد، گفت: 
سال گذشته ش��اهد بودیم بعدازاینکه بازار سرمایه وارد روند نزولی 
ش��د، تغییری در تورم ایجاد نش��د و نرخ آن کاهشی نشد بنابراین 
انتس��اب این اتهام به بازار س��رمایه که عامل ایجاد تورم در کش��ور 
است، اتهامی ثابت نش��ده است. معموال بورس متأثر از بقیه عوامل 
و فاکتورهای اقتصادی است و باید به دنبال دلیل اصلی ایجاد تورم 

در سایر بازارها باشیم.
دلبری به مطالعات صورت گرفته در این حوزه اشاره کرد و گفت: 
مطالعات متعددی صورت گرفته که در آنها و طی مقایسه نرخ بهره 
در ایران و کش��ورهای همس��ایه و همین طور مقایسه نرخ تورم بین 
ایران و کش��ورهای همسایه، مشخص ش��ده که این نرخ بهره است 
که عامل اصلی تحوالت بازارها اس��ت. نرخ بهره نقدینگی را افزایش 
داده و نقدینگی چون طبیعتا به دنبال بازده بیشتر است معموال به 
بازارهای دیگر همچون بازارهای ارز، بازار سکه و بازار ملک و نهایتا 
بازار س��رمایه هجوم آورده و منجر به تورم در این بازارها می ش��ود 
بنابرای��ن این تحلیل که بازار س��رمایه اثر تورمی بر اقتصاد کش��ور 
داشته است، تحلیل درستی نیست و در سال قبل نیز ثابت شد که 
تورم نمی تواند ناش��ی از رشد بورس یاشد چراکه اصوال بورس نقش 
زیادی در معادله نقدینگی ندارد. درس��ت است که آمار و روند رشد 
قیمت س��هام در سال گذشته، بس��یار خاص و تکرارنشدنی بود اما 
مقصر دانستن بورس به عنوان عامل تورم، آدرس اشتباهی است که 

برای پیدا کردن عامل اصلی تورم داده می شود.
او همچنی��ن به یکی دیگ��ر از مطالعات صورت گرفته درخصوص 
رابطه نرخ بهره و بازار س��رمایه به کت��اب جان مورفی کتابی به نام 
تحلی��ل بین بازارها اش��اره ک��رد و گفت: جان مورف��ی پس ازاینکه 
س��ال های متوالی در ح��وزه تحلیل تکنیکال ب��ه مطالعه پرداخت، 
مطالعات��ی را درخص��وص رابطه بین بازارها آغاز ک��رد و در جریان 
آن به چند رابطه خیلی مهم رس��ید، نخس��ت اینکه کشورهایی که 
تورم زیادی دارند مانند ایران، همیش��ه نرخ بهره بر نرخ بازده بازار 
سرمایه اثرگذار است. مطالعات وی نشان داد، اگر نرخ بهره افزایش 
پیدا کند نرخ بازده بازار سرمایه با یک تأخیر زمانی، کاهشی خواهد 
ش��د. این رابطه مش��خصا در بازار ایران نیز برقرار اس��ت و در تمام 
مطالعات و پایان نامه هایی که به این موضوع پرداخته ش��ده اس��ت، 

این رابطه دیده می شود.
به گفته وی، مطالعات نش��ان می دهد س��ال گذشته و سال های 
قبل از آن همواره با افزایش نرخ تورم، روند بازار س��رمایه کاهش��ی 
می ش��ود، اما روند معکوس آن دیده نشده است. به این ترتیب این 
مس��ئله س��ابقه ندارد که با روند رو به رشد بازار سرمایه، نرخ بهره، 
نقدینگی و تورم افزایش��ی شده باشد، این رابطه رابطه ثابت شده ای 

نیست.
دلبری در پایان با ذکر این نکته که بازار س��رمایه سال گذشته به 
دلیل انتظارات تورمی، ش��اهد رش��د زیاد بود، گفت: البته این روند 
در تمام بازارها اتفاق افتاد و مختص بازار س��رمایه نبود، اما از سال 
گذش��ته تاکنون که روند شاخص طی حداقل هشت ماه نزولی شده 
اس��ت، تغییری در نرخ تورم و کاهش قیم��ت کاالها رخ نداده و به 
رغم آنکه دالر هم هم زمان با ش��اخص بورس روند کاهش��ی داشته 
اس��ت، اما طی این مدت نرخ تورم، نرخ نقدینگی و تولید پول روند 
افزایش��ی داشته اس��ت. لذا اگر بخواهیم نرخ تورم را کاهش دهیم 
باید مثل همه کش��ورهای دنیا نرخ س��ود بانکی و نرخ نقدینگی را 
تک رقم��ی کنیم و دولت هم تالش کند تا کاهش کس��ری تجاری 
نداش��ته و تعادل واردات و صادرات را مدیریت کند و از طرف دیگر 

نقدینگی و نرخ سود را تک رقمی کند.

نگــــاه

فرصت امروز: بازار س��رمایه هفته گذش��ته را در شرایطی سپری کرد 
که هم از فش��ار صف های فروش تا حدودی کاس��ته شد و هم شاخص 
کل پس از روزها و هفته های متوالی مثبت ش��د. اغلب کارشناسان، این 
اتف��اق را تحت تاثیر مصوبات تازه دولت می دانند که در هفته گذش��ته 
با محوریت احیای بازار س��رمایه اعالم ش��د، اما در حالی که انتظارها بر 
تداوم این روند در هفته جاری داللت داش��ت، بورس در دو روز ابتدای 
هفته بار دیگر به روند نزولی بازگش��ت و در روزهای شنبه و یکشنبه با 

افت مشابه ۱۳ هزار واحدی مواجه شد.
ش��اخص کل بورس در آخرین گام نیز روز گذش��ته با افت ۱۳ هزار و 
62۹ واحدی به رقم یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحد رس��ید. شاخص کل 
ه��م وزن نیز با کاهش یک هزار و ۱۹7 واحد به عدد 424 هزار و 4۸2 
واحد و ش��اخص قیمت هم وزن نیز با افت 77۹ واحد در س��طح 276 
ه��زار و ۳۱7 واحدی آرام گرفت. همچنین ش��اخص بازار اول با کاهش 
۱۱ ه��زار و ۳۳6 واحدی در کانال ۸6۰ هزار و ۵24 واحدی قرار گرفت 
و شاخص بازار دوم نیز با افت 22 هزار و ۸6۸ واحدی، عدد 2 میلیون و 
۳۹۹ هزار واحدی را نمایش داد. معامله گران این بازار 2۱4 هزار معامله 
ب��ه ارزش 22 هزار و ۳74 میلیارد ریال انجام دادند. گروه بانک ها هم با 
حدود 4 هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال بیش��ترین ارزش معامالت را به خود 
اختصاص دادند و پس از آن گروه ش��یمیایی و فلزات اساسی به ترتیب 
رتبه دوم و سوم را در این خصوص به خود اختصاص دادند. در آن سوی 
بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس ۱۰2 واحد کاهش یافت و به رقم 

۱7 هزار و 47۰ واحد رسید.
بورس در ادامه هفته به کدام سو می رود؟

روند معامالت بازار س��هام در ابتدای این هفته نیز همچون هفته های 
قبل بر مدار نزولی حرکت کرد. اکثر کارشناس��ان، نخستین عامل ایجاد 
چنین روندی را وجود ابهام در زمینه برجام می دانند و معتقدند که این 
موضوع می تواند به ش��دت بر روند نزولی قیمت ارز و سهام دالری محور 
در بازار داخلی تاثیرگذار باش��د. همچنین در کنار این موضوع به بحث 
برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران در خردادماه اشاره شده که 
تقاض��ا در این بازار تح��ت تاثیر قرار گرفته و نقدینگی چندانی وارد این 

بازار نمی شود.
در همین حال، هفته گذشته محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان 
بورس از بس��ته پیش��نهادی ۳+7 بازار س��رمایه خبر داد و اعالم کرد که 
س��ه مصوبه آن اجرایی می شود و هفت مورد دیگر منوط به تایید شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی اس��ت. او اختصاص یک درصد از منابع صندوق 

توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعی��ت نهادهای مالی بازار 
س��رمایه برای استفاده از تس��هیالت بانکی و اعطای اقامت پنج ساله برای 
سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام را از جمله مصوباتی دانست که در 

بازار سرمایه اجرایی خواهد شد.
همچنین رئیس س��ازمان بورس موض��وع واریز باقی مانده منابع مالی از 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه را شفاف سازی و اعالم 
کرد طبق مصوبه قبلی باید از محل صندوق توس��عه ملی، صندوق تثبیت 
و توسعه بازار تجهیز می شد، به این ترتیب مقرر شد باقی مانده واریزی به 
صندوق های تثبیت و توس��عه بازار و امکان انتشار اوراق با تضمین دولت 
برای تزریق این منابع هم انجام ش��ود. نهایتا انتش��ار چنین صحبت هایی 
توانست بار دیگر اعتماد سهامداران را بازگرداند و شاهد رونق معامالت بازار 
س��هام، افزایش تقاضا و سبزپوشی دوباره شاخص بورس در دو روز پایانی 

هفته گذشته بودیم.
در این باره یک کارشناس بازار سرمایه به مرور معامالت هفته گذشته 
پرداخت و به ایرنا، گفت: بازار در ابتدای هفته گذشته فعالیت خود را با 
فشار فروش آغاز کرد، اما با نزدیک شدن به انتهای هفته سمت خریدار 

قوی تر و تا حدودی موضوع تقاضا در بازار ترمیم شد.
امیرعلی امیرباقری به عوامل تاثیرگذار بر تقویت تقاضا در معامالت هفته 
گذشته بازار تاکید کرد و گفت: یکی از مهترین علل تاثیرگذار قیمت های 
جهانی بود که با توجه به اتمام نس��بی موضوع کرونا در برخی از کشورها 
و خروج آنها از قرنطینه، حرکت به س��مت رش��د اقتص��ادی و مصرف در 
کامودیتی ها با روند صعودی همراه ش��د و ب��ه دنبال آن نرخ کامودیتی ها 
افزایش پیدا کرد. تغییر روند قیمت های جهانی، در بازار داخلی بر س��هام 
وابسته به قیمت های جهانی تاثیرگذار بودند و باعث افزایش قیمت سهام 

و تقاضا در بازار داخلی شد.
او همچنی��ن به دیگ��ر عامل تاثیرگذار بر تقوی��ت تقاضا تاکید کرد و 
گف��ت: نکته دیگری که در بازار با آن روبه رو ش��دیم، بحث قول رئیس 
بانک مرکزی در زمینه احتمال تجدیدنظر در نرخ تس��عیر ارز بانک ها و 
در نظر گرفتن مالحظات خاصی در این مورد بود که توانست بخشی از 
نگرانی ه��ا را در این حوزه کاهش و س��مت تقاضا در بازار را تحت تاثیر 

خود قرار دهد.
مقایسه بازار سرمایه با بازارهای ارز و مسکن

وی به بحث ص��ورت گرفته در زمینه تبدیل 2۰۰ میلیون دالر به ریال 
اش��اره کرد و افزود: قرار اس��ت این رقم در راستای تقویت بازار سرمایه و 
حمایت از قیمت ها به بازار تزریق ش��ود البته بعدها نگرانی هایی مبنی بر 

تورم زا بودن این اقدام مطرح شد که بانک مرکزی در جوابیه ای اعالم کرد 
این مبلغ از منابع واقعی تبدیل می ش��ود و باعث تضعیف پایه پول ملی و 
تورم نخواهد شد. این پول از لحاظ رقمی و عملکردی تاثیری بر تورم ندارد 
و فقط جهت بازگش��ت برای اعتماد به بازار س��رمایه و حمایت از این بازار 
در اختیار صندوق توسعه بازار قرار می گیرد تا بتواند قدری سمت تقاضا را 

تقویت کند و ثبات را به بازار بازگرداند.
این کارش��ناس بازار سرمایه س��پس به روند معامالت بورس در هفته 
جاری اش��اره کرد و افزود: انتظار داری��م در هفته جاری همچنان روند 
سنگین و قوی در بازار شکل نگیرد، اما از بازار یکپارچه قرمز هم فاصله 
خواهیم گرفت؛ بنابراین با بازاری به نسبت متعادل و معقول تری روبه رو 
هس��تیم که همین امر منجر به این می شود تا به مرور نگاه ها دوباره به 

بازار سرمایه بازگردد و تا حدودی از نگرانی فعاالن بازار کاسته شود.
به اعتقاد او، نکته مهم این اس��ت که نه تنها بورس بلکه س��ایر بازارها 
با ورود اقتصاد ایران به فاز نس��بی رکودی و روش��ن شدن چشم اندازهای 
سیاسی تحت تاثیر قرار می گیرند و بر معامالت آنها تاثیرگذار خواهند بود.
امیرباقری ب��ه گزارش بانک مرکزی درخصوص بازار مس��کن و کاهش 
۳درصدی قیمت ملک در ماه گذشته اشاره کرد و افزود: به هر حال در این 
دو س��ال این کاهش قیمت، کاهش پررنگی بوده است و انتظار داریم این 

رویه در میان مدت ادامه پیدا کند.
وی س��پس به بازار ارز و طال اشاره کرد و گفت: این دو بازار به شدت 
همبس��تگی به چشم اندازهای سیاس��ی دارند و این بازارها هم در کوتاه 
مدت با ترمیم چش��م اندازهای سیاس��ی و تورم انتظ��اری روند صعودی 
س��نگین را به خود نمی گیرند. حاکمیت اقتصادی با بررس��ی متغیرها و 
آمارها به این نتیجه رس��یده که جلوی س��رکوب نرخ ارز را بگیرد و در 
میان م��دت و بلندمدت ن��رخ ارز را با واقعیات اقتصادی تنظیم کند تا از 
انتقال تورم به آینده جلوگیری ش��ود و دوباره شاهد ورود شوک به بدنه 
بازارها نباشیم. ماحصل این بحث این است که نه تنها بازار سرمایه بلکه 
کلیه بازارها در کوتاه مدت از روند صعودی س��نگین محروم خواهند بود 

و اقتصاد ایران به مرور به سمت واقعی سازی پیش می رود.
امیرباقری در پایان به سهامداران توصیه کرد: از آنجایی که بازار سرمایه و 
سایر بازارها در حال حرکت به سمت تحلیل محور شدن هستند به فعاالن 
بازار توصیه می ش��ود تا دانش تحلیل را بیاموزند، تحت تاثیر سیگنال های 
ارائه شده در فضای مجازی قرار نگیرند و سعی کنند براساس پارامترهای 
بنیادی آتی دس��ت به سرمایه گذاری بزنند تا بتوانند سودی را از این بازار 

از آن خود کنند.

شاخص بورس در ۲ روز ابتدای هفته با افت مشابه 13 هزار واحدی مواجه شد

بازار سرمایه در فاز منفی

بازار س��رمایه که روزهای پرفراز و نش��یبی را پشت س��ر می گذارد، به 
باور کارشناس��ان و مسئوالن، کش��ور را از تورم عظیمی نجات داده است؛ 
موضوعی که یک کارش��ناس بازار س��رمایه ضمن تش��ریح آن، به بررسی 
راه��کاری برای احیای این ب��ازار پرداخت. همایون داراب��ی با بیان اینکه 
می توان س��ال ۱۳۹۹ در اقتصاد ایران را سال حمایت بازار سرمایه از بازار 
پول نامید، به ایس��نا توضیح داد: رونق گرفتن بازار سرمایه در ابتدای این 
سال و تامین مالی دولت از این طریق را نمی توان نادیده گرفت چه بسا که 
اگر این 2۳۰ هزار میلیارد تومان از مصارف دولتی از طریق بازار س��رمایه 
تامین نش��ده بود، دولت بنا به سنت همیشگی خود، ناچار به دست بردن 
در جیب بانک مرکزی و بانک ها می ش��د ک��ه همین امر منجر به افزایش 
حدود ۵۰ درصدی پایه پولی، رش��د هفت برابری نقدینگی و نهایتا منجر 
به تورمی افسارگسیخته تر از ۳6 درصد سال ۱۳۹۹ می شد. همچنین اگر 
چیزی جز این روش نبود، تمام بار کسری بودجه سال ۹۹ دولت را بانک 
مرک��زی و بانک ها به دوش کش��یده و در نتیجه ب��ا افزایش بیش از پیش 
مطالبات بانک ها از دولت، وضعیت نابس��امانی در صورت های مالی آنها به 

وجود می آمد.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاددانان همواره بازارهای مختلف را درهم تنیده 
می بینن��د )نظریه آش��وب( و معتقدند که عدم تعادل ی��ک بازار در مدت 
کوتاهی بر بازارهای دیگر تاثیر خواهد گذاش��ت و منجر به عدم تعادل در 
چرخه کلی اقتصاد می ش��ود، اظهار کرد: تجربیات جهانی نیز نشانگر این 
بوده که هرگاه رکودی در بخشی از اقتصاد ایجاد می شود )مثل رکود بزرگ 
دهه ۳۰ میالدی، بحران 2۰۰۸ و رکود ناش��ی از کرونا ویروس( بالفاصله 

بخش ه��ای دیگر اقتصادی از جمله ب��ازار پول به کمک بخش های درگیر 
رکود شتافته و با سیاس��ت های اقتصادی مناسب سعی در کاهش بحران 
دارند. این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: به دلیل همین همبستگی 
بازارهای مالی از جمله بازار پول و بازار س��رمایه، می توان گفت که اگر در 
س��ال ۹۹ امکان تامین مالی دولت از بازار سرمایه فراهم نمی شد، نه تنها 
بازار پول وضعیت نامناسب تری پیدا می کرد، بلکه اوضاع نامناسب بانک ها 

از طریق سهام شان در بورس بر خود بازار سرمایه نیز تاثیر می گذاشت.
داراب��ی در ادام��ه با بیان اینکه یکی از راهکارهای��ی که اخیرا به منظور 
تعادل بخش��ی به بازار س��رمایه مطرح شده، ارائه تس��هیالت بانکی برای 
س��رمایه گذاری در آن اس��ت، گفت: این راهکار می تواند به دالیل مختلف 
نقش مناس��بی در جهت بهبود وضعیت بازار س��رمایه، ب��ازار پول و حتی 
کاهش تورم ایفا کند. نخست آنکه ارائه تسهیالت و تحریک تقاضا در بازار 
س��رمایه برمبنای مفاهیم اقتصاد رفتاری منجر به انتظار رشد در این بازار 
می ش��ود و همین امر، عاملی برای جذب نقدینگی و سرمایه گذاری بیشتر 
شده و می تواند شروع کننده حرکتی باشد که عالوه بر رشد این بازار، امکان 
تامین مالی برای انواع سرمایه گذاری را نیز فراهم آورد و تا حدودی از رشد 

نقدینگی و تورم بکاهد.
به اعتقاد وی، از سوی دیگر از آنجایی که سهام اغلب بانک ها در بورس 
داد و س��تد می ش��ود، بهبود بازار س��رمایه منجر به ایجاد بس��تر مناسب 
برای افزایش س��رمایه و بهبود نس��بت کفایت س��رمایه بانک ها می شود و 
از ای��ن طریق نیز بر بهبود وضعی��ت بازار پول تاثیر می گذارد. همچنین با 
توجه به ارزندگی قیمت س��هم های بنیادی موج��ود در بازار و پیش بینی 

کس��ب سود مناسب این شرکت ها در س��ال ۱4۰۰، به نظر می رسد ارائه 
تسهیالت به منظور سرمایه گذاری در بازار سهام عایدی مناسبی را نصیب 

مشارکت کنندگان از جمله بانک ها و سپرده گذاران می کند.
دارابی در پایان افزود: در نهایت نیز دریافت س��پرده ها و ارائه تسهیالت 
به وسیله بانک ها جزو فعالیت اصلی این واسطه های مالی به شمار می رود 
و مادامی که اس��تقراضی از بانک مرکزی ص��ورت نگرفته و پول پرقدرت 
جدیدی ایجاد نشود نه تنها منجر به ایجاد تورم نمی شود بلکه با تخصیص 
بهینه منابع به سمت س��رمایه گذاری مولد در بازار سرمایه اثر ضدتورمی 
نیز دارد.  از س��وی دیگر، مجتبی شهبازی مدیر معامالت کارگزاری بانک 
پاسارگاد در مورد تاثیر و تاثیر بورس و تورم معتقد است: تاکنون تحقیقات 
بس��یاری در کش��ورهای مختلف درخصوص تاثیر رشد شاخص بورس در 
تورم انجام شده است که نتیجه این تحقیقات نشان داده که هیچ ارتباطی 

بین رشد شاخص بورس و تورم وجود ندارد.
ش��هبازی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس نیز در سال ۱۳۹۹ با 
انتشار گزارشی بیان داشت این دسته نگرانی ها از حیث علمی اثبات نشده 
است، به س��نا گفت: در توضیح بیشتر باید بگویم که معموال در کشور ما 
با توجه به تورم ساختاری، همواره پس از جهش های یکباره تورم با پاسخ 
تاخیری بورس به تورم مواجه شده ایم که دلیل آن هم این است که معموال 
همراه با تورم، هم قیمت دارایی های ش��رکت ها افزایش پیدا می کند و هم 
قیمت محصوالت ش��ان باال می رود. در نظر داش��ته باشید به این شرایط، 
باید افزایش تقاضا برای دارایی های س��رمایه ای در ش��رایط تورمی را هم 

اضافه کرد.

حمایت بازار سرمایه از بازار پول در سال گذشته

بورس چگونه سپر تورم شد؟

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه

13 اردیبهشت 1400

شماره 1772



عرضه خودرو به بورس مشکلی از صنعت 
خودرو رفع نخواهد کرد

عضو کمیس��یون امور داخلی کشور و ش��وراهای مجلس شورای 
اس��المی گفت قیمت خودرو باید واقعی شود. عرضه به بورس شاید 
به میزان اندکی در واقعی ش��دن قیمت خودرو موثر باش��د، اما یک 
اقدام اساس��ی محسوب نمی ش��ود. قدرت اهلل حمزه ش��لمزاری در 
گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص عرضه خودرو در بورس 
اظهار داشت: بورس سابقه چندان مناسبی از خود به جا نگذاشته و 
مدیریت صحیحی بر آن حاکم نیس��ت. با توسل به شعار سال اقدام 
به جمع آوری نقدینگی مردم ش��د اما سرمایه ها را در بخش دیگری 

هزینه کردند.
وی با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس مشکلی از صنعت خودرو 
مرتفع نخواهد کرد، افزود: قیمت خودرو می بایس��ت واقعی ش��ود. 
عرضه به بورس شاید به میزان اندکی در واقعی شدن قیمت خودرو 

موثر باشد، اما یک اقدام اساسی محسوب نمی شود.
نماینده مردم اردل، فارس��ان، کیا، کوهرنگ و دهستان دستگرد 
درخصوص قیمت گذاری دس��توری خودرو گفت: قیمت انواع کاالها 
در کش��ور از جمل��ه خودرو واقعی نیس��ت. مجلس بای��د از طریق 
نظارت، قیمت ها را به سطحی برساند که واقعی باشد. اکنون قدرت 
خرید مردم کاهش یافته اس��ت. ب��ا افزایش نرخ دالر، قیمت کاالها 
افزایش می یابد، اما با کاهش نرخ آن، قیمت ها کاهشی نمی شود که 

این امر ناشی از فقدان نظارت، دلسوزی و مسئولیت پذیری است.
حم��زه ش��لمزاری درخص��وص اقدام��ات حمایتی و ش��یوه های 
مانع زدایی در راس��تای تحقق شعار سال جاری و رونق تولید گفت: 
برای بسیاری از مواد اولیه ارز 42۰۰ تومان اختصاص داده شد، اما به 
دلیل فقدان نظارت، به بخش قطعه سازی و خودروسازی اختصاص 
نیاف��ت تا بر قیمت نهایی خودرو اثرگذار باش��د. یکی از اش��کاالت 
این بود که این ارز در بخش هایی هزینه ش��د که تاثیری بر کاهش 
قیمت ها و به سود مصرف کننده نداشت. وی همچنین به حاکمیت 
انحصار بر صنعت خودرو اش��اره کرد و افزود: این انحصار می بایست 
با صدور مجوز برای سرمایه گذاران شکسته شود. در صورت شکست 
انحصار، قیمت ها خودبه خود تعدیل ش��ده و واقعی می ش��وند. عضو 
کمیس��یون امور داخلی کشور و ش��وراهای مجلس شورای اسالمی 
درخصوص راهکارهای رفع موانع گفت: اصالح سیس��تم اداری یکی 
از راهکارها اس��ت. اکنون موانع بس��یاری بر سر راه هر تولیدکننده 
و س��رمایه گذاری وجود دارد که بخشی از آن ناشی از قدیمی بودن 
قوانین، همچنین قوانین زائد و مزاحم اس��ت که می بایست برطرف 
شود. حمزه ش��لمزاری در پایان در بحث پش��تیبانی ها خاطرنشان 
کرد: پشتیبانی می بایست جایگاه واقعی خود را پیدا کند. به عنوان 
مثال ارز و تسهیالت ارائه می شود، اما متاسفانه در عمل این تدابیر 
به بی راهه می روند، در حالی که اگر نظارت ها اصالح شود، مشکالت 

مرتفع خواهند شد.

نماگربازارسهام

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت اظهار داشت عده ای از جمله مجلس 
معتقد هس��تند که در آستانه انتخابات در حوزه خودرو افزایش قیمت رخ 

ندهد و همین قیمت ها تا بعد از انتخابات ادامه پیدا کند.
محم��د باقری در مورد آخرین وضعیت قیمت گذاری خودرو اظهار کرد: 
در مورد قیمت گذاری خودرو چند نظر مختلف وجود دارد عده ای معتقدند 
با توجه به اینکه در پاییز و زمس��تان گذش��ته متناس��ب با تورم رخ داده، 
افزایش قیمت داشته باشند و باید این اتفاق بیفتد چون نزدیک به ۵ یا 6 

ماه است که هیچ افزایش قیمتی رخ نداده است.
عضو ناظر مجلس در ش��ورای رقابت ادامه داد: عده ای از جمله مجلس 
هم معتقدند که در آستانه انتخابات این اتفاق رخ ندهد و همین قیمت ها 

تا بعد از انتخابات ادامه پیدا کند.
وی افزود: به نظر می رس��د در جلسه فردای ش��ورای رقابت نیز در این 
مورد تصمیم گیری نش��ود، در دو یا سه هفته گذشته هم که در این مورد 

بحث شده نتیجه گیری نشد و اینطور که به نظر می آید در جلسه فردا هم 
تصمیم نهایی گرفته نمی شود، چراکه همچنان در مورد افزایش قیمت یا 

تعویق آن به بعد از انتخابات اختالف نظر وجود دارد.
باقری همچنین اضاف��ه کرد: من فکر می کنم که تعیین تکلیف در این 
مورد به بعد از انتخابات بکشد. با توجه به مذاکرات وین و تاثیرات احتمالی 
آن بر قیمت دالر به نظر می رسد که شورای رقابت باید کمی صبر کند تا 

شرایط متناسب با واقعیت لحاظ شود.
عضو ناظر مجلس در ش��ورای رقابت در پاسخ به سوالی در مورد میزان 
افزای��ش قیم��ت خودرو گفت: قیمت گ��ذاری با فرمول خاصی اس��ت که 
فاکتورهایی مانند بهره وری، تورم اعالمی بانک مرکزی و ... در آن تاثیرگذار 

هستند اما درصد کلی افزایش قیمت هنوز مشخص نیست.
وی همچنین در مورد احتمال تغییر شیوه قیمت گذاری خودرو تصریح 
کرد: حتما باید س��اختار قیمت گذاری خودرو تغییر کند. قیمت باید از 

مکانیس��م عرضه و تقاضا مشخص ش��ود و نباید به عهده شورای رقابت 
یا نهاد دیگری باش��د. در برخی موارد هم به نظر می رس��د که مش��کل 
قانون��ی وجود دارد. برای مثال در قانون ذکرش��ده که اگر قیمت گذاری 
توسط دولت انجام شود، باید مابه التفاوت آن با قیمت بازار توسط دولت 
پرداخت شود، اما شاهد هستیم که در این مورد چنین اتفاقی نمی افتد. 
لذا به نظر می رس��د که باید یک تغییر اساس��ی در قیمت گذاری انجام 
شود. برای تعیین شیوه قیمت گذاری باید تا بعد از انتخابات صبر کرد.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س با تاکید بر ل��زوم واردات خودرو 
برای تنظیم عرضه و تقاضا خاطرنش��ان کرد: در وضعیت فعلی با توجه 
به اینکه تقاضای خودرو در کش��ور زیاد اس��ت، باید واردات خودرو آزاد 
شود، حتی عالوه بر خودروهای لوکس باید واردات خودروهایی که قشر 
ضعیف جامعه هم امکان اس��تفاده از آن را داش��ته باشند هم آزاد گردد 

تا تقاضا کنترل شود.

قیمت گذاری خودرو به بعد انتخابات موکول می شود؟
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 بازاریابی محتوایی
با الگوبرداری از صنعت سرگرمی

به قلم: بریتانی برگر
کارشناس ارشد بازاریابی

ترجمه: علی آل علی

آی��ا همیش��ه به دنب��ال یادگیری نکات ت��ازه در عرص��ه بازاریابی 
هستید؟ بس��یاری از بازاریاب ها به طور مداوم به دنبال ایده های تازه 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان هس��تند. این امر اهمیت بسیار 
زیادی برای توسعه ش��یوه های بازاریابی و موفقیت برندهای مختلف 
دارد. اگ��ر قرار باش��د از صنعت س��رگرمی ب��رای بازاریابی محتوایی 
بهتر الگوبرداری کنید، چه واکنش��ی نش��ان خواهید داد؟ بسیاری از 
مردم نس��بت به این ایده واکنش مناسبی ندارند، با این حال صنعت 
س��رگرمی برای بازاریاب ها درس های بسیار زیادی دارد. هدف اصلی 
در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات و ش��یوه های آموزشی 
در صنعت سرگرمی برای بازاریاب های محتوایی است. در ادامه برخی 

از مهمترین نکات در این زمینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
محتوا به عنوان یک محصول

ش��اید بس��یاری از بازاریاب ها به محتوا به مثابه یک محصول نگاه 
نکنند. این امر طبیعی اس��ت. کمتر بازاریاب��ی دارای چنین نگاهی 
ب��ه محتوای بازاریابی اس��ت. نکته مهم در این می��ان تغییر نگرش 
افراد حرفه ای در صنعت س��رگرمی اس��ت. بس��یاری از کارآفرینان 
حرفه ای در این صنعت تولید محتوای جذاب را به عنوان یک کاالی 
ارزش��مند مورد شناس��ایی قرار می دهند. اگر این امر مدنظر برندها 

قرار داشته باشد، امکان تولید محتوای بهتر فراهم خواهد شد. 
ش��ما باید به محت��وای بازاریاب��ی برندتان درس��ت مانند یکی از 
محصوالت تان ن��گاه کنید. این نوع نگاه ب��ه محتوا تمام بخش های 
کس��ب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد. به این ترتیب دیگر خبری 
از ناکامی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد بود. وقتی 
یک برند به محتوایش به عنوان یک محصول نگاه می کند، درس��ت 
مهم��ان دقت نظر در فرآیند تولی��د محصوالت را در طراحی محتوا 

به کار خواهد گرفت. 
تنوع بخشی به دارایی های برند

محت��وا اگر به عنوان ی��ک محصول در نظر گرفته ش��ود، به طور 
خودکار بخش��ی از دارایی برند نیز می ش��ود. بهتری��ن مثال در این 
رابطه برند دیزنی اس��ت. شاید بسیاری از افراد این برند را به عنوان 
بزرگترین شرکت س��رگرمی در سراسر دنیا قلمداد کنند. نکته مهم 
در این میان ارزیابی دارایی های این برند اس��ت. نکته جالب در این 
میان لحاظ کردن آثار انیمیشنی به عنوان دارایی های این برند است. 
تمرک��ز بر روی محتوا ب��ه عنوان یکی از نقاط ق��وت برند امکان 
تنوع بخش��ی به دارایی های برند را ب��ه همراه دارد بدون تردید هیچ 
برندی تمایل به در اختیار داش��تن دارایی های اندک ندارد. اگر شما 
هم مایل به ایجاد تنوع در دارایی های کس��ب و کارتان هستید، باید 
از همین االن دست به کار شوید. تولید محتوای بازاریابی با کیفیت 
باال امکان بهبود س��طح دارایی های برند را به همراه خواهد داشت. 
البته در این میان تاثیرگذاری بهتر بر روی مش��تریان و سطح باالتر 

فروش را نیز نباید فراموش کرد. 
جذابیت بازآفرینی محتوا برای مخاطب هدف

ش��رکت های بزرگ عرصه سرگرمی هر چند سال یک بار عناوین 
قدیم��ی فیلم یا بازی های رایانه ای ش��ان را بازآفرینی می کنند. این 
امر تاثیر بسیار مطلوبی بر روی ذهنیت مشتریان برجای می گذارد. 
بدون تردید همه ما از نس��خه بازسازی ش��ده شیرشاه لذت برده ایم. 

این یکی از درس های مهم صنعت سرگرمی برای بازاریاب هاست.
ش��اید کس��ب و کار ش��ما دارای یک محتوای قدیمی اما جذاب 
برای مشتریان باش��د. اگر شما به خوبی بر روی بازآفرینی محتوای 
موردنظر س��رمایه گذاری نمایید، ش��انس باالیی ب��رای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف خواهید داش��ت. این امر بحث نوس��تالژی و 
تاثیرش بر روی مخاطب هدف را به میان می کشد بنابراین شما باید 
عملکرد مناس��بی در این زمینه از خودتان نشان دهید. در غیر این 
صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف نخواهید 

داشت. همچنین تاثیر محتوای قدیمی تان را هم از بین می برید. 
محتوا به مثابه یک تجربه چندرسانه ای

محت��وای خوب فق��ط در قالب ی��ک فرمت یا رس��انه در اختیار 
مخاط��ب هدف قرار نمی گیرد. برندهای بزرگ در عرصه س��رگرمی 
از نقاط قوت ش��ان به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��تفاده می کنند. این امر نقش مهمی در جلب نظر مخاطب 

هدف به همراه دارد. 
اگر ش��ما محتوای جذاب تان برای مخاطب هدف را فقط در قالب 
یک فرمت در اختیار آنها قرار دهید، ش��اید تاثیرگذاری معمولی بر 
روی آنها داشته باشید، اما هرگز تاثیرگذاری عالی را ایجاد نخواهید 
کرد. به عبارت س��اده تر، ش��ما باید از مزیت ه��ای بازاریابی برندتان 
به بهترین ش��کل ممکن اس��تفاده کنید. یکی از نکات مهم در این 
می��ان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان با عرضه محتوای 

چندرسانه ای است. 
محتوا به مثابه بخشی از فرهنگ شرکت

محتوای بازاریابی هر برند باید بخش��ی از فرهنگ شرکت باشد در 
غیر این صورت جلوه منحصر به فردی نخواهد داش��ت. شرکت های 
بزرگ در زمینه تولید محتوای س��رگرم کننده همیش��ه به فرهنگ 
خاص کس��ب و کارشان توجه نش��ان می دهند. این امر تاثیرگذاری 

بسیار مطلوبی بر روی وضعیت هر برند دارد. 
اگر کسب و کار شما هنوز فرهنگ خاص خود را شناسایی نکرده 
است، باید نسبت به سازماندهی اش اقدام نماید. در غیر این صورت 
در رقاب��ت با دیگ��ر برندها عقب خواهید ماند. س��اماندهی فرهنگ 
خاص برند همیش��ه ب��ا توجه ب��ه ارزش های کس��ب و کار صورت 
می گیرد بنابراین در این مس��یر باید ب��ه ارزش های منحصر به فرد 
کس��ب و کارمان توجه نمایی��م. در غیر این صورت شانس��ی برای 

موفقیت و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
امروزه صنعت سرگرمی بسیار بزرگتر از آنجه فکرش را می کنیم، 
اس��ت. همین امر امکان یادگیری نکات مختلف از این صنعت برای 
بازاریاب ها در زمینه تولید محتوا را فراهم کرده اس��ت. اس��تفاده از 
توصیه های مورد بحث در این مقاله اهمیت بسیار زیادی برای شروع 

این فرآیند خواهد داشت. 
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کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات
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س��رمایه گذاری بر روی ترندهای تازه در بازاریابی B2B یکی از نکات مهم برای 
هر برندی محس��وب می شود. متاسفانه بسیاری از بازاریاب ها و برندها در این حوزه 
توجهی به ترندهای تازه ندارند. آنها فقط به دنبال استفاده از شیوه های قدیمی شان 
برای تولید محتوا هس��تند. بی شک مش��اهده شکست چنین برندهایی برای جلب 
نظر مخاطب هدف امر عجیبی نخواهد بود. براس��اس مطاله ای که کارش��ناس های 
 B2B موسسه هاب اسپات انجام داده اند، 7۹ درصد از بازاریاب های موفق در حوزه
جس��ت وجو برای ترندهای تازه را کاربردی و مهم عنوان کرده اند. بنابراین شما هم 
بای��د ب��ه دنبال پیداکردن ترندهای ت��ازه در این حوزه و ایج��اد تحول در وضعیت 
بازاریابی تان باشید.  اگر شما تجربه ای هرچه اندک در حوزه بازاریابی B2B داشته 
باش��ید، به خوبی از دش��واری فعالیت در این حوزه آگاهی دارید. بسیاری از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این حوزه مشکالت عمیقی دارند. یکی 
از دالیل اصلی در این میان عدم به روز رسانی استراتژی بازاریابی است. وقتی شما از 
همان ترندهای چند سال قبل تان استفاده می کنید، نباید انتظار پیشرفت در زمینه 
بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را داشته باشید بنابراین اگر هنوز برای 
شناسایی ترندهای تازه دست به کار نشده اید، ما در اینجا به کمک شما خواهیم آمد. 
هدف اصلی مقاله کنونی بررسی برخی از ترندهای تازه برای بازاریابی B2B است. 
این توصیه ها از سوی کارشناس های موسسه هاب اسپات ارائه شده است بنابراین از 

نظر اعتبار در سطح باالیی قرار دارد. 
1. بازاریابی مبتنی بر تولید محتوا

اگر ش��ما قصد موفقی��ت در حوزه B2B را دارید، باید به ط��ور ویژه ای به تولید 
محتوا نگاه کنید. امروزه هیچ برندی بدون تولید محتوای جذاب امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را ندارد بنابراین اگر شما در این زمینه اندکی تعلل به خرج 
دهید، شاید هرگز شانسی برای رقابت با دیگر برندها پیدا نکنید.  وقتی مشتریان به 
یک برند عادت می کنند، دیگر سخت به یک کسب و کار دیگر تجه نشان خواهند 
داد بنابراین شما با تولید محتوای جذاب باید مشتریان را در همان وهله نخست به 
خودتان جلب کنید. در غیر این صورت مس��یر بسیار دشواری برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف خواهید داش��ت.  تولید محتوای بازاریابی برای مخاطب هدف 
هرگز کار ساده ای نیست. بسیاری از برندها در این میان از کلیشه های رایج استفاده 
می کنند. شاید این امر امکان تولید محتوا در مدت زمانی اندک را به همراه داشته 
باشد، اما هیچ توجهی از سوی مخاطب هدف دریافت نخواهد کرد. بهترین راهکار 
در این میان تولید محتوا براساس سلیقه هر گروه از مشتریان برند است. شاید این 
امر زمان زیادی از کسب و کارها بگیرد، اما به شما فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف به طور منحصر به فرد را خواهد داد. 
جس��ت وجوی ترندهای تازه در حوزه B2B باید با توجه عمده به تولید محتوای 
جذاب شروع شود. در غیر این صورت شما شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نخواهید داشت. اگر تولید محتوا برای شما کار دشواری محسوب می شود، باید 
به عملکرد برندهای بزرگ به خوبی دقت کنید. این امر شانس شما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظ��ه ای افزایش می دهد بنابراین دیگر 
 B2B نیازی به نگرانی نس��بت به رقابت مناس��ب با دیگر برندها در عرصه بازاریابی
نخواهد بود.  وقتی از محتوا صحبت می کنیم، چندین فرمت را مدنظر داریم. برخی 
از بازاریاب ها در زمینه تولید محتوا فقط به ویدئو توجه نش��ان می دهند. شاید این 
امر در نگاه نخس��ت براس��اس افزایش عالقه کاربران به فرمت ویدئو باش��د، اما در 
بلندمدت بخش��ی از کاربران عالقه مند به محتوای صوتی یا حتی متنی نس��بت به 
روند موردنظر اعتراض خواهند کرد. هر کس��ب و کار باید دست کم در زمینه تولید 
محتوای ویدئویی، متنی و صوتی عملکرد مناس��بی از خودش نش��ان دهد. در غیر 
این صورت جلب توجه بخش��ی از کاربران همیش��ه به قیمت از دس��ت دادن سایر 

کاربران خواهد بود. 
۲. تولید محتوای چندرسانه ای

هر برند برای بازاریابی B2B باید به فکر حضور در پلتفرم های متعدد باشد. امروزه 
دیگر حضور در یک شبکه اجتماعی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کافی 
نیست بنابراین شما باید شبکه های اجتماعی هرچه بیشتری را مدنظر قرار دهید. در 
غیر این صورت به طور مداوم با مشکالتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
مواجه خواهید ش��د.  مهمترین مس��ئله در زمینه بازاریابی B2B توجه به تعامل با 
برندها به جای کاربران عادی است بنابراین شما نیاز به حضور در پلتفرم های مختلف 
به منظور جلب نظر برندها را خواهید داشت. شاید این امر عجیب باشد، اما کسب 
و کارها کمتر در یک پلتفرم به محتوای تولیدی دیگر برندها توجه نشان می دهند. 
شما با حضور گسترده در شبکه های اجتماعی شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 

برندها دست کم به صورت پراکنده را افزایش خواهید داد. 
بدون تردید تولید محتوای منحصر به فرد برای هر شبکه اجتماعی کار زمانبری 
خواهد بود بنابراین ش��اید ش��ما حوصله این کار را نداشته باشید. توصیه ما در این 
بخش تالش برای شخصی سازی هر محتواست. شما به این ترتیب پس از طراحی 
یک محتوا به طور کلی اقدام به شخصی سازی اش برای هر پلتفرم اجتماعی خواهید 
کرد. این امر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش 
می دهد.  بدون ش��ک هر ش��بکه اجتماعی دارای برخی از ویژگی های خاص است. 
شما با شناسایی ویژگی های موردنظر به بهترین شکل ممکن امکان شخصی سازی 
محتوای تان را خواهید داش��ت بنابراین در این رابطه نیازی به نگرانی نخواهد بود. 
مهمترین مس��ئله آگاهی از ویژگی های هر ش��بکه اجتماعی است. این امر به مرور 

زمان و با حضور در شبکه های اجتماعی مختلف به دست خواهد آمد. 
3. توجه به داده های دقیق و اصطالحات تخصصی

بدون تردید کس��ب و کارها در یک س��ال و نیم اخیر ش��رایط بسیار عجیبی را 
پش��ت سر گذاش��ته اند. این امر برای بازاریاب ها فش��ار کاری زیادی را ایجاد کرده 
است. تمام کسب و کارها پس از شروع به کار دوباره در تالش برای کسب سودهای 
کالن هس��تند. اگر ش��ما در این میان فکری به حال سودهای موردنظر نکنید، به 
سرعت از دامنه رقابت خارج خواهید شد. این امر اهمیت بسیار زیادی برای کسب 
و کارها دارد.  افزایش فش��ار ب��ر روی بازاریاب ها نیاز به تولید محتوای جذاب را به 
طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد بنابراین ش��ما باید در این زمینه دس��ت کم 
تولید محتوای باکیفیت را فراموش نکنید. در غیر این صورت شانس��ی برای جلب 
نظر مشتریان نخواهید داشت. وقتی شما با دیگر کسب و کارها به عنوان مخاطب 
محتوای بازاریابی تان مواجه هس��تید، بای��د به فکر ارائه اطالعات دقیق و تخصصی 
باشید. شاید این امر برای بازاریابی عادی یک ایراد بزرگ محسوب شود، اما در اینجا 
تمام مخاطب هدف شما دارای اطالعات تخصصی هستند بنابراین هیچ دلیلی برای 
عدم ارائه اطالعات دقیق در میان نخواهد بود.  اگر کسب و کار شما دارای اطالعات 
دقیقی برای ارائه به مخاطب هدف نیس��ت، کارتان بسیار دشوار خواهد شد. برخی 
از کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس رویکرد آزمون و 
خطا اقدام می کنند. این امر در نگاه نخست مزیت های بسیار زیادی برای هر کسب 

و کار در پ��ی دارد، ام��ا بدون توجه برندها به ترنده��ای دقیق و پرهیز از خطاهای 
احتمالی در بلندمدت موجب ریزش مش��تریان می شود.  بی شک هیچ مشتری ای 
دست ندارد مورد آزمون و خطای برندها قرار گیرد. بنابراین عملکرد شما باید به دور 
از چنین امری باشد. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نخواهید داش��ت. استفاده از اطالعات دقیق در زمینه بازاریابی B2B یکی از 
راهکارهای عالی برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف خواهد بود. این 
امر دیگر نیاز به آزمون و خطا به عنوان اس��تراتژی اصلی هر کس��ب و کار را از بین 
خواهد برد.  فعالیت کسب و کار شما در عرصه بازاریابی B2B باید بی نقص باشد. 
در غیر این صورت همیش��ه یک برند بهتر از شما برای مخاطب هدف پیدا خواهد 
شد. این امر برای هر برندی سخت به نظر می رسد، اما اگر کار با اطالعات دقیق و 
بیان نکات تخصصی در محتوای تان را به خوبی یاد بگیرید، بدل به افرادی حرفهای 

در این حوزه خواهید شد. 

4. توجه به محتوای جدید به جای کلیدواژه ها
ب��دون تردید مدیریت س��ئو یکی از مهمترین نکات برای دیده ش��دن محتوای 
بازاریابی به طور مناسب است. اگر کسب و کار شما در این زمینه عملکرد مناسبی 
نداشته باشد، وضعیتش به طور قابل مالحظه ای وخیم خواهد شد. بسیاری از برندها 
به هیچ وجه نکات سئو را مدنظر قرار نمی دهند. همانطور که این نوع فعالیت بسیار 

خطرناک است، توجه صرف به سئو هم دردسرساز خواهد بود. 
برخی از برندها با تمرکز صرف بر روی حوزه سئو در عمل به هیچ حوزه دیگری 
توجه نشان نمی دهند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها به همراه دارد. یکی 
از مشکالت اساسی در این میان فقدان جذابیت محتوا برای کاربران است. حتی اگر 
محتوای شما در رتبه نخست گوگل هم قرار داشته باشد، در صورت فقدان جذابیت 
برای مخاطب هدف موفق به تاثیرگذاری بر روی هیچ کاربری نخواهید شد بنابراین 
باید به نوعی میان توجه به نکات سئو و همچنین تالش برای تولید محتوای جذاب 
و تعاملی تعادل ایجاد کنید در غیر این صورت همیشه یک جای کارتان ایراد خواهد 
داشت.  بازاریاب ها همیشه منتقدان خوبی برای محتوای تولیدی خودشان نیستند. 
بنابراین شما باید از دیگران در این مسیر کمک بگیرید. شاید این کار در ابتدا بسیار 
س��خت باشد، اما دست کم ارتباط تان با همکاران تان را را نیز بهبود خواهد بخشید. 
بس��یاری از کارمندان در شرکت های بزرگ و کوچک حتی نام همکاران شان را هم 
به درستی نمی دانند. این امر از نقطه نظر مدیریتی برای کسب و کارها نوعی فاجعه 
محسوب می ش��ود.  شما با همکاری دیگر بازاریاب های شرکت امکان اطالع دقیق 
از نقاط ضعف  عملکرد برندتان را خواهید داشت. شاید این امر بسیار ساده به نظر 
برس��د، اما دارای اهمیت زیادی است. هرچه آگاهی شما از اشتباهات تان در زمینه 
بازاریابی بیشتر باشد، امکان تولید محتوای بهتر در عرصه B2B را خواهید داشت. 

در غیر این صورت شاید یک اشتباه را برای بارها و بارها تکرار کنید. 
اگر ش��ما به اندازه کافی برای داش��تن همکاران مناس��ب در عرصه کسب و کار 
خوش شانس نیستید، همکاری با موسسه های بازاریابی B2B همیشه در دسترس 
خواهد بود. ش��اید این امر اندکی هزینه بیش��تر به همراه داشته باشد، اما دست کم 
استاندارد بودن محتوای شما را تضمین خواهد کرد. بسیاری از برندها به طور مداوم 

در عرصه بازاریابی B2B اشتباهات تکراری را مرتکب می شوند بنابراین شما با رعایت 
این نکات شانس باالیی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید داشت. 

۵. تمرکز بر روی بازاریابی دیجیتال
بازاریابی دیجیتال در طول یک دهه اخیر بر تمام الگوهای دیگر غلبه داشته است. 
دلیل این امر افزایش تمایل کاربران برای اس��تفاده از فناوری های دیجیتال اس��ت 
بنابراین شما هم باید در عرصه بازاریابی B2B به این امر توجه نشان دهید. متاسفانه 
بسیاری از برندها در این حوزه هنور هم به شیوه های سنتی محتوای شان را منتشر 
می کنند. این امر شانس چنین برندهایی برای جلب نظر مخاطب هدف را به صفر 
می رساند.  وقوع بحران کرونا برای بسیاری از برندها دردسرساز بوده است. این امر 
از نقطه نظر افزایش تمایل مش��تریان برای حض��ور در فضای آنالین تغییر مهمی 
محسوب می شود. اگر پیش از این برخی از برندها بر روی شیوه های سنتی بازاریابی 
B2B تاکید داش��تند، اکنون دیگر هیچ دلیلی برای تمرکز بر روی این شیوه وجود 

ندارد. بنابراین کسب و کار شما باید تجدیدنظر اساسی در این رابطه صورت دهد. 
امروزه توصیه های بس��یار زیادی برای بازاریابی دیجیتال در دسترس برندها قرار 
دارد. همین امر برای بسیاری از برندها مهم محسوب می شود. اگر شما اطالع دقیقی 
از این شیوه ندارید، با جست وجویی ساده امکان دسترسی به دامنه وسیعی از داده ها 

را پیدا خواهید کرد. 
B۲B 6. تالش برای افزایش بودجه بخش بازاریابی

بدون بودجه کافی هیچ کاری در عرصه کسب و کار پیش نخواهد رفت. این امر 
برای کس��ب و کارها دارای اهمیت بس��یار زیادی است. برخی از برندها همیشه در 
تالش برای س��اماندهی وضعیت بازاریابی شان با بودجه های اندک هستند. اگر شما 
هم چنین رویکردی به عرصه بازاریابی دارید، متاس��فانه راه را اشتباه طی کرده اید. 
افزایش بودجه بازاریابی به ویژه در حوزه B2B باید همیش��ه در دستور کار کسب 
و کارها قرار داشته باشد. در غیر این صورت شما شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان نخواهید داشت.  افزایش بودجه بخش بازاریابی همیشه ناگهانی 
صورت نمی گیرد. اگر ش��ما س��االنه فقط ۱۰ تا ۱۵ درص��د از بودجه این بخش را 
افزایش دهید، در یک بازه زمانی چند ساله امکان پیشرفت همپای رقبای بزرگ تان 

را خواهید داشت بنابراین همیشه به وضعیت مالی این بخش توجه نشان دهید. 
بس��یاری از برندها با ادعای اینکه در تالش برای بازاریابی ارگانیک هستند، هیچ 
تمایلی برای صرف هزینه در این حوزه نشان نمی دهند. این یک باور اشتباه در این 
راستا محسوب می شود. بازاریابی ارگانیک هم نیاز به بودجه کافی برای تولید محتوا 
و دسترسی به داده های اولیه معتبر دارد بنابراین باید دیدگاه کسب و کارها در این 
حوزه به طور کامل تغییر کند.  بدون تردید بازاریابی B2B یکی از مهمترین الگوها 
برای هر کسب و کاری محسوب می شود. هدف اصلی در این مقاله معرفی برخی از 
ترندهای مطرح در این رابطه بود. شما با استفاده از ترندهای مورد بحث در این مقاله 

شانس باالیی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهید داشت. 
منبع: هاب اسپات

بازاریاب های هاب اسپات بررسی می کنند

بازاریابی B۲B با ترندهای توصیه شده کارشناسان
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف استان قم گفت: 
شب قدر قابل درک نیست مگر با شناخت انسان کامل زیرا این 

مسئله، محور شب قدر است.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، 
حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری در برنامه »تسبیح سحر« که 
از جوار حرم مطهر امامزاده موسی مبرقع)ع( و به صورت زنده از سیمای 
مرکز قم روی آنتن رفت با اشاره به شب های قدر اظهار کرد: درک اهمیت 
و جایگاه این شب اهمیت فراوانی دارد و باید با اتکا به آیات و روایت به 
این حقیقت برسیم. وی افزود: شب قدر قابل درک نیست مگر با شناخت 

انسان کامل زیرا این مسئله، محور شب قدر است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان قم با اشــاره بــه یکی از یاران 
امیرالمومنین علی)ع( به نام اصبغ بن نباته عنوان کرد: او ارادت ویژه ای 
به حضرت داشت و در مسیر محبت به ایشان فداکاری های بسیار کرده 
بود؛ او در واپسین روزهای زندگی ایشان نزد حضرت علی)ع( رسیدند تا 
عیادتی داشته باشد و کالمی از آن حضرت بشنود. وی ادامه داد: حضرت 
علی)ع( بیان کردند پیامبر اکرم)ص( در آخرین روزهای زندگی شان به 
من فرمودند به مردم بگو هر کس در حق پدر و مادرش جفا کند ملعون 
اســت، هر کس از موالی خود بگریزد ملعون است و هر کس اجر اجیر 
خود را ندهد لعنت خدا بر او باد؛ این سخن را عینا برای مردم بیان کردم 
و کسی از انتهای مجلس برخاست و خواستار توضیح بیشتر شد و من 
هم از پیامبر)ص( همین مسئله را پرسیدم و ایشان فرمودند حق پدر به 
معنای حق من است زیرا من و علی پدر امت هستیم، گریختن از موال هم 
به همین معناست چون من و تو موالی این امتیم و در مورد سومین نکته 

َة فِی الُْقْربی« اشاره  هم باید به آیه »»ُقْل ال أَْســَئُلکْم َعلَیِه أَْجراً إاِلَّ الَْمَوَدّ
کرد و اگر کسی محبت اهل بیت)ع( را نداشته باشد ملعون خواهد بود. 
اسکندری با بیان اینکه حضرت علی)ع( در سخنی برگرفته از فرمایش 
حضرت محمد)ص( به مهمترین نکات اشاره کرده اند گفت: آخرین کالم 
موال علی)ع( در شب قدر، به شناخت انسان کامل یعنی اهل بیت پیامبر 
مربوط می شود، باید بدانیم امکان ندارد اهمیت شب قدر را درک کنیم 
مگر اینکه به شناخت انسان کامل برسیم. مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان قم مصداق انسان کامل در عصر حاضر را امام زمان)عج( دانست 
و تصریح کرد: با توسل به رسول خدا)ص( و ائمه اطهار)ع( می توانیم به 
این شناخت برســیم و با اتکا به همین توسل، آنچه صالح ماست را از 

خداوند بخواهیم.
وی به ویژگی های شب قدر اشاره و ابراز کرد: این شب افضل از هزار 

ماه است یعنی چیزی حدود ۸۳ سال که با عمر انسان برابری می کند، 
در حقیقت اگر آدمی در شب قدر کار خیری انجام دهد گویی تمام عمر 
خود را کار خیر کرده است. اسکندری با بیان اینکه به تصریح قرآن کریم 
فرشتگان همراه با فرشته اعظم روح در شب قدر به زمین فرود می آیند 
گفت: مقدرات همه عالم همراه با سالم پروردگار در شب قدر برای انسان 
کامل آورده می شود. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: نباید 
از این فرصت بزرگ غفلت کنیم بلکه باید هر آنچه می خواهیم از خداوند 
بخواهیم زیرا پروردگار عالم در این شب بار عام داده و گفته است همه به 

درگاه من بیایند و دعا کنند.
وی با بیان اینکه با اســتفاده از فرصت شــب قدر و از طریق دعا و 
مناجات می توانیم مقدرات خود را به بهترین وجه از خداوند طلب کنیم 
گفت: حتی ممکن است انســان نظر پروردگار را جلب کند و حوادث 
و بالیــا را از خــود دور کند و به عمر خود بیفزاید زیــرا برای خداوند 
مشکلی نیست که مقدرات را تغییر دهد و بر عمر بندگانش اضافه کند. 
اســکندری به اعمال شب قدر اشاره و خاطرنشان کرد: دعا، مناجات و 
شــب زنده داری از اعمال مهم این شب محسوب می شود ولی در بین 
همه اینها، افضل اعمال، کســب علم و معرفت و مباحثه علمی است. 
مدیرکل اوقاف اســتان قم با بیان اینکه رهبر معظم انقالب پرچم رشد 
علمی را به دوش گرفته اند گفت: الزم اســت در این شرایط که نیاز به 
توســعه علم و دانش داریم، از طرق مختلف به این کار کمک کنیم و 
یکی از این کارها، وقف علمی اســت زیرا دانشمندان و محققان ایرانی 
در حال تالش برای رســیدن به قله های علم و دانش هستند و نیاز به 

پشتوانه های مالی دارند.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: معاون روابط کار اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان آذربایجان شرقی در آئین تجلیل از کارگران 
نمونه شرکت زمزم که همزمان با روز کارگر در محل نمازخانه این شرکت 
برگزار شــد، اظهار کرد: مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان با 
پشتیبانی تمام در راستای رفع موانع تولید در خدمت واحدهای تولیدی 

صنعتی است. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، سعید عبدحافظ با اشاره به نامگذاری 
۱۱ اردیبهشــت به عنوان روز کارگر با قدردانی از تالش های ارزشمند 
کارگران در عرصه های کار و تالش، افزود: تالش کارگران در عرصه کار 
همانند جهاد در راه خداست و این نشان از قداست، منزلت و جایگاه کار 

در پیشگاه خداوند متعال است. 

وی در تبیین نقش و جایگاه کارگران در عرصه های مختلف اقتصادی، 
تصریح کرد: چرخ های تولید با دســتان توانمند شما کارگران به عنوان 
سربازان و پیشگامان عرصه اقتصادی به چرخش در می آید و ما در همه 
حال قدردان زحمات و تالش های ارزشمند شما در افتخار آفرینی برای 

ایران اسالمی هستیم. 
معــاون روابــط کار اداره کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی آذربایجان 
شرقی با ابالغ تبریک و سالم گرم دکتر فتحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان، از برگزاری این مراسم با شکوه در راستای تکریم مقام 

شامخ کارگران قدردانی کرد.
در انتهای این مراسم باشــکوه که همزمان با برپایی ضیافت افطاری 
برگزار شد، از کارگران نمونه شرکت تولیدی زمزم با اهداء لوح، تقدیر شد.

ساری – دهقان : شرکت گاز استان مازندران در سال 99 توانست 
بیش از 60 هزار مشــترک جدید را جذب نمایــد. به گزارش خبرنگار 
مازندران به نقل روابط عمومی شــرکت گاز اســتان مازندران، "حمزه 
امیرتیموری، سرپرســت شــرکت گاز مازندران گفت: پارسال با وجود 
تنگناهــای مالی دولت و افزایش هزینه اجرای پروژه ها، گازرســانی به 
۷۸ روســتا تکمیل و مشعل گاز در این روستاها روشن شد. وی هزینه 
گازرسانی به این روستاها را ســه هزار و ۸00 میلیارد ریال اعالم کرد، 
افزود: در مجموع سال گذشته بالغ بر 60 هزار مشترک شهری و روستایی 
مازندران از نعمت گاز طبیعی برخوردار شــدند. سرپرست شرکت گاز 
مازندران با اعالم این که در حال حاضر 2 هزار و ۳6۱ روستای استان از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، اظهار داشت: ۸ شهر و یکهزار و ۱00 
روســتا مازندران در دولت یازدهم و دوازدهم گازدار شدند. امیرتیموری 

همچنین تصریح کرد: در حال حاضر عملیات گازرسانی به ۱۸۴ روستای 
مناطق کوهستانی در حال اجرا است که پیش بینی می شود در صورت 

رفع موانع و تامین اعتبارات الزم بالغ بر ۱00 روســتا با ۴۵ تا ۵0 هزار 
مشــترک جدید از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند. وی افزود : طرح 
گازرســانی به ۴00 روستای کم خانوار هم در مرحله مطالعه قرار دارد. 
سرپرست شرکت گاز مازندران مهم ترین معضل در اجرای طرح های گاز 
رسانی در استان را لوله گذاری در حاشیه جاده های اصلی و فرعی منتهی 
به داخل بافت روستایی برشمرد و گفت: خوشبختانه برای عملیات لوله 
گذاری و نصب علمک در داخل روستاها با همکاری مسئولین و مردم، 
کارها با سرعت انجام می شود . وی با اعالم این که تمامی روستاهای واقع 
در مناطق جلگه ای و ساحلی مازندران از گاز طبیعی برخوردار هستند، 
افزود : در حال حاضر ۸0 درصد روســتاهای کوهپایه ای استان نیز به 
شبکه گاز طبیعی متصل شدند و برنامه برای گازرسانی به بقیه روستاهای 

واجد شرایط هم تدوین و در دست اقدام می باشد.

قزویــن - خبرنگار فرصت امــروز: برنامه آمادگی تابســتانه 
واحدهای سیزده گانه نیروگاه شــهید رجایی برای کمک به پایداری 

تولید برق تابستان امسال، تدوین و عملیاتی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، 
برنامه آمادگی تابستانه واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه 
برای تولید برق مطمئن و پایدار در تابستان ۱۴00، تدوین و از سوی 
حــوزه های تعمیرات، بهره برداری، منابع انســانی، پشــتیبانی و ...، 
عملیاتی شد. هرساله با هدف کســب آمادگی الزم برای تولید انرژی 
الکتریکی در فصل پرمصرف تابستان، تجهیزات واحدهای نیروگاه مورد 
بازبینی قرار می گیرد و در صورت وجود اشــکال در آن ها، نسبت به 
تعمیــر و یا تعویض قطعات آن ها اقدام می شــود تا خللی در فرآیند 

تولید برق به ویژه در ایام گرم سال ایجاد نشود. 
بــه همین منظور، برنامه آمادگی تابســتانه به گونه ای تدوین می 
شــود تا تجهیزات مهم و اساسی واحدها که نقش مهمی در مقابله با 
شرایط افزایش دمای هوا دارند، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد که در 
ایــن ارتباط، برج های خنک کن اصلی، جایگاه ویژه ای دارند به گونه 
ای کــه آمادگی این تجهیزات بزرگ، مانع از افت راندمان و بهره وری 
در واحدهای بخاری می شــود. از این روی، شناسایی و رفع نشتی در 

دلتاهای برج ها، شســت و شوی دلتاها در ۳ مرحله، بازدید و تنظیم 
لوورهای دلتاها و ...، از اقدامات مهمی است که با اجرای برنامه آمادگی 
تابســتانه، انجام می شــود. در ادامه به بازدید و آماده سازی سیستم 
های خنک کاری کمکی واحدها)ACT(، هواسازها و چیلرهای واحدها، 
کمپرســورها، همچنین سیستم هوای سرویس و کنترلی و بویلرهای 
کمکی اشاره شده است که این اقدامات تا پیش از آغاز پیک تابستان، 
به پایان می رســد. آماده سازی سیستم خنک کاری واحدهای گازی، 

شست و شــوی رادیاتورهای آن و بازدید و آماده سازی سیستم »مه 
پاش« که نقش مهمی در افزایش تولید برق در ساعات گرم روز دارد، 
از اقدامات دیگری است که در نیروگاه سیکل ترکیبی به انجام رسیده 
اســت. از موارد مهم در برنامه تابســتانه، اطمینان از عملکرد صحیح 
سیستم های ایمنی واحدها است که با اجرای این برنامه، تاکنون نقاط 
پرخطر در نیروگاه شناسایی شده و همراه با آن، تجهیزات و خودروهای 
آتش نشانی و سیستم های اطفای حریق هم با انجام تعمیرات الزم، از 
آمادگی مقابله با شرایط بروز حادثه برخوردار شده است که با کمک و 
همراهی اداره نظارت بر خدمات عمومی، علف های روییده در مناطق 

پرخطر نیروگاه نیز برای جلوگیری از آتش سوزی، چیده شده است.
برای کسب آمادگی تولید برق، در حوزه شیمی هم اقدامات مربوطه 
به انجام رســیده که بازدید و بررســی های فنی از پمپ های تزریق 
هیپوکلرید و دیگر تجهیزات این حوزه و بازدید و تمیزکاری استخرهای 
میــان راهــی، آب خام و ... نیز  از فعالیت هایی اســت که از ســوی 
متخصصان امور شــیمی نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی صورت 
گرفته است. فعالیت های مرتبط با برنامه آمادگی تابستانه با استفاده از 
ظرفیت های داخلی به اتمام رسیده و یا در حال انجام است که پایش 

آن نیز تا پایان تابستان ۱۴00، ادامه خواهد داشت.

درکحقیقتشبقدرجزباشناختانسانکاملمیسرنمیشود
اهمیتاحیایوقفعلمیدرشبقدر

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

تالش کارگران در عرصه کار همانند جهاد در راه خداست

سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: 

یک میلیون و 505 هزار مشترک گاز طبیعی در مازندران

نیروگاه شهید رجایی آماده تولید انرژی الکتریکی در پیک تابستان 1400 می شود

از کارگران شرکت برق منطقه ای خوزستان تقدیر شد
اهواز - شبنم قجاوند: به مناسبت روز ملی »صنعت برق« و روز جهانی »کار 
و کارگر« از کارگران زحمت کش صنعت برق شرکت برق منطقه ای خوزستان 

تقدیر و قدردانی شد.
با حضور مدیرعامل و هیات مدیره این شرکت، به مناسبت روز ملی »صنعت 
بــرق« و روز جهانی »کار و کارگر« به صورت نمادیــن از چهار نفر از کارگران 
زحمت کش شــرکت برق منطقه ای خوزســتان با اهدای لوح تقدیر و تقدیم 

هدایایی، تقدیر شد.
محمود دشــت بزرگ مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان در این 
نشست با تشکر از تالش های کارگران شاغل در این شرکت در سال گذشته، نقش آنها را در تامین برق پایدار و رساندن محصول با کیفیت 
به مشترکین حائز اهمیت خواند و از کارگران خواست تا با ادامه این روند در سال جاری و تامین برق مطمئن، چرخاننده چرخ صنایع و 

روشنی بخش خانه های مردم باشند.
وی با اشاره به مشکالت جامعه کارگری و چالش های آنها گفت: پشتیبان کارگران پرتالش و همه پرسنل زحمت کش صنعت برق 

هستیم و در این راه از هیچ کوششی برای رفع مشکالت و رفاه حال همکاران دریغ نخواهیم کرد.

نخستین جلسه شورای راهبردی شهرهای خالق کشور برگزار شد
رشت - خبرنگار فرصت امروز: نشست شورای راهبردی با هدف هم افزایی 
شــهرهای خالق کشور، استفاده از ظرفیت ساالنه برای معرفی شهرهای خالق 

برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت، 
نشست شورای راهبردی شهرهای خالق به صورت وبینار با حضور دکتر ایوبی 
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، عاطفی مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، عاقل منش عضو شورای اسالمی رشت و نمایندگان شهرهای 

خالق سنندج، اصفهان و بندرعباس برگزار شد.
نشست شورای راهبردی با هدف هم افزایی شهرهای خالق کشور، استفاده از ظرفیت ساالنه برای معرفی شهرهای خالق برگزار شد و 

نمایندگان شهرهای خالق به تشریح فعالیت های اخیر و چشم انداز آینده پرداختند.
مرتضی عاطفی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ضمن تشریح اقدامات اخیر شهر خالق خوراک رشت به ارائه برنامه های 
آتی پرداخت. عاقل منش عضو شورای اسالمی رشت نیز در این ارتباط زنده برند شهر خالق خوراک را متعلق به همه مردم دانست و ابراز 

امیدواری کرد این برند منجر به رونق اقتصادی، کاهش بیکاری و اشتغال خانگی برای زنان سرپرست خانوار شود.
حجت اهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در این نشست مجازی با تقدیر از فعالیتها و اقدامات اخیر شهر رشت و با اشاره به اینکه 
برندهای شهر خالق بهانه ای است تا مزیت نسبی شهر خود را بشناسیم، اظهار داشت: شهر خالق اگرچه قضیه ای نو است، اما خوشبختانه 

در رشت در زمینه خوراک اتفاقات خوبی افتاده و روند خوبی در جریان می باشد.

پاسخگویی به سواالت مشترکان مخابرات گلستانی از طریق سامانه ۲0۲1
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با هدف پاسخگویی به سواالت مخابراتی مشترکان سامانه 202۱ مخابرات منطقه گلستان راه 
اندازی شــد.دکتر غالمعلی شــهمرادی با اعالم این خبر گفت: سامانه 202۱ که برای ارتباط مردمی در نظر گرفته شده است میتواند 
با انتقال و پیگیری در جهت رفع مشکل مشترکان  تاثیر بسزایی داشته باشد.مدیر مخابرات منطقه گلستان که این اقدام را در جهت 
کاهش مراجعات حضوری به مخابرات در ایام شــیوع ویروس کرونا دانست افزود: هم استانی ها میتوانند در صورت هرگونه سوال و یا 
نیاز به راهنمایی با شماره 202۱ تماس گرفته و سواالت خود را مطرح و راهنماییهای الزم را دریافت نمایند.وی تاکید کرد این سامانه 
صرفا برای برقراری ارتباط آسان با کارشناسان مخابراتی است و هم استانی ها همچنان مانند گذشته برای دریافت خدمات می بایست 
از ســامانه های خدمات غیر حضوری در این زمینه اســتفاده نمایند.دکتر غالمعلی شهمرادی سامانه 2020 را برای دریافت خدمات 
مربوط به اینترنت و پشتیبانی از آن ، سامانه 2000 را برای پرداخت قبوض تلفن ثابت، سامانه 20۱۱۷ رابرای اطالع جهت رفع خرابی 
تلفن ثابت و پیگیری آن، کد دســتوری *2020#را برای دریافت خدمات تلفن ثابت از طریق تلفن همراه و اپلیکیشــن ۱۱۸ را برای 
دریافت اطالعات مربوط به شماره تلفن افراد حقیقی و حقوقی معرفی کرد و از مردم خواست در صورت هر گونه مشکل هنگام استفاده 
ازین ســامانه ها و عدم دریافت خدمت مورد نظر می توانند با شــماره 202۱ تماس و از کارشناسان کمک بگیرند.الزم به یادآوریست 
کارشناسان مخابرات در ساعات اداری ) ساعت هفت و سی الی چهارده و سی (و ایام غیر تعطیل  آماده پاسخگویی  به تماسهای مردمی 

با سامانه 202۱ خواهند بود.

طی فروردین ماه امسال رخ داد ؛ رشد 55 درصدی مصرف CNG )گاز 
طبیعی فشرده( در گیالن

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به نقل از مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه گیالن ، کورش باالدســت ، در فرورین ماه سال جاری مقدار 
مصرفی گاز CNG در جایگاههای عرضه سوخت استان ۳۱ میلیون و ۸۵ هزار 
متر مکعب بود که این مقدار حاکی از افزایش ۵۵ درصدی مصرف این فرآورده 

نسبت به همین مدت درسال گذشته است .
 به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن 
و به نقل از مدیر منطقه  استقبال مردم از مصرف CNG در راستای مدیریت 
مصرف سوخت ، اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروها و ثابت ماندن 

قیمت CNG  مهمترین عوامل رشد مصرف این سوخت پاک است .
وی ضمن تاکید بر جایگزینی سوخت پاک CNG به جای بنزین برای صرفه اقتصادی وکاهش آالینده های زیست محیطی افزود : » 
درنخستین ماه امسال با مصرف بالغ بر ۳۱ میلیون متر مکعب CNG ، 2۸ میلیون و 600 هزار  لیتر در مصرف بنزین در استان صرفه 
جوئی شد.«  مدیر منطقه گیالن گفت : » در استان گیالن یکصد باب جایگاه عرضه کننده CNG فعال است که با توجه به پایش مستمر 

وضعیت عملکرد و تجهیزات فنی این جایگاه ها سوخت رسانی وضعیت مطلوبی دارد . «

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:
زلزله اخیر گناوه ۲.8 میلیارد تومان به واحد های مسکونی مددجویان 

خسارت وارد کرد
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر پس 
از بازدید ازمنازل روســتاهای زلزله زده در شهرســتان گناوه گفت: زلزله هفته 
گذشته به ۳60  واحد مسکونی مددجویان تحت پوشش این نهاد در ۱2 روستای 

بخش مرکزی این شهرستان خسارت وارد کرده است.
به گزارش ســایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی، مدیر کل کمیته امداد 
اســتان بوشهر به همراه تیم برآورد خســارت این نهاد در بازدید از روستاهای 
مناطق زلزله زده شهرســتان گناوه اظهار داشت: به دنبال وقوع زمین لرزه ۴/9 
ریشتری اخیر در شهرستان گناوه بیش از ۱2 روستای این شهرستان را تحت 
تاثیر خود قرار داده و به منازل و کسب کارهای برخی از مددجویان تحت حمایت خسارت وارد کرده است. مدیر کل کمیته امداد استان 
بوشهر در ادامه افزود: به لطف خدا به هیچ یک از مددجویان تحت حمایت آسیب های جانی و حتی مصدومیت وارد نشده است اما به حدود 
۳60  خانه آسیب و خسارت جزئی وارد شد. لطفی با بیان اینکه عمده خسارت ها شامل تخریب دیوارها و ترک خوردگی منازل مددجویان 
است گفت: این منازل مسکونی با پرداخت وام بال عوض تعمیر و بازسازی می شود. مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: 
پس از بازدید های صورت گرفته به همراه تیم کارشناسان این نهاد از مناطق زلزله زده  و ارزیابی وضعیت مددجویان تحت حمایت، حدود 

2 میلیارد و ۸00 میلیون تومان خسارت برآورد شده است. 
وی در ادامه افزود: برآورد خسارت اولیه طی گزارشی به مرکز ارسال شده است و با همکاری بنیاد مسکن برای افراد خسارت دیده تشکیل 

پرونده شده است و برای این خانوارها وام بالعوض بازسازی پرداخت خواهد شد.
لطفی در پایان  یادآورشــد: توزیع بسته های معیشــتی و غذای گرم افطاری در ماه مبارک رمضان با مشارکت و همکاری خیران این 

شهرستان در چندین نوبت بین مددجویان روستاهای زلزله زده انجام شده است و کماکان ادامه خواهد داشت.

برگزاری جلسه ستاد دانشگاهی مدیریت و کنترل بیماری کرونا دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران

ساری – دهقان :  در جلسه ستاد دانشگاهی مدیریت و کنترل بیماری کرونا 
که در دانشــگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت و 
اقدامات صورت گرفته در زمینه بیماری کرونا و وضعیت اجرای واکسیناســیون 
گروه های هدف در سطح استان ارائه شد و سپس مسئولین کارگروه های مختلف 
این ستاد گزارشی از آخرین برنامه ها و اقدامات انجام شده در کنترل بیماری کرونا 

را در سطح مراکز درمانی و بهداشتی استان در روزهای اخیر ارائه دادند.
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آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان آذربایجان شــرقی گفت: یکی از مولفه های 
پشتیبانی، صیانت از سرمایه های انسانی و رشد فضای امید برای 

نخبگان تولید و اعتالی فرهنگ کار است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حسین فتحی در دیدار اعضای ستاد 
بزرگداشت هفته کارگر و نمایندگان تشکل های کارگری با نماینده ولی 
فقیه در اســتان و امام جمعه تبریز که همزمــان با روز کارگر در محل 
بیت امام جمعه تبریز برگزار شــد، با بیان نقش کارگران در عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اظهار کرد: نقش کارگران در تمامی عرصه 
ها بی بدیل است و همانند کادر درمان در شرایط حساس با حضور فعال 

در عرصه کار و تالش لحظه ای  خط تولید را متوقف نکردند.
رئیس ســتاد بزرگداشت هفته کارگر افزود: با همت و تالش جمعی 
کارگران و کارفرمایــان و علیرغم محدودیت ها کمترین میزان تعدیل 

نیروی کار و بیشترین میزان اشتغال را در سال 99 داشتیم.

وی یکی از مولفه های مهم در تحقق شعار سال را صیانت از سرمایه 
های انســانی عنوان کرد و افزود: محــور اصلی برنامه های هفته کارگر 
در واقع نشــان دادن نقش این قشر عظیم و سختکوش در عرصه های 
مختلف اقتصادی و نکوداشــت خدمات صادقانه و بی دریغ کارگران در 

ســنگر تولید است. فتحی ضمن تاکید بر حفظ کرامت و منزلت کار و 
کارگر در تبیین جایگاه مقدس کار و گارگر و با اشــاره به فرمایشــی از 
حضرت امام رضا )ع( بیان داشت: عرق جبین کارگر معادل خون شهید 

در میدان جهاد است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

صیانت از سرمایه های انسانی از مولفه های مهم در تحقق شعار سال است
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به قلم: کارولین فروسی
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

ام��روزه نزدیک به ۵ میلیارد کاربر فعال در فضای اینترنت حضور 
دارن��د. از ای��ن میزان 4میلی��ارد کاربر به طور فعال در ش��بکه های 
اجتماع��ی حضور پیدا می کنند. این اع��داد و ارقام برای هر بازاریاب 
یا حتی فرد عادی هیجان انگیز محسوب می شود. یکی از نکات مهم 
در این رابطه توس��عه سریع ش��بکه های اجتماعی و دسترسی ساده 
کاربران در سراسر دنیا به پلتفرم های مختلف است. وقتی شبکه های 
اجتماعی مورد استقبال شدید کاربران قرار می گیرد، مشاهده حضور 
برندها برای اس��تفاده از این شرایط امر عجیبی نخواهد بود. بسیاری 
از مردم تجربه مشاهده محتوای بازاریابی در شبکه های اجتماعی را 
دارند. این امر حتی فراتر از شبکه های اجتماعی در تمام فضای آنالین 

هم قابل مشاهده است. 
ام��روزه تولید محت��وای بازاریابی یکی از کاره��ای مهم در عرصه 

کسب و کار محسوب می شود. بسیاری از برندها برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به اس��تفاده 
م��داوم از الگوهای بازاریابی برت��ر دارند. هدف ما در 
این مقاله بررسی توصیه هایی برای استفاده بهینه از 
بازاریابی محتوایی اس��ت. بدون تردید شما هم شعار 
»محتوا در کانون بازاریابی اس��ت« را شنیده اید. این 
امر اهمیت بازاریابی محتوایی در حوزه کس��ب و کار 
را نش��ان می دهد. متاسفانه همه برندها به یک اندازه 
توانایی اس��تفاده از مزیت ه��ای بازاریابی محتوایی را 
ندارند. این امر ب��ه دلیل تفاوت کیفیت تولید محتوا 
و همچنی��ن تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف روی 
می ده��د. م��ا در این مقال��ه قصد بررس��ی برخی از 
مهمتری��ن ایده ها و توصیه ها برای بازاریابی محتوایی 
را داری��م بنابراین با ما همراه باش��ید ت��ا در بازاریابی 

محتوایی حرفه ای شوید. 
تولید محتوا براساس معیارهای قابل 

اندازه گیری
ش��اید ش��ما یک بازاری��اب عالقه مند ب��ه کارتان 
باش��ید، اما اگ��ر در زمینه تولید محت��وا دقت کافی 
به خرج ندهید، شانس��ی برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب ه��دف نخواهید داش��ت. ام��روزه برندهای 
ب��زرگ و بازاریاب های حرفه ای ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف برنامه کام��ال ویژه ای دارند. این 
امر ش��امل تولید محتوا با استفاده از معیارهای قابل 

اندازه گیری است. 
اگر شما برای نخستین بار نام معیارهای قابل اندازه گیری در حوزه 
بازاریابی را ش��نیده اید، به احتمال زیاد محت��وای قبلی تان در حوزه 
بازاریابی چندان چنگی به دل نزده اس��ت. بسیاری از بازاریاب ها به 
طور مداوم در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب 
نظر کاربران هستند. این امر اگر بدون برنامه ای مشخص دنبال شود، 
کمتر موفقیتی را به همراه خواهد داشت. بهترین توصیه در این میان 
استفاده از معیارهای قابل اندازه گیری برای ارزیابی درست از وضعیت 

بازاریابی برند است. 
امروزه اغلب کسب و کارها تمایل به آگاهی از وضعیت بازاریابی شان 
ب��ه طور مداوم دارند. این امر اهمیت بس��یار زی��ادی برای تیم های 
بازاریاب��ی دارد. بدون تردید وقتی تیم ه��ای بازاریابی اقدام به صرف 
هزینه می کنند، انتظار بازگش��ت س��رمایه به طور قابل مالحظه ای 
خواهند داش��ت. این امر با تعیین معیارهای دقیق به منظور ارزیابی 
وضعیت بازاریابی پس از پایان اجرای کمپین به خوبی محقق خواهد 

شد. 
شناخت مخاطب هدف

ش��ناخت مخاطب هدف اغلب مهمترین بخ��ش در فرآیند تولید 
محتوا محس��وب می شود. اگر ش��ما محتوای جذابی برای مخاطب 
هدف تولید نکنید، در بلندمدت بدل به یک برند کلیشه ای خواهید 
شد. البته همیشه اشتباه در زمینه نحوه تولید محتوا روی نمی دهد. 
گاهی اوقات برندها بر روی مشتریان اشتباه سرمایه گذاری می کنند. 
اگر مخاطب هدف شما هیچ عالقه ای به کسب و کارتان نداشته باشد، 
در واقع شما اشتباه بر روی آنها سرمایه گذاری کرده اید. این امر نتایج 

بسیار ناگواری برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت. 
هر کس��ب و کار باید توانایی ش��ناخت درس��ت مخاطب هدفش 
را داش��ته باش��د. در غیر این صورت شانس��ی برای ادامه فعالیت در 
عرصه بازاریابی نخواهد داش��ت. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف نیاز به زمان زیادی دارند. این امر با توجه به 
سختی های شناسایی مخاطب هدف در عرصه بازاریابی طبیعی است. 
نکته مهم در این میان توجه به موفقیت آمیز بودن این فرآیند برای 
برندهاس��ت. در غیر این صورت تالش های شما به هیچ نتیجه قابل 

مالحظه ای ختم نخواهد شد. 
اگر کسب و کار شما در زمینه شناسایی درست مخاطب هدف با 
مشکالت زیادی مواجه اس��ت، یک نقطه شروع مناسب الگوبرداری 
از رقبا خواهد بود. رقبای بزرگتر ش��ما همیشه مشتریان هدف شما 
را بهتر جذب می کنند بنابراین تالش ب��رای الگوبرداری از آنها ایده 
بسیار جذابی خواهد بود. این امر برای برندها مزیت های بسیار زیادی 
به همراه خواهد داش��ت. مهمترین مزی��ت در این میان عدم نیاز به 

پرداخت هزینه های گزاف برای شناسایی مشتریان هدف است. 
ایجاد تجربه ای لذت بخش از تعامل مشتریان با برند

مشتریان همیش��ه به دنبال محصوالت ارزان قیمت نیستند. آنها 
بیش از هر نکته ای به کیفیت تعامل برندها با خودشان توجه نشان 
می دهند بنابراین شما مسیر بسیار دشواری برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف پیش روی خواهید داش��ت. ش��ما در این مسیر باید 
آماده ایجاد تجربه ای جذاب و هیجان انگیز برای مشتریان تان باشید. 
در غیر این صورت به زودی از فهرست برندهای مورد عالقه آنها خط 

خواهید خورد. 
اگر کسب و کارها در مرحله قبلی شناخت درستی از مشتریان شان 
پیدا کرده باش��ند، تاثیرگذاری بر روی آنها دیگر امر بس��یار سختی 
نخواهد بود. مهمترین مس��ئله در ای��ن میان تالش برای جمع آوری 
داده های مهم درباره مش��تریان و همچنین شناسایی ترندهای مورد 
عالقه ش��ان اس��ت. این امر تمام کارهای بعدی را ساده سازی خواهد 
کرد. بسیاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف اقدام به استفاده 

از ترنده��ای برتر می کنند. نکته مهم در این میان توجه به ترندهای 
برتر در عین تمرکز بر روی سلیقه منحصر به فرد مشتریان تان است. 

این امر شانس موفقیت شما را بیش از پیش افزایش خواهد داد. 
تالش برای حل مشکالت مخاطب 

محتوای بازاریابی فقط برای س��رگرم س��اختن کاربران س��اخته 
نمی ش��ود. بس��یاری از برندها ب��رای جلب نظر مخاط��ب هدف به 
محصوالت شان باید به مش��کالت آنها توجه نشان دهند. اگر تجربه 
تولید محتوای بازاریابی از سوی برندهای بزرگ را مدنظر قرار دهیم، 
اغلب آنها با ارجاع به مش��کالت مش��تریان موفق به جلب نظرشان 
می ش��وند. هرچه توانایی یک کس��ب و کار برای ارجاع به مشکالت 
مشتریان بیشتر باش��د، در نهایت موفقیت بیشتری در زمینه جلب 

نظر آنها خواهد داشت. 
گاهی اوقات مش��کالت مش��تریان با یک محصول مشخص حل 
نمی شود. به عنوان مثال، مشتری یک شرکت خودروسازی را در نظر 
بگیرید که نیاز به آگاهی از ش��یوه های تعمیر ساده خودرویش دارد. 
این امر با عرضه یک محصول مشخص قابل حل نیست، بلکه شرکت 
موردنظر باید اقدام به طراحی محتوای بازاریابی آموزشی نماید. این 

امر تاثیر بسیار مطلوبی بر روی وضعیت برندها خواهد داشت. 
مش��تریان برای تعامل ب��ا برندها باید با آنها احس��اس نزدیکی و 
صمیمیت داشته باشند. یکی از مهمترین نکات در این راستا مربوط 
به توجه نشان دادن به مشکالت مشتریان است. همه ما از برندهایی 
که فقط به دنبال فروش محصوالت شان به هر قیمتی هستند، تنفر 
داریم بنابراین باید در عمل ش��یوه ای متف��اوت برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را دنبال نماییم. این ش��یوه توجه نشان دادن به 
مشکالت مشتریان در عمل است. تولید محتوای آموزشی محبوبیت 
زیادی در میان کاربران ش��بکه های اجتماعی دارد بنابراین ش��ما با 
استفاده از این شیوه امکان تاثیرگذاری عملی بر روی مخاطب هدف 

را پیدا خواهید کرد. 
توجه به آمارهای کاربردی برای تولید محتوا

اس��تفاده از آمارهای دقیق و کارب��ردی برای تولید محتوا اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. اگر شما نسبت به این نکته توجه نشان ندهید، 
موفقیت بازاریابی تان بیش��تر بر اس��اس بخت و اقب��ال خواهد بود. 
بی تردید هیچ برندی تمایلی به موفقیت در بازار کسب و کار براساس 
شانس نخواهد داشت بنابراین کسب و کار شما باید دقت نظر باالیی 
در زمینه اس��تفاده از ش��یوه های تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

به خرج دهد. 
امروزه موسسه های بسیار زیادی در زمینه ارائه آمارهای دقیق به 
برندها فعالیت دارند. یکی از معتبرترین آمارها در این میان مربوط به 
گوگل است. این غول دنیای آنالین همیشه آمارهای بسیار دقیقی در 
اختیار کاربران قرار می دهد. بنابراین اگر کس��ب و کار شما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت، باید اس��تفاده از آمارهای 

گوگل را مدنظر قرار دهد. 
خوش��بختانه آماره��ای گوگل به طور کامال رایگان در دس��ترس 
برندها قرار دارد. بنابراین نیازی برای نگرانی پیرامون مشکالت مالی 

استفاده از چنین آمارهایی نخواهد بود. 
تولید مداوم محتوا و به روز رسانی آنها

بازاریاب��ی محتوایی اگر برای مدت زمانی محدود از س��وی برندها 
مدنظر قرار گیرد، مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه 
خواهد داشت. کاربران در تعامل با برندها به دنبال مشاهده محتوای 
باکیفیت و کاربردی برای مدت زمانی طوالنی هس��تند بنابراین اگر 
شما در این زمینه تفکر کوتاه مدت داشته باشید، با مشکالت زیادی 

رو به رو خواهید شد. 
عنصر تداوم در زمینه بازاریابی اهمیت بسیار زیادی دارد. بسیاری 
از برندها در این مسیر شانسی برای تجربه موفقیت ندارند. دلیل این 
امر ساختار غیرمتمرکز تیم های بازاریابی شان است. این امر به معنای 
تولید محتوا به عنوان کاری حاشیه ای از سوی کارمندان بخش های 
مختلف برند اس��ت. تولید محتوای بازاریابی یک کار مهم و اساسی 
اس��ت بنابراین اگر ش��ما این حوزه را جدی تلقی نمی کنید، باید در 

نحوه بازاریابی برندتان تجدیدنظر نمایید. 
گاهی اوقات محتوای بازاریابی یک برند همچنان کاربرد مناس��ب 
دارد، اما داده های اس��تفاده ش��ده در آن بس��یار قدیمی است. شاید 
در این ش��رایط تولید محتوای تازه اس��تراتژی جذابی به نظر برسد، 
اما توصیه ما به روز رسانی محتوای قدیمی است. این امر مزیت های 
بسیار بیشتری در مقایس��ه با تولید محتوای جدید دارد. مهمترین 
مزیت این فرآیند نیز امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بدون 

نیاز به صرف هزینه بر روی محتوای تازه خواهد بود.
ام��روزه کس��ب و کار بای��د در تالش ب��رای کاه��ش هزینه های 
بازاریابی ش��ان باشند. این امر با توجه به گسترش بحران کرونا کامال 
منطقی به نظر می رسد بنابراین کسب و کار شما باید در این زمینه 
توجه الزم را نشان دهد. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف نخواهد داشت. 
توجه به نکات تاریخی در بازاریابی

ش��اید تیتر این بخش اندکی عجیب باشد. توجه به نکات تاریخی 
بیشتر شبیه به توصیه های کالس درس است. نکته مهم در این میان 
اهمیت ارجاع به رویدادها ی��ا پژوهش های قبلی در زمینه بازاریابی 
اس��ت. بسیاری از کاربران برای پذیرش یک نکته از سوی بازاریاب ها 
نیاز به مشاهده ارجاعات دقیق دارند. اگر شما به پژوهش یا مطالعه ای 
کاربردی در زمینه موضوع بازاریابی تان دسترسی دارید، باید از آن به 
عنوان یکی از ابزارهای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��تفاده 
نمایید. در غیر این صورت شانسی برای تعامل بلندمدت با مخاطب 

هدف نخواهید داشت. 
اگ��ر به محتوای بازاریابی برندهای بزرگ س��ری بزنید، اغلب آنها 
دس��ت کم س��ه تا پنج بار در محتوای بازاریابی شان به پژوهش ها یا 
نظرس��نجی های معتبر ارج��اع می دهند. این ام��ر نقش مهمی در 
پذیرش محتوای بازاریابی از س��وی کارب��ران دارد. توصیه اصلی ما 
در این بخش اس��تفاده از چنین الگویی از س��وی شماست. این امر 
نقش مهمی در تاثیرگذاری فرآیند بازاریابی ایفا می کند بنابراین شما 
به س��ادگی امکان جلب نظر مخاط��ب هدف را پیدا 

خواهید کرد. 
هدف گذاری دوباره بر روی محتوا

پیش از این بر روی به روز رس��انی محتوای قدیمی 
بازاریابی تاکید کردیم. یکی از راهکارهای دیگر برای 
اس��تفاده دوباره از محتوای قدیمی بازاریابی ترکیب 
چند نمونه از آنها برای خلق یک محتوای تازه است. 
این امر هدف گ��ذاری دوباره بر روی محتوای قدیمی 
نام دارد. مزیت اصلی این شیوه امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف با محتوایی کامال تازه و کم هزینه 

است. 
بدون ش��ک هی��چ برن��دی تمایلی ب��رای صرف 
هزینه های گ��زاف در حوزه بازاریابی ندارد. همچنین 
اگر از محتوای قدیمی برندتان اس��تفاده نکنید، آنها 
برای همیش��ه در آرش��یو وبالگ یا س��ایت تان باقی 
خواهن��د ماند بنابراین بهترین راه��کار در این میان 
ت��الش ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف با 
اس��تفاده از ترکیب محتوای قدیم��ی بازاریابی برند 
است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. 
همچنین نحوه تولید محتوا از سوی برندها را نیز ارتقا 

خواهد داد. 
اگر ش��ما تا به حال در ترکی��ب محتوای قدیمی 
برندتان با هم تجربه ای نداری��د، نیازی به نگرانی در 
این رابطه نیس��ت. بهترین راهکار در این میان یافتن 
چند محتوای شبیه به هم است. این امر فرآیند تولید 

محتوای جدید را ساده تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. 
حفظ ارزش ها و شعارهای برند در تمام کمپین ها

بس��یاری از برندها پ��س از تولید یک یا چند کمپی��ن بازاریابی 
محتوایی به طور کامل ش��عارها و اهداف کس��ب و کارش��ان تغییر 
می کند. ش��اید این امر نوعی توسعه کسب و کار محسوب شود، اما 
نکته جالب اینکه چنین تغییری اغلب اوقات بدون اینکه کارآفرینان 
متوجه اش شوند، روی می دهد بنابراین نوعی انحراف از اهداف اصلی 

کسب و کار به صورت غیرارادی است. 
اگر ش��ما در کمپین های بازاریابی برندتان به دنبال حفظ جایگاه 
برندتان و همچنین ارزش ها و اهدافش نباشید، در طول مدت زمانی 
اندک به سرنوش��ت رقبای تان دچار خواهید شد. بسیاری از برندها 
گمان می کنند رویدادهای غیرمنتظره فقط برای رقبای ش��ان روی 
می ده��د. نکته مهم در ای��ن میان باور به ام��کان روی دادن چنین 
اتفاقاتی برای کس��ب و کارمان است. این امر امکان فعالیت بهتر در 

زمینه کسب و کار و بازاریابی را به همراه خواهد داشت.
مش��تریان هرگز از برندهایی ک��ه به طور م��داوم در حال تغییر 
هس��تند، استقبال نمی کنند بنابراین کس��ب و کار شما باید اندکی 
ثبات در زمینه فعالیت بازاریابی و برندسازی اش داشته باشد. در غیر 

این صورت شانسی برای تداوم حضور در بازار نخواهد داشت. 
شخصی سازی محتوای بازاریابی

شخصی سازی یکی از ترندهای برتر در طول یک دهه اخیر است. 
اغلب برندها برای تعامل با مشتریان ش��ان اقدام به شخصی س��ازی 
می کنن��د. در این میان تفاوت��ی میان الگوهای مختل��ف بازاریابی، 
تبلیغات و حتی روابط عمومی نیس��ت. مهمترین انتظار مش��تریان 
از برندها تالش برای ارتباط به ش��یوه ای شخصی سازی ش��ده است. 
بنابراین کسب و کار شما باید به این خواسته مشتریانش پاسخ مثبت 

دهد. 
اگر شما برای شخصی سازی محتوای بازاریابی برندتان نمی دانید از 
کجا باید ش��روع کنید، توصیه ما در این بخش تمرکز بر روی سایت 
رسمی تان است. سایت رسمی برندها همیشه مهمترین منبع برای 
تعامل با مشتریان است بنابراین اگر محتوای بازاریابی برند شما در این 
بخش شخصی سازی شده باشد، تاثیر انکارناپذیری بر روی مخاطب 
هدف خواهد داشت. استفاده از داده های معتبر برای شخصی سازی 
محتوای بازاریابی برای مخاطب هدف اهمیت بسیار زیادی دارد. این 
امر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن 

را در پی خواهد داشت. 
استفاده از فرمت های محتوایی متنوع

برخی از برنده��ا برای بازاریابی محتوایی فق��ط به دنبال نگارش 
متن های جذاب هستند. این امر شاید دو دهه پیش جذابیت زیادی 
داش��ت، اما اکنون فقط موجب از دست رفتن مشتریان برند خواهد 
ش��د بنابراین کسب و کار ش��ما باید فعالیت متفاوتی در این زمینه 

داشته باشد. 
استفاده از فرمت ویدئویی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
مهمترین کارویژه هر کس��ب و کاری محسوب می شود. اگر کسب و 
کارها در این رابطه تنبلی به خرج دهند، شانس��ی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف شان نخواهند داشت. شما باید قبول کنید که 
دیگر شانس��ی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف با محتوای 

متنی و بی توجهی به سایر فرمت های محتوایی ندارید. 
بازاریابی محتوایی هنوز هم مهمترین الگوی بازاریابی محس��وب 
می ش��ود. اگر شما در کس��ب و کارتان به دنبال استفاده از این الگو 
هس��تید، توجه ب��ه توصیه های مورد بحث در این مقاله برای ش��ما 

راهگشا خواهد بود. 
منبع: هاب اسپات

بازاریابی محتوایی با توصیه های طالیی اصول رفتار با مدیران بد

به قلم: تیم نویسندگان سایت marketing۹۱ / نویسنده حوزه مدیریت و کسب و کار
مترجم: امیر آل علي

اگرچه هر فردي تمایل دارد تا در بهترین شرایط کاري، فعالیت نماید، با این حال واقعیت این است که بسیاري از افراد 
درگیر مدیران بد هستند. تحت این شرایط سوال اصلي این است که چگونه باید با این دسته از افراد رفتار نمود؟ درواقع این 
مدیران اگرچه ممکن است سابقه درخشان و تحصیالت باالیي را نیز داشته باشند، با این حال فشاري مخرب را بر کارمندان 
خود وارد مي کنند. تحت این شرایط نباید تصور کنید که این دسته از مدیران، افرادي تازه کار محسوب مي شود. بدون شک 
شما به عنوان یک کارمند قدرت تغییر مدیر شرکت را نخواهید داشت، با این حال برخي از راهکارها وجود دارد که مي تواند 

تاثیر اقدامات آنها را به حداقل برساند. در ادامه ۹ مورد منتخب در این زمینه را بررسي خواهیم کرد. 
1-نسبت به واقعیت عقیده خود اطمینان حاصل نمایید 

در بس��یاري از ش��رایط تنها تصورات نادرست ما باعث شده است تا یک مدیر را بد بدانیم. در این رابطه توصیه مي شود 
که همواره نظر س��ایر همکاران را جویا ش��وید. با این حال نکته اي که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که چنین 
اقدامي همیشه هم کاربرد الزم را به همراه ندارد. براي مثال ممکن است با مدیري نژادپرست مواجه باشید و شما تنها فرد 
سیاه پوست تیم محسوب شوید. تحت این شرایط نظر اکثریت دیگر مالک نخواهد بود. به عنوان مرحله دوم الزم است تا 
دالیل خود را فهرست نمایید و آن را با چند نفر از خارج شرکت، مطرح نمایید. بدون شک اگر آنها نیز عقیده دارند که دالیل 
شما منطقي هستند، مي توانید این اطمینان را داشته باشید که با مدیري بد مواجه هستید. درواقع این مرحله به قدري مهم 
است که توصیه مي شود که قبل از آن، هیچ اقدام دیگري را انجام ندهید. درواقع یک تصور غلط مي تواند به معناي از دست 

رفتن موقعیت شغلي و قدم گذاشتن در مسیري باشد که ابدا ضرورتي را نداشته است. 
۲-انگیزه هاي مدیر خود را شناسایي نمایید 

این سوال را از خود بپرسید که چه دلیل باعث شده است تا مدیر شرکت رفتارهاي آزاردهنده داشته باشد. در این راستا 
ممکن است رفتارهاي آزاردهنده مدیر شما تنها در زمان هایي خاص رخ دهد. براي مثال ممکن است در روزهایي که با تاخیر 
به شرکت مي آیید، با بدرفتاري مدیر خود مواجه شوید. شناسایي این موارد باعث خواهد شد تا با رفع آنها، شاهد تغییري 

چشمگیر در وضعیت باشید. به صورت کلي براي رفع یک مشکل ابتدا الزم است تا دلیل واقعي آن را شناسایي نمایید. 
3-اجازه ندهید که رفتار مدیر بر عملکرد شما تاثیر بگذارد

اگرچه نمي توان به صورت کامل از دید مدیر شرکت پنهان شد، با این حال مي توانید میزان آن را به حداقل برسانید. در 
این راستا توصیه مي شود که بر روي اهداف شخصي و اقدامات خود تمرکز داشته باشید. براي مثال سعي کنید که یک ماه 
عنوان کارمند نمونه شرکت را به دست آورید تا شایستگي هاي شما به اثبات برسد. این امر مي تواند باعث تغییر نگرش مدیر 
شرکت شود. نکته مهم در این بخش، حفظ آرامش است. درواقع شما باید این واقعیت را قبول نمایید که قادر به تغییر افراد 
نخواهید بود و رفتار و عقاید آنها هیچ ارتباطي به شما ندارد. با این نگرش حتي فریادهاي مدیریت نیز براي شما اهمیتي 
نخواهد داشت. در این راستا با تمرین هاي یوگا و مدیتیشن، مي توانید آرامش بیشتري را به دست آورید. درواقع شما بهتر 
اس��ت که ذهن خود را منحرف کرده و بر روي نکات مثبت تمرکز داش��ته باشید. براي مثال ممکن است مدیر شما فردي 
باشد که سریع عصباني مي شود. در این رابطه وي ممکن است رفتارهاي خوبي نیز داشته باشد. براي مثال پرداخت به موقع 
حقوق و اختصاص مزایاي مختلف براي کارمندان مي تواند از جمله خصوصیت هاي خوب او باشد. با این نگاه چندوجهي، 

بدون شک فشار کمتري را نیز احساس خواهید کرد. 
4-با مدیر خود صحبت نمایید 

یکي دیگر از اقدامات بسیار کاربردي این است که با مدیریت در رابطه با شرایط خود صحبت نمایید. درواقع ممکن است 
مدیر شما، ابدا متوجه تاثیر رفتار خود نباشد. در بسیاري از موارد یک صحبت ساده مي تواند بسیاري از مشکالت را برطرف 
نماید، با این حال نکته اي که باید به آن توجه داشته باشید این است که هیچ گاه در زماني که ناراحت هستید، گفت و گویي 
را نداشته باشید. درواقع شما باید بر روي مواردي که قصد مطرح کردن آن را دارید، به خوبي فکر کنید تا تاثیر اقدام شما باال 

باشد. درواقع در شرایطي که ناراحت هستید، گفت و گوي شما مي تواند به یک تنش واقعي تبدیل شود. 
۵-از همکاران خود کمک بگیرید 

با اتحاد کارمندان مي توانید رئیس خود را مجبور به عقب نشیني نمایید. در این زمینه تجربه کارمندان قدیمي شرکت، 
بس��یار کاربردي خواهد بود، با این حال این واقعیت را نیز بپذیرید که اگر کل تیم ش��رکت تحت فشار رفتارهاي مدیریت 
نباشد، احتمال ایجاد یک تیم سخت خواهد بود. با همفکري همکاران خود مي توانید راهکارهاي به مراتب بهتري را براي 

بهبود شرایط حال حاضر، پیدا کنید.
6-مرحله به مرحله پیش بروید

ممکن اس��ت در نگاه اول بهبود ش��رایط غیرممکن به نظر برس��د. دلیل این امر به این خاطر است که شما مي خواهید 
تغییري بزرگ را طي کوتاه ترین زمان انجام دهید. این امر در حالي است که اگر ابتدا موارد ساده تر و کوچک تر را مورد توجه 
قرار دهید، در مسیر بهبود قرار خواهید گرفت و پس از مدتي شرایط براي تغییرات بزرگ تر نیز مهیا مي شود، با این حال 
فراموش نکنید که حتي در بهترین شرایط نیز بسیار سخت است که به ایده آل خود برسید. به همین خاطر بهتر است که 
نگاهي واقع بینانه را داشته باشید. مزیت دیگر اقدامات کوچک و مرحله به مرحله پیش رفتن این است که مدیریت ابدا حس 

نخواهد کرد که شما برعلیه او اقدام مي کنید. 
7-حد و مرض تعیین نمایید 

این مسئله نه تنها براي رفتار با مدیران بد، بلکه به صورت کلي از جمله اقداماتي است که هر کارمند باید از روز اول انجام 
دهد. این امر باعث خواهد شد تا مدیر شرکت دیگر نتواند عالیق خود را که باعث آزار شما مي شود، انجام دهد. با این حال 
اگر این اقدام را از روز اول انجام نداده اید، هنوز دیر نشده و مي توانید هر رفتاري که باعث آزار شما مي شود را در خط قرمز 
خود قرار دهید. براي مثال اگر مدیر شرکت عادت دارد که در زمان هاي غیراداري با شما تماس بگیرد، مي توانید پیامکي 
را ارسال کنید که یادآور پایان ساعت کاري است. نکته دیگري که باید به آن توجه داشته باشید این است که حتما قوانین 
مرتبط با قانون کار و روابط مدیر و کارمندي را مطالعه نمایید. این امر باعث خواهد شد تا در هر شرایطي بتوانید از حقوق 
خود دفاع نمایید. درواقع بسیاري از کارمندان به خاطر ضعف در این زمینه، خود را محکوم به تحمل شرایط تصور مي کنند. 

8-ذهن و جسم خود را تقویت نمایید
براي این امر که در شرایط سخت آستانه تحمل باالتري را داشته باشید، الزم است تا جسم و ذهن خود را تقویت نمایید. در 
این زمینه ورزش کردن، امري بسیار مهم خواهد بود. همچنین اقداماتي نظیر حل کردن جدول، مطالعه و... ذهن شما را با بهبود 
مواجه مي سازد. تحت این شرایط شاهد این امر خواهید بود که تاثیر رفتارهاي بد مدیریت بر شما به مراتب کمتر شده است. 

۹-موقعیت هاي شغلي دیگر را بررسي کنید 
این نکته را همواره به خاطر داش��ته باش��ید که فرصت هاي شغلي دیگري نیز براي شما وجود دارد. درواقع اگر موقعیت 
بهتر را در اختیار دارید، دیگر حتي نیاز به انجام اقدامات فوق براي بهبود اوضاع خواهید داشت. درواقع تالش براي بهبود 
اوضاع همواره بهترین راهکار نبوده و این امر کامال اش��تباه خواهد بود که فرصت کار در ش��رکتي دیگر با موقعیت مناسب 
و مدیریتي حرفه اي را از دس��ت بدهید. با این حال توصیه مي ش��ود که اگر نسبت به بهتربودن شغل بعدي خود اطمینان 

ندارید، ریسک نکنید. 
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