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آیاچاپخانهبانکمرکزیفعالمیشود؟

چالش های بانکی 
دولت آینده

فرصت امروز: بازارهای مالی این روزها چش��م به انتخابات ریاس��ت جمهوری دارند و با نامزدی رئیس کل بانک 
مرکزی در انتخابات ریاس��ت جمهوری سیزدهم، این مهم بیش از پیش بر سمت و سوی بازارهای مالی ایران اثر 
گذاش��ته اس��ت. پس از صحبت های شنبه ش��ب عبدالناصر همتی در کالب هاوس و غیبت او در جلسه یکشنبه 
هیأت دولت نهایتا در شامگاه یکشنبه رسما رئیس جمهور همتی را از بانک مرکزی کنار گذاشت و به این ترتیب، 
قائم مقام او، اکبر کمیجانی سکاندار بانک مرکزی شد. بازار ارز در واکنش به این جابه جایی و برخالف انتظارها...

افتبیشاز5هزارواحدیدرچهارمینروزهفته
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چراتوسعهصنعتیباردیگراهمیتپیداکرد؟

آنتیویروساقتصادیکرونا

راهکارهایطراحیاستراتژیبازاریابیدادهمحور
هر اس��تراتژی بازاریابی موفقی با استفاده از داده های کاربردی ش��روع می شود. هیچ بازاریابی بدون استفاده از 
داده های معتبر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر مشتریان را ندارد. این امر به دلیل تعامل فزاینده 
کاربران با شبکه های اجتماعی و حضور روزافزون در فضای اینترنت است.  طراحی استراتژی بازاریابی به طور سنتی 
یکی از کارهای پردردسر در زمینه کسب و کار محسوب می شود. بسیاری از کسب و کارها برای پیگیری این امر 
نیاز به زمان بسیار زیادی دارند. اگر شما هنوز هم در زمینه طراحی استراتژی بازاریابی از شیوه های تکراری استفاده 
می کنید، باید تحول اساسی در نحوه بازاریابی برندتان صورت دهید. هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از مهمترین 
نکات برای طراحی اس��تراتژی بازاریابی داده محور اس��ت. پیش از اینکه به س��راغ توصیه های اصلی برویم، ابتدا...
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تاثیر فوالد بر کاهش قیمت خودرو و حفظ محیط زیست

یادداشت
طبقهمتوسطفقیر
وامتناعتوسعه

حسینحقگو
کارشناس اقتصادی

صنایع مصرفي ب��ادوام نظیر 
لوازم خانگي، خودرو، محصوالت 
الکترونیک��ي و فناوري اطالعات 
ازجمل��ه صنایعي هس��تند که 
کش��ش درآمدي تقاض��ا براي 
آنها بیش��تر از واحد است. یعنی 
رشد تقاضا براي این محصوالت 
در صورت کاهش درآمد س��رانه 
مصرف کنندگان کاهش مي یابد 
بنابراین تقاضاي این محصوالت 
را به طور عمده در کشورهاي با 
درآمد باال و وجود طبقه متوسط 
قوي و یا هنگام رونق اقتصادي 
شاهدیم. با کند شدن روند رشد 
درآمد سرانه و یا کاهش و منفي 
ش��دن آن، بازار تقاضا براي این 
محصوالت کوچک می ش��ود و 
نتیجه آن، کاهش سرمایه  گذاري 
و به دنب��ال آن کاهش کیفیت 
فاصل��ه محصوالت  افزای��ش  و 
داخل��ي با محص��والت مصرفي 
ب��ادوام خارجي اس��ت. افزایش 
قاچاق ب��ا اعمال ممنوعیت هاي 
دی��وار  باالب��ردن  و  واردات��ي 
تعرفه ها براي حمایت از صنایع 
ب��ه تحمیل  ناکارآم��د داخلی، 
می انجامد  سنگینی  هزینه های 
ک��ه ناش��ي از ناکارای��ي صنایع 

اس��ت. این هزینه ها به 
2مصرف کنندگان...
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فرصت امروز: بانک پاس��ارگاد برای ششمین سال عنوان 
بانک برتر اس��المی ایران را کسب کرد. طبق اعالم نشریه 
معتبر بنکر، بانک پاس��ارگاد برای ششمین سال متوالی به 
 عنوان بانک برتر اس��المی ایران در س��ال 2021 میالدی 
معرفی ش��د و عنوان بانک برتر اس��المی ایران را به دست 
آورد. این در حالی است که پیش از این نیز بانک پاسارگاد 
برای پنج سال متوالی دیگر از سال 2013 تا 2017 میالدی 

هم عنوان برترین بانک اسالمی ایران را کسب کرده بود.
بانک پاس��ارگاد همچنین در رتبه بن��دی برندهای برتر 
بانکی سال 2021 که چند هفته پیش از سوی بنکر اعالم 
ش��د، با 89 پله صعود نسبت به سال گذشته در رتبه 290 

از بین 500 برند بانکی برتر جهان ایس��تاد. به گفته نشریه 
بنکر، بانک پاسارگاد برای چندمین سال متوالی در فهرست 
500 بانک برتر جهان در سال جاری میالدی قرار گرفت و 

در جایگاه دویست و نودمین بانک برتر جهان ایستاد.
افتخارآفرینی بانک پاسارگاد در بین برندهای برتر بانکی 
جهان در حالی است که بانک پاسارگاد در طول شش سال 
گذش��ته به صورت مستمر در این فهرست حضور داشته و 
بارها به  عنوان برترین بانک منطقه خاورمیانه انتخاب شده 
اس��ت. اهمیت این موضوع از این جهت اس��ت که به دلیل 
اعمال تحریم های مالی و بانکی ظالمانه علیه اقتصاد ایران 
و دشواری همکاری های بین المللی میان بانک های داخلی 

و خارجی، بانک پاس��ارگاد در رقابت��ی نابرابر با بانک های 
کش��ورهایی نظیر امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان 
س��عودی، از سایر بانک های ملی و منطقه ای پیشی گرفته 

است.
بانک   پاس��ارگاد در س��ال 2015 و در اولین سال حضور 
خود در این رتبه  بندی نیز طبق ارزیابی  های صورت گرفته 
موفق به کس��ب رتبه 328 در بی��ن 500 برند برتر بانکی 
دنیا ش��د. این بانک همچنین در سال 2017 عالوه بر اخذ 
رتب��ه 175 از بین 500 برند برتر بانکی دنیا به  عنوان تنها 
بانک ایران��ی در میان 10 برند برتر بانک��ی خاورمیانه هم 
انتخاب ش��د. بانک پاسارگاد در س��ال 2018 نیز به  عنوان 

صد و شصت و ششمین برند بانکی برتر جهان در بین 500 
برند برتر بانکی دنیا جای گرفت. بانک پاس��ارگاد در رقابت 
میان بانک های ایرانی در داخل کشور هم بسیار موفق عمل 
کرده اس��ت. بر این اساس، طبق ارزیابی های موسسه بنکر، 
بانک پاسارگاد در سال های 2010، 2012، 2013، 2014، 
2015 و 2016 میالدی موفق به کسب عنوان »بانک سال« 
)Bank of the Year( در جمهوری اس��المی ایران شد. 
بانک پاسارگاد همچنین از سوی بنکر در سال های 2013، 
2014، 2015، 2016 و 2017 می��الدی نی��ز ب��ه عنوان 
 )Islamic Bank of the Year( »بانک برتر اس��المی«

جمهوری اسالمی ایران معرفی شد.

گفتن��ی اس��ت رتبه بندی دو موسس��ه برن��د فاینانس 
)Brand Finance( و نش��ریه بنکر )The Banker( با 
اس��تفاده از شیوه Royalty Relief انجام گرفته و در این 
شیوه برای ارزش گذاری برند بانک  ها، از روش تنزیل جریان 
ورودی آتی دارایی  های فکری و برند جهت محاسبه ارزش 
خالص فعلی بان��ک )Net Present Value( اس��تفاده 
می  ش��ود. موسس��ه بنکر متعلق به فایننش��ال تایمز نیز از 
معتبرترین موسسات بین المللی در حوزه بانکداری به شمار 
رفته و فهرستی که این نشریه از بانک های برتر دنیا منتشر 
می کند، همواره به  عنوان مرجع معتبر مورد استناد فعاالن 

اقتصادی دنیا قرار می گیرد.

فرصت امروز: 16 روز تا ماراتن 28 خردادماه 1400 باقی مانده و 
هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این روزها تالش می کنند 
با تبلیغات جذاب و سر دادن شعارها و وعده های خوش آب و رنگ، 
توجه افکار عمومی را جلب کرده و برنده انتخابات ریاست جمهوری 
س��یزدهم ش��وند. برخی وعده یارانه 450 هزار تومانی می دهند و 
برخی دیگر از وام 500 میلیون تومانی حرف می زنند. یکی مدعی 
حل مشکالت بورس در سه روز می شود و دیگری از دادن حقوق به 
زنان خانه  دار سخن می گوید. سوال اما این است که آیا این برنامه ها 
واقعا عملیاتی است و منابع مالی چنین وعده هایی در شرایط حال 
حاضر اقتصاد ایران وجود دارد یا این ش��عارها عمدتا پوپولیستی و 
تنها برای جذب رأی اس��ت؟ به نظر می رس��د تقریبا هیچ کدام از 
ش��عارهایی که اغلب نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این روزها 
سر می دهند، با واقعیت های حال حاضر اقتصاد ایران منطبق نیست 
و در واقع منابعی برای این پول پاشی ها و حاتم بخشی ها وجود ندارد.
از س��وی دیگر، رش��د اقتصادی پیاپی منف��ی، افزایش جمعیت 
غیرفعال کشور، رشد بیکاری و دلسردشدن از یافتن شغل، تورم باال 
و دو رقمی و... چالش ها و تهدیدهایی است که به نظر می رسد برای 
نامزدان انتخابات س��یزدهم، فرصت ساخته است؛ فرصت سر دادن 
شعارهای اقتصادی به ظاهر جذاب و اما غیرقابل تحقق و خطرناک. 
در گزارش حاضر، نگاه اقتصاددانان به شعارهای انتخاباتی نامزدان 

ریاست جمهوری را گردآوری کرده ایم.
ازبازگشتارزشریالتاافزایشیارانهنقدی

محس��ن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده 
سابق س��پاه ازجمله کاندیداهایی است که ش��عارهای جذابی سر 
داده و اخیرا با فعاالن بخش خصوصی نیز نشس��ت پرسش و پاسخ 
داش��ته اس��ت. او گفته که »یارانه نقدی هر نفر را در ماه به 450 
هزار تومان می رسانم، ریال را بعد از دالر و یورو، قدرتمندترین پول 
منطقه می کنم، دولت هر وقت مش��کلی پیدا کند، دست در جیب 
مردم می کند؛ از بورس و بانک گرفته تا کس��ری بودجه. ما به این 
دخالت ها پایان خواهیم داد و دس��ت دولت را از اقتصاد کشور قطع 
می کنیم، برنامه هایی در نظر گرفته ایم تا ثبات اقتصادی را به جامعه 
بازگردانیم، گرانی ها را کنترل کنیم و نرخ ارز و سود بانکی را تثبیت 

کنیم و...«

با اینکه وعده س��ه برابر کردن یارانه های نقدی در انتخابات دور 
قبل ریاس��ت جمهوری، وع��ده جذابی برای آحاد م��ردم نبود، اما 
احتماال محس��ن رضایی به خوبی می داند که چهار س��ال گذشته 
اوض��اع اقتصادی مردم ایران بهتر بود و از س��ویی ش��اید 10 برابر 
کردن این مبلغ بتواند وسوسه انگیزتر باشد. این کاندیدا گفته است: 
»در سال 1399 ارزش یارانه های پیدا و پنهان کشور، معادل 138 
میلیارد دالر بوده اس��ت ولی عمال کمکی به بهبود معیشت مردم 
نکرده اس��ت.  چرا؟ چون به درس��تی توزیع نش��ده و اکثرا به نفع 
ثروتمندان توزیع شده است و نتیجه ای جز مصرف بی رویه و کمک 

به ثروتمندان باالی جامعه نکرده است.«
کامران ندری در واکنش به وعده ها و شعارهای اقتصادی محسن 
رضایی می گوید: »مش��کل وعده های از این جنس لزوما پول پاشی 
نیست. پرداخت یارانه نقدی در کشورهایی که رویکرد سوسیالیستی 
دارن��د هم وج��ود دارد. در کش��ورهای توس��عه یافته عموما مردم 
اظهارنامه ای درباره درآمدهای خود پر می کنند و متعهد می ش��وند 
که واقعیت را بگویند. زیرساخت های اطالعاتی این کشورها عموما 
حساب ش��ده و قوی عمل می کنند و امکان پر کردن اظهارنامه به 
دروغ برای مردم این کشورها وجود ندارد، اما آیا این زیرساخت در 

ایران وجود دارد؟«
او ب��ا بیان اینکه »فرض کنیم دول��ت منابع کافی برای پرداخت 
یارانه ها هم در اختیار داشته باشد، آیا می تواند موفق شود بفهمد که 
چه کسی واقعا مستحق دریافت یارانه است؟« ادامه می دهد: »وقتی 
این زیرساخت اطالعاتی اصالح شود، موضوع یارانه خودبه خود حل 
می شود چراکه نظام مالیاتی اصالح می شود و اقشار پردرآمد جامعه 
دیگر نمی توانند فرار مالیاتی داش��ته باش��ند و آنچه از س��وی آنها 

پرداخت می شود می تواند درآمد دهک های پایین را ترمیم کند.«
به اعتقاد ن��دری، »اگر دنبال جلب رضایت دهک های کم درآمد 
جامعه هستیم باید به اصالحات ساختاری دست بزنیم، اما ای کاش 
نامزدها به جای دادن شعارهای عجیب، بگویند چطور می خواهند 
این کار را عملی کنند )مثال ریال را تقویت کنند؟( به این س��وال 
پاس��خ دهند که چرا دولت های قبلی نتوانستند؟ متأسفانه یکی از 
مهمترین مش��کالت نامزدهای کنونی این است که به این موضوع 
واقف نیستند که دانش اصالح ساختار اقتصادی در ایران وجود ندارد 

و حتی حاضر نیستند که از دانش کشورهای دیگر استفاده کنند یا 
متخصصان مربوطه را به کار ببندند.«

آیامشکلبورسدر3روزحلمیشود؟
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، دیگر کاندیدای اصولگرایی است 
ک��ه دغدغه حل مش��کالت ب��ورس در کوتاه م��دت را دارد و گفته 
»مشکل بورس را در سه روز حل می کنم، وام ازدواج 500 میلیون 
تومانی به جوانان می دهم، در کمتر از چهار سال، تورم را تک رقمی 

می کنم و...«
در حالی حدود دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی 
مانده که همان طور که پیش بینی می شد، بازار سهام از گزند شعارها 
و وعده  های انتخاباتی دور نمانده و یکی از کاندیداها با شعار عجیب 
»حل مشکل بورس در سه روز« به کارزار انتخابات آمده است. این 
در حالی است که بورس قواعد خودش را دارد و نمی توان با مداخله 
و سیاس��ت های دستوری به بازیگران و فعاالن بازار به شاخص های 
بورسی زور گفت و یا عددی را تحمیل کرد. تحلیل های کارشناسی 
نشان می دهد که حل مشکل بازار سرمایه، زمانبر است و به کاهش 

مداخله دولت بستگی دارد، نه اجرای سیاست های دستوری.
حسین خواجویی، کارشناس بازار سرمایه درباره وعده قاضی زاده 
هاشمی در مورد حل مشکل بورس در سه روز می گوید: »مشخص 
بود که بعد از تأیید صالحیت ها فضا به س��مت پوپولیس��تی شدن 
حرک��ت می کند. این حرف اصال  کارشناس��ی نبوده و مش��خص 
اس��ت که غیرقابل تحقق است. کسی که وعده حل مشکل بورس 
را می دهد می تواند بگوید باید راه و روش آن را هم مش��خص کند. 
با کلی گویی مش��کل هیچ بازاری حل نمی شود که البته حل شدن 
مشکالت بورسی هم به پروسه های زمانی طوالنی نیاز دارد و قطعا 

سه روزه ممکن نیست.«
به اعتقاد این کارش��ناس بازار س��رمایه، »اگر ب��ه دنبال تزریق 
نقدینگی به بازار هس��تند هم باید به این س��ؤال پاس��خ دهند که 
چقدر؟ مگر می شود به بورس پول تزریق کرد؟ آن هم به بازاری که 
ارزشش از نقدینگی کشور بیشتر است! فراموش نکنیم که در فضای 
اقتصادی دولت محور که ما براساس منافع حزبی، جریانی، جناحی 
و بعضا نگاه ه��ای حاکمیتی تصمیم های خلق الس��اعه می گیریم، 
اصالحات اقتصادی بس��یار س��خت است و نوع س��ه روزه آن هرگز 

شدنی نیست.«
ازتورمتکرقمیتاایجادیکمیلیونشغل

ابراهیم رئیس��ی، رئیس قوه قضائیه دیگر کاندیدایی اس��ت که 
بس��یاری ش��انس او را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
بیشتر از دیگر نامزدها تخمین می زنند. او گفته که »تولید اولویت 
نخست ما است و برنامه ریزی خواهیم کرد نقدینگی به طرف تولید 
رود، ش��فافیت و صداق��ت با مردم که بعضی ش��عارش را می دهند 
را م��ا بنا داری��م در حوزه تصمیم گیری و اجرا ب��ه وجود آورم، 70 
درصد ظرفیت خالی اقتصادی کش��ور را که خالی مانده فعال کرده 
و یک میلیون ش��غل ایجاد می کنم، تورم را تک رقمی خواهم کرد، 

هزینه های درمان را تا 50 درصد کاهش خواهم داد و...«
فرهاد خان میرزایی درباره وعده های ابراهیم رئیس��ی می گوید: 
»ایجاد یک میلیون ش��غل در ش��رایط کنونی امکان پذیر نیس��ت. 
ایجاد ش��غل نیاز به س��رمایه گذاری دارد. برای ایجاد شغل باید یا 
بنگاه های موجود تعداد شاغالن خود را افزایش دهند یا بنگاه های 
جدید راه اندازی ش��وند. برای توسعه بنگاه های موجود، باید سمت 
تقاضا فعال شود، برای بهبود درآمد و فعال شدن سمت تقاضا باید 
حداقل 5 درصد رش��د اقتصادی مثبت در کش��ور به ثبت برسد یا 
حداقل صادرات افزایش قابل توجهی پیدا کند. صادرات نیاز به بهبود 
روابط بین الملل دارد که این موضوع به نظر نمی رسد چندان دغدغه 
کاندیداها باشد. برای راه اندازی بنگاه جدید هم اقتصاد کشور باید از 

ثبات بهره مند بود و پیش بینی پذیر باشد.«
به اعتقاد این اقتصاددان، »در چشم انداز اقتصادی کشور ما، امکان 
رشد اقتصادی مستمر که منجر به ایجاد شغل پایدار می شود وجود 
ندارد. درباره تورم تک رقمی هم نباید فراموش کنیم که ما به اصالح 
بودجه و اصالح مالی و ش��بکه بانکی نی��از داریم که در توان فعلی 
نظام این تغییر اجرایی نیس��ت. اقتصاد سیاسی پیچیده به شبکه 
بانکی کشور حاکم است که شعار دادن این مشکل را حل نمی کند.«
FATFازکاهش30درصدیتورمتاپیوستنبه

عبدالناصر همتی ش��اید اقتصادی ترین چهره انتخابات ریاست 
جمهوری س��یزدهم باش��د که برکناری او از ریاست بانک مرکزی 
توسط رئیس جمهور در روزهای گذشته حاشیه های زیادی ایجاد 
کرده اس��ت. او گفته که »من ی��ک اقتصاددانم و تابه حال دولتی با 

ریاس��ت یک اقتصاددان نداشتیم، در چهار س��ال اول تورم را به 8 
درصد می رسانم، در دولت من تورم 8 تا 12 درصد و رشد اقتصادی 
حداقل 5 درصد خواهد بود،  FATFرا به تصویب خواهم رس��اند 

و...«
مرتض��ی افقه در واکنش به ش��عارهای همتی می گوید: »تحقق 
این شعارها ممکن نیس��ت. عمده مشکالت اقتصادی در کشور ما 
ریش��ه غیراقتصادی دارد. این حرف بسیار غیرمنطقی است آن هم 
برای کس��ی که چندین سال اس��ت که خود مسئول بوده و قدرت 
داش��ته اس��ت. ای کاش این نامزد عزیز از آخرین پیش بینی خود 
که نرخ تورم 22 درصدی بود )که در نهایت 40 درصد شد( عبرت 
می گرفت. تحریم تا زمانی که پابرجا و ناکارآمدی مدیران تا زمانی 
که ادامه داشته باشد، رشد اقتصادی منفی و تورم دورقمی هم ادامه 

خواهد داشت.«
این اقتصاددان با بیان اینکه »من از وعده های داده ش��ده برخی 
نامزدها حیرت می کنم«، با طرح این سوال می افزاید: »آقای همتی 
خودشان گفته اند که زمانی که رئیس بانک مرکزی بودند نتوانستند 
مخالفان را قانع کنند که بگذارند FATF تصویب ش��ود. از سوی 
دیگر حسن روحانی با آن سبقه و نفوذ هم در اقناع مخالفان داخلی 
موفق نبود. چطور حاال ایش��ان چنین شعاری را می خواهند عملی 

کنند؟«
نامزدهایدیگردرشعارهایشانچهگفتهاند؟

اصالح نظام توزیع و تأمین سبد مطلوب غذایی با 13 قلم کاالی 
اساسی مثل گوشت و مرغ برای همه شهروندان، حل مشکل تورم با 
اقتصاد مقاومتی و تعامل گسترده با کشورهای خارجی، برنامه سفر 
سه روزه برای تمام خانواده ها و پنج روزه برای تمام زوج های جوان 
شعارهای اقتصادی سعید جلیلی بوده و شفاف شدن اقتصاد مانند 
یک آکواریوم، از بین بردن ریش��ه های اصلی تورم و متوقف کردن 
روند افزایش تورم در عرض س��ه تا چهار ماه بعد از تشکیل دولت، 
چ��اپ نکردن پول برای تأمین کس��ری بودجه و به صفر رس��اندن 
وابستگی بودجه به نفت از شعارهای اقتصادی محسن مهرعلیزاده 
به ش��مار می روند؛ ش��عارهایی که به نظر می رسد نه تنها پشتوانه 
علمی و عملی ندارند بلکه حتی در بعضی از موارد غیرقابل بررسی 
برای اقتصاددانان و کارشناسان از منظر کلی گویی به شمار می روند.

وعدههاوشعارهایکاندیداهاچقدرقابلیتاجرادارد؟
نگاهاقتصاددانانبههفتضلعیانتخاباتسیزدهم
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فرصت امروز: پاندمی کرونا، اقتصاد جهانی را با عمیق ترین رکود اقتصادی 
از زم��ان جنگ جهانی دوم تاکنون روبه رو کرد و با اینکه واکسیناس��یون 
کرونا به عنوان مهمترین عامل محرک اقتصادی در بسیاری از کشورهای 
جهان آغاز ش��ده، اما میراث کووید19- تا س��ال ها ب��ر ویرانه های اقتصاد 
باقی خواهد ماند و الگوها و رویکردهای اقتصادی را متأثر خواهد ساخت. 
درواقع، همه گیری کرونا عالوه بر بحران س��المت، تاثیرات غیرقابل انکاری 
بر بخش صنعت، زنجیره های ارزش، بازارهای کار، سرمایه گذاری خارجی و 
سیاست های پولی و مالی گذاشته است. بحران کرونا همچنین دولت ها را 
با سونامی بدهی مواجه کرده و سیاست های انبساطی به تعبیر اقتصاددانان، 
غول تورم را از خواب بیدار کرده است. حاال با کم شدن دامنه شیوع کرونا و 
فروکش کردن بحران سالمت با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، احیای 

اقتصادی بیش از پیش به یک اولویت تبدیل شده است.
در ش��رایطی که سیاس��ت های توس��عه صنعتی در ده��ه 90 میالدی 
محبوبی��ت خود را از دس��ت داده ب��ود، حاال بار دیگر این سیاس��ت ها به 
 عنوان یکی از پیشران های اقتصادی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. 
مخصوصا در کشورهای فقیر و کم درآمد جهان که صنعتی سازی همچنان 
به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجادکننده رش��د اقتصادی مطرح است. در 
این راستا، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( در گزارشی تحلیلی 
به این پرس��ش پاسخ داده که چرا توسعه صنعتی امروزه بیش از هر زمان 

دیگری اهمیت پیدا کرده است؟
از توسعه صنعتی تا پیشران رشد اقتصادی

شواهد روشنی وجود دارد که یک بخش تولیدی شکوفا و پررونق، برای 
افزایش بهره وری و به  دنبال آن رشد اقتصادی ضروری است. ظهور تولید 
صنعت��ی در قرن هجدهم و نوزدهم میالدی، بخ��ش تولید اروپا و ایاالت 
متحده را متحول کرد و صنعتی س��ازی نیروی پیش��ران در پس معجزات 
اقتص��ادی اخیر، همچ��ون تحول در اقتصاد منطقه آس��یای ش��رقی در 
دهه1960 بوده اس��ت.  به این دلیل اس��ت که تولید صنعتی مزیت های 
تولیدی متعددی به  دنبال دارد؛ نخست، تولید انبوه متضمن صرفه جویی 
در مقیاس اس��ت؛ هرچه تعداد بیش��تری کاال تولید شود، هزینه هر واحد 
تولید کاهش می یابد و بنابراین ارزش تولید به ازای هر واحد نهاده تولیدی 
افزایش پیدا می کند. دوم، تولید صنعتی تمایل به برقراری ارتباط با سایر 

بخش های اقتصاد دارد؛ به طوری که برای مهارت، نهاده ها و اجزای تولید، 
حمل و نقل و انبارداری تقاضا ایجاد می کند؛ به این معنا که تولید صنعتی 
رش��د را در مجموعه وس��یعی از فعالیت ها که بخش خدمات را نیز شامل 
می شود، افزایش می دهد. سوم، اکثر پیشرفت های تکنولوژیک و نوآوری ها 
از بخ��ش تولید صنعتی نش��أت می گیرند که می تواند س��ایر بخش های 

اقتصادی را نیز تغذیه کرده و بهره وری آنها را نیز افزایش دهد.
ارتباط میان صنعت و رش��د در حالت کلی در میان کش��ورها و سطوح 
درآم��دی مختلف وجود دارد. داده ه��ای بین المللی تایید می کنند که در 
کشورهایی با درآمد پایین، متوسط رو به پایین و باالتر از متوسط، نسبت 
تولی��د صنعتی در اقتصاد با افزایش تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. 
این ارتباط تنها زمانی عکس می ش��ود که کش��وری تبدیل به کشوری با 
درآمد باال ش��ود که بخش خدمات در اقتصاد س��هم بیش��تری نسبت به 
بخش تولید صنعتی پیدا می کند.  این الگو در کشورهای در حال توسعه 
بسیار مشخص اس��ت که بخش تولید صنعتی نسبت به بخش کشاورزی 
از بهره وری باالتری برخوردار است و نسبت به کل اقتصاد عملکرد بهتری 

دارد.
در نتیجه رش��د بهره وری نیازمند تغییر جهت از کشاورزی با بهره وری 
پایین به س��مت فعالیت های اقتص��ادی با بهره وری باالتر اس��ت. مزایای 
تکمیلی این انتقال برای کش��ورهای در حال توس��عه نیز باید مورد توجه 
قرار گیرد. برخی اهداف توسعه پایدار همچون کاهش فقر، در نتیجه رشد 
اقتص��ادی مرتبط با مزیت بهره وری تولید صنعتی ب��ه وجود می آیند. در 
واقع، گرچه ناهمگنی میان کشورها باالست، ارتباط قوی میان کاهش فقر 
و رش��د اقتصادی وجود دارد، به ویژه زمانی که این رش��د عمدتا به وسیله 
تولید صنعتی ایجادشده باشد. همچنین این واقعیت که بیشتر کشورهایی 
که صنعتی شدن را با سرعت جلو برده اند، کاهش بیشتری در فقر نسبت 
به سایر کش��ورها با تولید ناخالص داخلی مشابه داشته اند نیز گویای این 

واقعیت است.
صنعتی سازی و چالش های زیست محیطی

گذش��ته از مزیت های مس��تقیم اقتص��ادی، تولید صنعت��ی پیامدهای 
س��ودمندی برای مجموع��ه ای از پیامدهای اجتماعی به  دنب��ال دارد. به  
عنوان نمونه، کسب مهارت های باالتر موردنیاز برای شغل های بخش تولید 

صنعتی باید در حالت تئوری، تحصیالت و تمرینات را ارتقا دهد. همچنین 
ش��واهدی وجود دارد مبنی بر اینکه رشد تولید صنعتی، تعداد افرادی که 
تحصیالت و ش��غل ندارند را کاهش می دهد. از سوی دیگر، ارتباطی میان 
تولید صنعتی و میزان ش��رکت در تحصیالت رس��می و غیررسمی وجود 

دارد.
صنعتی سازی با داشتن نشانه های واضح در مرگ و میر نوزادان و مادران، 
اثرات ضعیف تر اما مستقیمی بر سالمت دارد. از آنجا که شغل های مرتبط 
با تولید صنعتی در بخش رسمی قرار دارند، همراه با مقررات ایمنی محیط 
کار و حمایت ه��ای اجتماعی چون دسترس��ی به مرخصی اس��تعالجی و 
حقوق بازنشستگی، صنعتی س��ازی تا حدی به دسترسی به موقعیت های 
کاری مناس��ب نیز مرتبط اس��ت. اهمیت اش��تغال رس��می و شبکه های 
امنیت اجتماعی مرتبط با آن در طول بحران کووید19- نیز آش��کار شد. 
داده های موجود همچنین نشان دهنده ارتباط میان رشد در تولید صنعتی 
و کاهش در نابرابری درآمد هستند )گرچه شواهد برای سایر ابعاد نابرابری 
نامشخص است(. در سطحی گسترده تر، مجموعه وسیعی از شواهد تاریخی 
نش��ان می دهند که تغییرات س��اختاری مرتبط با صنعتی سازی می تواند 
ساختارهای اجتماعی منتهی به شهرس��ازی را متحول ساخته، تغییرات 
مثبتی در روابط میان جنس های مخالف ایجاد کند، جنبش های کارگری 

را افزایش داده و به ظهور دولت رفاه کمک کند.
روش��ن است که توس��عه صنعتی باید لزوما نگرانی های زیست محیطی 
ایجاد کن��د. تکنولوژی ها و فرآیندهای جدید می توانند کارایی اس��تفاده 
از منابع در تولید را افزایش دهند و تولید را از خس��ارات زیس��ت محیطی 
دور کنن��د. اقتصادهای��ی که در تولید صنعتی تاخی��ر دارند نیز می توانند 
سرمایه گذاری در نسل های قدیمی تر فناوری ها را دور زده و از جهش های 
رش��د تکنولوژی بهره ببرند. به عالوه، توس��عه صنعتی بازده آب و انرژی 
موردنیاز در تولید را نیز بهبود می بخشد. الگویی مشابه برای بازدهی انتشار 
گازهای زیان بار نیز اس��تفاده می ش��ود؛ با افزایش سهم تولید صنعتی در 
اقتصاد، انتشار دی اکس��یدکربن به ازای هر واحد افزایش در ارزش افزوده 
تولید کاهش می یابد. این موضوع در تمامی سطوح درآمدی صحیح است 
و به این معناست که وقوع افزایش قابل توجه در انتشار گازهای گلخانه ای، 

پیامد غیرقابل اجتناب گسترش تولید صنعتی نیست.

چراتوسعهصنعتیباردیگراهمیتپیداکرد؟

آنتی ویروس اقتصادی کرونا

با توجه به جهش قیمت ها شاید دور از ذهن باشد که هنوز آپارتمان 
س��نددار با قیمت کمتر از 500 میلیون تومان در تهران وجود داش��ته 
باشد، اما اردیبهشت ماه امسال 3.2 درصد معامالت مربوط به این بازه 
قیمتی بود. به گزارش ایس��نا، از 3 هزار و 938 واحد مس��کونی معامله 
ش��ده در اردیبهشت ماه امس��ال در ش��هر تهران 126 فقره مربوط به 
واحده��ای کمتر از 500 میلیون تومان بوده اس��ت. البته خانه هایی با 
ای��ن بازه قیمتی اغل��ب در جنوب تهران قرار دارن��د و بعضا از امکانات 
کافی برخوردار نیستند. به عنوان مثال، ارزان ترین منطقه شهر تهران به 
منطقه 18 با میانگین قیمتی 11 میلیون و 971 هزار تومان در هر متر 
مرب��ع اختصاص دارد که یک آپارتمان 40 متری در این منطقه حدودا 
به طور متوس��ط 478 میلیون تومان می ارزد. در اردیبهشت امسال نیز 
در منطقه 18 بالغ بر 124 فقره معامله مسکن انجام شد که 3.1 درصد 

معامالت شهر تهران را شامل شده است.
بررس��ی فایل های عرضه شده به بازار مسکن ش��هر تهران نیز نشان 
می دهد که می توان در محله هایی مثل اتابک، شهرری، تقی آباد، شوش، 
یافت آباد، آذری، فالح، خزانه، علی آباد، ش��ریف آباد و شهرک کاروان با 
نقدینگی حدود 500میلیون توم��ان آپارتمان، زمین و یا خانه کلنگی 

خریداری کرد.
اردیبهشت 1400 خانه های 500 میلیون تا یک میلیارد تومان با سهم 
21.4درصدی از معامالت شهر تهران، رتبه یکم را از نظر ارزش هر واحد 
مس��کونی در اختیار گرفتند. رتبه دوم به خانه های یک تا 1.5 میلیارد 
تومان اختصاص یافت و جایگاه س��وم به واحده��ای 1.5 تا 2 میلیارد 
تومان تعلق گرفت. به طور کلی در اردیبهش��ت امسال 53.5 درصد از 
معامالت مس��کن ش��هر تهران در بازه قیمتی کمتر از 2 میلیارد تومان 
انجام شد. کمترین سهم نیز به خانه های 9 تا 9.5 میلیارد تومان با سهم 

0.4 درصدی از کل قراردادهای خرید و فروش تعلق گرفت.
از نظر زیربنا نیز در اردیبهشت ماه امسال بیشترین سهم از معامالت 

به واحدهای 50 تا 60 متر با سهم 15.2 درصد اختصاص داشته است. 
واحدهای دارای زیربنای 60 تا 70 متر مربع با س��هم 14.8  درصد در 
رتبه بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح 
زیربنای کمتر از 80متر مربع 56.1 درصد از معامالت انجام شده را به 

خود اختصاص داده اند.
براساس این گزارش، تعدیل انتظارات تورمی در بازار مسکن ناشی از 
ثبات بازارهای رقیب و در پیش بودن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری منجر به عقب نشینی خریداران مسکن شده و معامالت به یک 
سوم وضعیت نرمال رسیده است؛ قیمت ها نیز در یک ماه اخیر کاهش 
حدودا 10درصدی را نشان می دهد، با این حال یک کارشناس مسکن 
می گوید که کاهش قیمت خانه در شرایطی ادامه می یابد که نرخ تورم 

کنترل شود.
پس از افت حدود 5درصدی قیمت مس��کن ش��هر تهران در دو ماه 
ابتدایی امس��ال و کاه��ش 50درصدی معامالت مس��کن، گزارش های 
میدانی از دفاتر امالک نش��ان می دهد که در خردادماه نیز حجم خرید 
و فروش ها در مقایسه با خردادماه پارسال به شدت کاهش یافته است. 
عمده کنشگران بازار مسکن در انتظار شرایط انتخابات 1400 و دولت 
آینده هس��تند تا براساس تصمیمات و سیاست گذاری های جدید عمل 
کنند. این وضعیت در س��ایر بازارها ازجمله ارز و طال نیز دیده می شود 
و در واقع ریس��ک های سرمایه گذاری کاهش یافته است. با این حال از 
ابتدای خردادماه، رصد بازار مس��کن از س��وی متقاضیان بالقوه افزایش 

یافته است.
واس��طه های ملکی درخصوص وضعی��ت این روزهای بازار مس��کن 
می گویند که از ابت��دای خردادماه تحرک هایی به منظور آگاهی یافتن 
از وضعی��ت کنونی و آینده بازار دیده می ش��ود. البته معامالت افزایش 
نیافته و به نظر می رس��د متقاضیان بیش��تر برای دستیابی به تحلیلی 
از چش��م انداز بازار مسکن قصد دارند تا اطالعات خود را افزایش دهند. 

از س��وی دیگر، برخی مالکان به دلیل ابهامات ایجاد4 ش��ده در فضای 
اقتصاد، ف��روش خانه خود را به آینده موکول کرده و فعال دس��ت نگه 

داشته اند.
با این همه، بازار در حالت کلی آرام اس��ت و هیچ نوع نگرش تورمی 
دیده نمی شود. به جز مناطق جنوبی که در حال باالنس قیمتی هستند 
و به همین لحاظ نرخ ها اندکی رشد داشته، کلیت بازار به سمت ثبات یا 
کاهش قیمت تمایل پیدا کرده است. با این حال مهدی سلطان محمدی، 
کارش��ناس اقتصاد مس��کن درباره آینده بازار مس��کن در سال 1400 
می گوید که نمی توان چندان به کاهش قیمت خانه دلخوش بود؛ چراکه 
مسکن نیز مثل تمام کاالها از تورم عمومی تبعیت می کند و می بینیم 

که نرخ تورم در اردیبهشت ماه به 41 درصد رسیده است.
او ب��ا بی��ان اینکه کاهش قیمت بای��د ادامه دار باش��د، می افزاید: اگر 
بخواهیم برداش��تی قطعی از قرار گرفتن بازار مس��کن در مسیر نزولی 
داشته باشیم باید آمارها در چند ماه متوالی کاهشی شود. واقعیت این 
است که هم اکنون بازار مسکن دچار تردید شده و سیر افزایشی که در 
گذش��ته بوده، تداوم نداشته است. بیشترین انتظار این است که بازار از 
تعادل نسبی برخوردار شود. ش��اید قیمت ها مقداری تعدیل شود ولی 
فش��ار تورمی، منحنی را به سمت باال خواهد برد. البته اگر افزایش رخ 

دهد کمتر از تورم خواهد بود.
گفتنی است قیمت هر متر مسکن در تهران در ماه گذشته طبق اعالم 
بانک مرکزی 28.8 میلیون تومان بوده است. در اردیبهشت ماه 1400 
متوس��ط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران 28 
میلیون و 800 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قب��ل به ترتیب 1.8 درصد کاهش و 69.7 درص��د افزایش دارد. تعداد 
معامالت مسکن نیز در این ماه معادل 3.9 هزار فقره بوده که نسبت به 
ماه مشابه سال قبل 65.2 درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل 88.1 

درصد افزایش را نشان می دهد.

خانه500میلیونیدرکداممناطقتهرانپیدامیشود؟
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طبقهمتوسطفقیروامتناعتوسعه

حسینحقگو
کارشناس اقتصادی

صنای��ع مصرفي ب��ادوام نظیر ل��وازم خانگي، خ��ودرو، محصوالت 
الکترونیکي و فناوري اطالعات ازجمله صنایعي هس��تند که کش��ش 
درآم��دي تقاضا براي آنها بیش��تر از واحد اس��ت. یعنی رش��د تقاضا 
براي این محصوالت در صورت کاهش درآمد س��رانه مصرف کنندگان 
کاه��ش مي یابد بنابراین تقاضاي این محص��والت را به طور عمده در 
کش��ورهاي با درآمد باال و وجود طبقه متوسط قوي و یا هنگام رونق 
اقتصادي ش��اهدیم. با کند شدن روند رش��د درآمد سرانه و یا کاهش 
و منفي ش��دن آن، بازار تقاضا براي این محصوالت کوچک می ش��ود 
و نتیجه آن، کاهش س��رمایه  گذاري و ب��ه دنبال آن کاهش کیفیت و 
افزایش فاصله محصوالت داخلي با محصوالت مصرفي بادوام خارجي 
اس��ت. افزایش قاچاق با اعمال ممنوعیت هاي وارداتي و باالبردن دیوار 
تعرفه ها براي حمایت از صنایع ناکارآمد داخلی، به تحمیل هزینه های 
سنگینی می انجامد که ناشي از ناکارایي صنایع است. این هزینه ها به 
مصرف کنندگان تحمیل می شود و زمینه ساز خروج گروه هاي بزرگي از 

آنان از بازار مصرف این کاالهاست.
محصوالت مصرفي بادوام به طور بالقوه لکوموتیو صنعت کشور است. 
ام��کان وصل صنعت داخلي به بازار جهانی، برون گرایي از طریق جلب 
س��رمایه گذاري مستقیم خارجي، تولید مشترک و حضور در بازارهاي 
منطقه اي و حتي جهاني و فضاي رقابتي در بنگاه ها از جنبه های مثبت 
توس��عه این صنایع در کشور اس��ت. با توجه به بحران اشتغال به ویژه 
اش��تغال فارغ التحصیالن )بیکاري 40.2 درص��دي فارغ التحصیالن( 
توس��عه این گ��روه از صنای��ع، ضامن اش��تغال و به کارگی��ری افراد 
تحصیلکرده و گروه کار متخصص و فنی است، اما نکته مهم در توسعه 
این صنایع، رش��د و گسترش طبقه متوسط و مشارکت این مجموعه 
عظیم در فرآیند توسعه و بازیگري آن در بازار، در هر دو طرف عرضه و 
تقاضاست، اما منظور از طبقه متوسط چیست و وضعیت آن در جامعه 

امروز ایران چگونه است؟
ف��ارغ از پیچیدگي هاي مفهوم »طبقه متوس��ط « )و اصوال صحت 
طبقاتي دیدن جامعه( ارسطو درباره جایگاه این طبقه چنین مي گوید: 
»حکومت طبقه متوسط، بهترین نوع حکومت هاست و چنین حکومتي 
فقط براي کش��وري میسر اس��ت که در آن، افراد طبقه متوسط بیش 
از مجم��وع افراد دو طبقه دیگر و یا دس��ت کم بی��ش از افراد هر یک 
از دو طبقه دیگر باش��ند.« در واقع، طبقه اي متش��کل از دیوانساالران 
دولت هاي مدرن، پزش��کان و مهندسان و حقوقدانان و پژوهشگران و 
پیش��ه وران و صاحبان کس��ب و کارهاي کوچک و متوسط که نقش 
یگانه اي در تحوالت تاریخي و کسب حقوق اجتماعي مردم در جوامع 

مختلف و رونق و توسعه اقتصادي داشته اند.
بنابراین اینکه تخریب طبقه متوس��ط بیشترین آس��یب را در این 
س��ال ها در پي داش��ته و این طبقه هر روز بیشتر به پایین و به سمت 
دهک هاي درآمدي اندک رانده ش��ده است، جاي تأمل و توجه بسیار 
دارد. ای��ن سیاس��ت هاي نفي و طرد ک��ردن، طبق��ه اي را در اقتصاد 
کشورمان و در بسیاري از اقتصادهاي نظیر ایران بخصوص در منطقه 
ش��کل داده که از آن با اصطالح »طبقه متوس��ط فقیر« یاد مي شود. 
»طبق��ه  متوس��ط فرودس��ت )middle class poor( هم به لحاظ 
نظ��ری و هم در واقعیت تش��کلی، در وضعی��ت اجتماعی متعارضی 
قرار دارد. بس��یاری از اعضای این طبقه تحصیلکرده و صاحب مدارک 
دانش��گاهی هستند. شناخت به نس��بت باالیی از تکنولوژی و کارکرد 
ش��بکه های ارتباطی و اینترنت دارند و دارای عالئق و آرزوهای طبقه  
متوسط مرفه هستند، ولی همین افراد از لحاظ اقتصادی به بخشی از 
فرودستان پیوسته اند، بسیاری شان بی کارند و یا در مشاغل کم درآمد، 
موقتی و با منزلت پایین تالش می کنند که اغلب ارتباطی با تخصص 
تحصیالتی شان ندارد. همین وضعیت اقتصادی این افراد را مجبور کرده 
است که در محالت فقیرنشین و در مجتمع های حاشیه ای سرپناهی 
برای خودش��ان مهیا کنند. عضو این طبقه نسبتا به وضعیت اطرافش 
خوب آگاه است، می داند چه چیزهای خوبی در کشورش موجود است 
)اتومبیل ش��خصی، منزل، مسافرت، توانایی تشکیل خانواده و...( و در 
عین حال احس��اس می کند چقدر از این همه چیزهای خوب محروم 

است. او تجسم این تعارضات اجتماعی است و تبلور خشم اخالقی.«
نگاهي به آمار و ارقام، فرآیند فقیرش��دن جامعه و طبقه متوسط را 
نش��ان مي دهد. متوسط رشد اقتصادي کشور که از زمان پایان جنگ 
تا قبل از ش��روع دهه 90 حدود 4.5 درصد بود در دهه 90 تقریبا به 
صفر نزول کرد. آمارها نش��ان مي دهد این کاهش رشد اقتصادي خود 
را در س��رانه هزینه مصرفي خانوارها نشان داده و از 240 هزار میلیارد 
تومان در سال 89 به 234 هزار میلیارد تومان در سال 98 کاهش یافته 
است. همچنین درآمد ملي سرانه از 420 هزار میلیارد تومان در سال 
89 به حدود 300 هزار میلیارد تومان افت کرده است. همچنین باید 
به فضاي تورمي کشور اشاره کرد که از پایان جنگ تا ابتداي دهه 90 
حدود 18.5 درصد و در دهه نود 25 درصد و در این سال ها به  حدود 
40 درصد رسیده است. در این میان، تورم کاالهاي بادوام نیز افزایش و 
مثال در سال 99 بالغ بر 83 درصد شده که امکان خرید کاالهایي نظیر 
یخچال و تلویزیون و ماش��ین لباسش��ویي را به امري بس دشوار براي 

طبقات پایین و متوسط تبدیل کرده است.
کاه��ش تولی��د ناخال��ص داخلي ب��ه معناي کاهش س��ودآوري 
بنگاه هاي اقتصادي در کنار کاهش درآمد قابل تصرف خانوارهاست. 
کاه��ش س��ودآوري بنگاه ها از طری��ق عدم انجام تعهدات ش��ان به 
بانک ها و افزایش بدهي ها و عدم تامین مالي براي سرمایه گذاري و 
تحقیق و توسعه خود را نشان مي دهد. در طرف تقاضا نیز با کاهش 
درآمد خانوارها بالفاصله پس ان��داز آنان کاهش یافته و با فاصله اي 
اندک بر مصرف کاالهاي مصرفي بادوام ظاهر مي ش��ود و در نهایت 
به کاالهاي مصرفي کم دوام ختم مي ش��ود. در این وضعیت، کاهش 
س��ودآوري بنگاه ها و درآمدهاي خانواره��ا، پس انداز و تقاضاي کل 
کاه��ش مي  یابد و اقتصاد دچار رکود مي ش��ود. طبقه متوس��ط نیز 
ب��ه عنوان بزرگتری��ن و مهمترین بخش جامعه متحمل بیش��ترین 
آس��یب در دو طرف عرضه و تقاضا مي شود )در قالب مالک یا مدیر 
بنگاه هاي کوچک و متوسط و در نقش مصرف کننده عمده کاالهاي 
مصرفي ب��ادوام(. در مجموع، ذات و عملکرد طبقه متوس��ط با امر 
»توسعه« و توسعه صنعتي سرشته و درهم تنیده شده است و بدون 
وجود و حضور و مش��ارکت این مجموعه در این فرآیند، امر توسعه 

ناممکن و موکول به محال است.
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فرص��ت امروز: بازاره��ای مالی این روزها چش��م به انتخابات ریاس��ت 
جمهوری دارند و با نامزدی رئیس کل بانک مرکزی در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری سیزدهم، این مهم بیش از پیش بر سمت و سوی بازارهای مالی 
ایران اثر گذاشته است. پس از صحبت های شنبه شب عبدالناصر همتی در 
کالب هاوس و غیبت او در جلس��ه یکشنبه هیأت دولت نهایتا در شامگاه 
یکش��نبه رسما رئیس جمهور همتی را از بانک مرکزی کنار گذاشت و به 

این ترتیب، قائم مقام او، اکبر کمیجانی سکاندار بانک مرکزی شد.
بازار ارز در واکنش به این جابه جایی و برخالف انتظارها در روز دوشنبه 
روند نزولی در پیش گرفت و اسکناس سبز آمریکایی وارد کانال 23 هزار 
تومان ش��د. با اینکه همتی غروب یکش��نبه از ریاست بانک مرکزی کنار 
رفت، بازار در ابتدا به این اتفاق واکنش افزایشی نشان داد و معامله گران در 
خرید و فروش های پشت خطی توانستند قیمت دالر را به باالی محدوده 
24 ه��زار و 200 تومان ببرند،  اما به رغم آنکه برخی از معامله گران تصور 
می کردند روز دوش��نبه، بازار با نوسانات افزایشی به کار خود ادامه خواهد 
داد، نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد که اسکناس آمریکایی یک کانال عقب تر 
رفت. این روند در روز سه شنبه اما برعکس شد و قیمت دالر در صرافی های 
بانکی با حدود 250 تومان افزایش به 23 هزار و 500 تومان رس��ید. سکه 
نیز در س��قف کانال 10 میلیون تومانی جای گرفت و با افزایش 70 هزار 

تومانی در روز گذشته به رقم 10 میلیون و 850 هزار تومان رسید.
پیامدهایسرکوبارزدرشرایطتورمی

چندی پیش که دالر به کانال 20 هزار تومانی برگش��ت و روند کاهش 
قیمت ارز ش��دت گرفت، امیدها به اصالح نرخ ارز بیشتر شد. تا جایی که 
زمزمه دالر  15 هزار تومانی هم بر سر زبان ها افتاد، اما با کند شدن روند 
مذاک��رات در وین، دوب��اره تردیدها بر جان احیای برجام افتاد و در نهایت 

منجر به افزایش قیمت دالر شد.
شاید ش��دیدترین جهش نرخ ارز در س��ال های اخیر رخ داده باشد که 
قیمت دالر از 3 هزار تومان به نزدیک 30 هزار تومان رسید. با این وصف 
عجیب نیست اگر نامزدهایی پیدا شوند و به مردم بگویند که می دانیم افت 
ارزش پول ملی غرور ش��ما را جریحه دار کرده است. اگر ما قدرت بگیریم، 
جلوی افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را خواهیم گرفت. کافی است 
شما به ما رأی دهید. بیایید با هم ببینیم که این امر چگونه ممکن است؟ 

اصال آیا چنین هدفی در شرایط تحریمی ممکن است؟
براس��اس گزارش مرکز پژوهش های ایران، برای درک نرخ ارز در اقتصاد 
و دالیل نوسان قیمت آن، باید مفهوم نرخ ارز را درک کنیم. بیایید با هم 
قرار بگذاریم فعال ن��رخ ارز را قیمت کاالهای خارجی تعریف کنیم. وقتی 
نقدینگی در جامعه زیاد می ش��ود یعنی پول در اختیار بخش های مختلف 

مردم زیاد می ش��ود. در نتیجه این زیادشدن، تقاضای مردم برای کاالها و 
خدمات مختلف زیاد می ش��ود. کاالها و خدمات داخل به دلیل تنگناهای 
تولید با محدودیت در عرضه روبه رو هستند و به همین دلیل وقتی تقاضا 
ب��رای آنها افزایش پیدا می کند به جای اینک��ه تولید آنها به همان میزان 
افزایش یابد، قیمت شان باال می رود. انتظار می رود تا مشابه همین اتفاق به 
نحو دیگری رخ دهد یعنی تقاضای داخلی برای کاالها و خدمات خارجی 
افزایش پیدا کند؛ با این تفاوت که معموال برای عرضه این کاالها محدودیت 
عرضه وجود ندارد. لذا هرچه تقاضا برای مثال گوش��ی همراه افزایش یابد 
باید واردات آن بیشتر شود تا نیاز داخل برآورده شود، اما نکته کلیدی آن 
است که اگر واردات کاالهای خارجی بخواهد زیاد شود قیمت ارز افزایش 
خواهد یافت مگر آنکه دولت تالش کند ارزهای نفتی را همزمان آنقدر به 

بازار تزریق کند تا قیمت ارز ثابت بماند.  
 با توضیحی که داده ش��د دولت برای اینکه ن��رخ ارز را حفظ کند باید 
ذخیره ارزی خوبی که معموال از محل صادرات نفت ایجاد می شود داشته 
باش��د. حال اگر به دلیل تحریم یا افت قیمت نفت درآمد ارزی دولت کم 
باشد، دیگر قادر به چنین کاری نیست! پس اگر تحریم بخواهد ادامه پیدا 
کند، ادعای سیاست مداران و نامزدهای انتخاباتی مبنی بر کنترل نرخ ارز 
منطقی و قابل قبول نیس��ت. پرسش بعدی این است که حتی اگر دولت 
قادر به کنترل نرخ ارز باشد این سیاست لزوما سیاست مطلوبی است؟ آیا 
جزو سیاست های گنج  آفرین محسوب می شود یا سیاست های رنج آفرین؟

بایدهاونبایدهایارزیدولتسیزدهم
وقتی دولت می داند که نقدینگی در حال رش��د است ولی در عین حال 
می خواه��د نرخ ارز را کنترل کند عم��ال تایید و کمک می کند که قیمت 
کاالها و خدمات تولید داخل گران ش��ود و قیمت کاالها و خدمات تولید 
خارج ثابت بماند. حال اگر در برخی کاالها رقابتی میان تولیدکننده داخل 
و تولیدکننده خارج باشد، اجرای این سیاست به نفع تولیدکننده خارج و 
ب��ه زیان تولیدکننده داخل خواهد بود و تضعیف تولید را به دنبال خواهد 
داشت. که شاید در ظاهر رفاه را برای برخی اقشار جامعه بیشتر کند اما این 
رفاه، کوتاه مدت و موقتی است. رفاهی که از این روش ایجاد می شود تنها با 
تداوم درآمدهای حاصل از فروش نفت ممکن می  شود ولی اگر تولیدکننده 
داخل تقویت شود و رونق تولید رخ دهد، درآمدها افزایش خواهد یافت و 

رفاهی از محل افزایش درآمد ایجاد خواهد شد.
سیاس��ت حفظ نرخ ارز در ش��رایط تورمی سیاستی رنج آفرین است نه 
گنج آفری��ن زیرا رف��اه کوتاه مدتی را ایجاد می کند ول��ی به رفاه بلندمدت 
یاری نمی رساند. همانطور که گفته شد می توان درآمدهای نفتی را صرف 
این کرد که قیمت کاالهای خارجی مثل گوش��ی، خودروهای شاسی بلند، 

ل��وازم خانگی در اقتصاد تورمی ایران ثابت بماند اما داش��تن این کاالهای 
مصرفی رفاه بلندمدت به ارمغان نمی آورد و بنیه اقتصادی کشور را تقویت 
نمی کند. آنچه رفاه بلندمدت را برای ایرانیان به ارمغان می آورد آن اس��ت 
که درآمدهای ارزی صرف ایجاد زیرساخت، تقویت بنیه تولیدی و افزایش 
قدرت رقابت پذیری شود. باید درآمد نفتی را صرف حفظ نرخ ارز کنیم تا 
رشد نقدینگی و تورم را در کشور مهار کنیم. اگر رشد نقدینگی در کشور 
مهار ش��ود، فش��ار در جهت رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی کاهش 
خواهد یافت و ثبات بیش��تری در نرخ ارز را ش��اهد خواهیم بود. تردیدی 
نیس��ت کاهش نوسان نرخ ارز و ثبات بیش��تر در اقتصاد به رونق و بهبود 

اقتصادی یاری می رساند.
ب��ه طور کلی در این گزارش، اصالح نرخ ارز با هدف حفظ رقابت پذیری 
تولید ملی ب��ه عنوان راه حل گنج آفرین و همچنین س��رکوب نرخ ارز در 
زمان های وفور ارز، ارزپاشی برای حفظ نرخ ارز و اعطای ارز با نرخ ترجیحی 

به بخش های مختلف به عنوان راه حل های رنج آفرین یاد شده است.
انتظاررئیسجمهورآیندهازبانکمرکزی

در حالی که وعده ها و شعارهای اغلب نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
از فعال شدن چاپخانه بانک مرکزی خبر می دهد، یک کارشناس اقتصادی 
درباره چالش های بانکی دولت سیزدهم می گوید: رئیس جمهور آینده نباید 
از بانک مرکزی انتظار حل مش��کالت مالی را داش��ته باشد و رئیس بانک 
مرکزی نیز به نحوی انتخاب شود که وفادار به استقالل این نهاد پولی باقی 
بماند. هادی حق ش��ناس درخصوص رابطه بین FATF و حل مشکالت 
بانک��ی در گفت وگو با ایِبنا می افزای��د: اخالل در روابط بانکی را در صورت 
عدم تصویب FATF شاهد خواهیم بود و در صورت حل این بحث موانع 
به حداقل می رس��د. متاسفانه در هشت س��ال گذشته، بانک ها به واسطه 
تحریم ها از اس��تانداردهای بانکی و پولی عق��ب ماندند، بنابراین چنانچه 
برجام احیا ش��ود نه تنها باید این س��ال ها جبران شود، بلکه نیاز است تا 
عقب ماندگی از اس��تانداردهای پولی نیز تالفی ش��ود. روابط پولی و بانکی 

کشور در واقع نیاز به یک تالش مضاعفی دارد تا به حالت عادی برگردد.
به اعتقاد وی، کار بزرگی که رئیس جمهور آینده باید انجام دهد این است 
که از بانک مرکزی انتظار نداشته باشد که کسری بودجه دولت را جبران 
کند، چنانچ��ه همین یک انتظار رئیس جمهور منتخ��ب از بانک مرکزی 
تحقق پیدا کند، مهمترین کمک به بازار پول شده زیرا اصلی ترین اشکال 
بانک مرکزی این است که پیرو سیاست های مالی و بودجه ای دولت هاست 
و سیاس��ت آن مستقل از سیاست بودجه ای نیست. علت آن هم به انتظار 
دولت ها از بانک مرکزی بابت جبران کس��ری بودجه و رفع مشکالت سایر 

بازارها را دارند.

آیاچاپخانهبانکمرکزیفعالمیشود؟

چالش های بانکی دولت آینده

نحوه تاس��یس و فعالیت صرافی ها تغییر کرد. طبق مصوبه شورای پول 
و اعتبار س��رمایه اولیه برای تاس��یس یک صرافی 25میلیارد تومان است 
درحالی  که پیش از این س��رمایه موردنیاز برای تاسیس صرافی در تهران 
و کالنش��هرها 12میلیارد تومان و در ش��هرهای دیگر در حدود 6 میلیارد 
تومان بود. به  نظر می رس��د افزایش س��قف س��رمایه اولیه برای تاس��یس 
صرافی ها منجر به محدود شدن تاسیس صرافی های جدید شود. هم اکنون 
717صرافی دارای مجوز در حال فعالیت هس��تند که البته در طول چند 
سال گذش��ته به  دلیل افزایش مبادالت ارزی و ساختار تحریم ها فهرست 
صرافی های دارای مجوز و بدون مجوز به  سرعت افزایش یافته است. درواقع 
درآمد صرافی ها از یک  سو به دلیل رشد مبادالت ارزی به  دلیل تالطم های 
ارزی افزایش یافته بود و از سوی دیگر تفاوت قیمت ناشی از نرخ رسمی و 
بازار آزاد، سود بیشتری را نصیب آنها می کرد، اما نکته مهم تر این بود که 
حجم اصلی مبادالت تجارت خارجی ایران به  دلیل تحریم شبکه بانکی به 

شبکه صرافی ها منتقل شده بود.
آنط��ور ک��ه در »دس��تورالعمل اجرایی تاس��یس فعالی��ت و نظارت بر 
صرافی ها« آمده است، انجام هرگونه عملیات صرافی در بسترهای معامالتی 
برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج  شده داخلی برای واردات، 
صرفا براس��اس ضوابط ابالغ��ی بانک مرکزی، امکان پذیر اس��ت و اعطای 
هرگونه تس��هیالت توس��ط مؤسسات اعتباری به ش��رکت صرافی ممنوع 

اس��ت. عالوه بر این، تأسیس شعبه توس��ط شرکت های صرافی وابسته به 
مؤسس��ات اعتباری در صورت تأمین س��رمایه برای تأسیس هر شعبه به 
میزان 75درصد حداقل س��رمایه موردنیاز برای تأس��یس صرافی براساس 
محل استقرار شعبه، دارابودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تأیید 
عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی ممکن 
خواهد بود. یکی دیگر از نکات اصالح قانون صرافی ها به اعتقاد کارشناسان، 
زمینه س��ازی الزم برای اعطای مجوز به صرافی های آنالین رمزارز است. با 
اصالحات صورت گرفته در »دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت 
بر صرافی ها« به اعتقاد کارشناس��ان ممنوعی��ت معامالت برخط و آنالین 
صرافی  های فیزیکی حذف ش��ده و این می تواند زمینه سازی برای اعطای 
مجوز به صرافی های آنالین باشد. در ماده 18 این دستورالعمل آمده است: 
»انجام عملیات صرافی در خارج از نش��انی مندرج در اساسنامه ثبت شده 
صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی یا مجوز ش��عبه، به اس��تثنای عملیات 
صرافی در بس��ترهای معامالتی برخط داخلی در چارچوب ضوابط ابالغی 
بان��ک مرکزی ممنوع بوده و جابه جایی و انتقال صرافی از نش��انی مندرج 
در اساس��نامه ثبت ش��ده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی به سایر نقاط 
منوط به کسب    مجوز از بانک مرکزی است.« بنابراین موضوع »ممنوعیت 
معامالت برخط« که قبال در این دستورالعمل مشاهده می شد، حذف شده 
اس��ت و این می تواند زمینه سازی برای مجوز صرافی های آنالین رمزارزها 

باشد. سهیل نیکزاد به  عنوان یک بیت کوینر با استقبال از این اصالحیه به 
همشهری گفته است: »به این ترتیب می توانیم شاهد فعالیت بیشتر فعاالن 
حوزه جابه جایی و تبادل ارز باش��یم. به  نظر می رسد االن هم معامله گران 
رمزارز می توانند با داش��تن ش��رایط الزم دریافت مج��وز صرافی فیزیکی، 
ای��ن بازار را به  دس��ت بگیرند.« در همین حال، ی��ک عضو کانون صرافان 
ضمن بیان آثار منفی این دستورالعمل بر صنف صرافان کشور، گفت: این 
دس��تورالعمل موجب حذف صرافان رسمی از بازار رسمی ارز و محرومیت 
معدود ش��هرهای کش��ور که یک یا دو صرافی دارن��د، از خدمات صرافی 
می شود. کامران س��لطانی زاده در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: اگر تناسب 
فعالیت های صرافی در ش��بکه گسترده  متنوع جغرافیایی و نحوه عملیات 
صرافی ها را در دستوالعمل پیش بینی نکنیم، موجب حذف صرافان رسمی 
از بازار رس��می ارز می ش��ود که طی ده ها س��ال برای تجمیع صرافان در 
فضای رسمی تالش شده است . اکنون پلتفرم های غیررسمی ارز دیجیتال 
بدون نظارت به صورت غیرقانونی اقدام به خرید و فروش های کالن ارزی 
می کنند که فشار آوردن مضاعف به صرافان رسمی می تواند آثار منفی بر 
صنف صرافان داشته باشد. به اعتقاد وی، در شهرستان ها حجم تعیین شده 
از سرمایه برای تاسیس صرافی با توجه به حجم تبادالت پایین ارزی توجیه 
اقتصادی ندارد و موجب می شود که معدود شهرهای کشور که یک یا دو 

صرافی دارند، از خدمات صرافی محروم شوند.

نگاهیبهشرایطجدیدتاسیسصرافیها

چراغصرافیهایآنالینرمزارزروشنمیشود؟

بانکنامه

قیمتدالردرنیمهکانال23هزارتومان
سکهدرسقفکانال10میلیونایستاد

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران 
با افزایش 70 هزار تومانی در روز سه ش��نبه همراه بود و به رقم 10 
میلیون و 830 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز 10 میلیون و 750 هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که 
بهار آزادی 6 میلیون تومان، ربع سکه 3 میلیون و 850 هزار تومان 
و س��که یک گرمی هم 2 میلی��ون و 350 هزار تومان قیمت خورد. 
در ب��ازار طال نیز نرخ هر گ��رم طالی 18 عیار به یک میلیون و 94 
هزار تومان رس��ید. قیمت مثق��ال طال نیز 4میلی��ون و 743 هزار 
تومان ش��د. همچنین هر اونس جهانی طال یک هزار و 912 دالر و 

37 سنت فروخته شد.
نرخ دالر در صرافی های بانکی نیز در روز سه شنبه با 239 تومان 
افزای��ش همراه بود و به رقم 23 هزار و 538 تومان رس��ید. قیمت 
فروش یورو نیز با 137 تومان کاهش به رقم 28 هزار و 257 تومان 
رس��ید. قیمت خرید هر دالر 23ه��زار و 72 تومان و نرخ خرید هر 

یورو نیز 27 هزار و 698 تومان بود.

وزیراقتصاددرمراسمرونماییازسندباکس:
رمزارزهاقابلیتدورزدنتحریمهارادارند

وزیر اقتصاد با بیان اینکه گفته می ش��ود که ایران توانس��ته است با 
رمزارزها تحریم ها را دور بزند، گفت باید با استخراج غیرمجاز رمزارزها 
مقابله کرد و برای آنکه بتوانیم جایگاه مناسبی در اقتصاد بین الملل پیدا 

کنیم باید به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم. 
فرهاد دژپسند در مراسم رونمایی از طرح محیط آزمون تنظیم گری 
)سندباکس( بازار سرمایه و طرح مرکز تعالی اقتصاد هوشمند و تحول 
دیجیتال ش��ریف، ادامه داد: در زمینه اقتصاد هوشمند تعدادی پروژه 
تعریف ش��ده بودند ک��ه باید به اجرا درمی آمدند. طی دو و نیم س��ال 
گذش��ته اقدامات مهمی طراحی و اجرا شد که بخشی از آنها به دلیل 
ش��رایط متناسب با برنامه ها پیش نرفت و در این زمینه، انحراف ناشی 

از مدیریت خیلی کم بود. 
وی با بیان اینکه عوامل جهش و توس��عه را نشناختیم یا نتوانستیم 
در صورت ش��ناخت از آنها اس��تفاده کنیم، گفت: هن��وز داریم درباره 
دول��ت الکترونیک صحبت می کنیم و عقب هس��تیم بلکه اکنون باید 
درباره دولت هوش��مند صحبت می کردیم. اگر تج��ارت الکترونیک را 
به تجارت موبایل و هوش��مند تبدیل می کردیم، می توانستیم با وجود 
موانع تحریمی گام های موثری برداریم. در دو سال اخیر سهم تجارت 

الکترونیک نسبت به تولید ناخالص داخلی 2.4برابر شده است. 
دژپسند رشد درآمدهای مالیاتی را منوط به استفاده از فناوری های 
ارتباطاتی دانست و افزود: طی سه تا چهار سال آینده سهم بالک چین 
به تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد بنابراین مقابل تحوالت سریع 
فناوری های دنیا چون رمزارزها باید مدیریت فعاالنه داشت زیرا فرصت 
از دست داده می شود. هرچه اقتصاد سنتی باشد، درصد هزینه ها بیشتر 
اس��ت و فناوری ها در زمینه اقتصادی، هزینه ه��ا را 70 درصد کاهش 
می دهند.  به گفت��ه وی، با تکیه بر فناوری ها می توان تحریم ها را دور 
زد. رمزارزها قابلیت دور زدن تحریم ها دارند، اما باید با اس��تخراج های 
غیرمجاز و غیرقانونی مقابله کرد و هرچه سریع تر خودمان را با اجزای 
اقتصاد هوش��مند منطب��ق کنیم. بازار س��رمایه کش��ورمان از لحاظ 
به کارگی��ری فناوری ها باالترین رتبه در دنی��ا را دارد. اگر می خواهیم 
در اقتصاد بین الملل جایگاه مناس��بی پیدا کنیم باید به سمت اقتصاد 
هوش��مند حرکت کنیم. قانون پایانه های فروشگاهی باید تا پایان سال 

اجرا شود و اقتصاد هوشمند نباید با تغییر وزیر فراموش شود.

نظامبانکیبزرگترینچالشدولتبعدیاست
بایدهاونبایدهایدولتسیزدهم

یک کارشناس اقتصادی، نظام بانکی را بزرگترین چالش رئیس جمهور 
آینده دانست و گفت تنها راهکار عبور از این بحران، اصالحات ساختاری 

است. 
وحید ش��قاقی به چالش  و بحران هایی که دولت آینده با آن روبه رو 
است، اشاره کرد و به ایسنا، گفت: دهه 1400 حساس ترین دهه کشور 
است و اگر نتوانیم در این دهه اصالحات ساختاری انجام دهیم، کشور 

به نقطه برگشت ناپذیر می رسد و امکان اصالحات از بین می رود. 
او ضمن تقس��یم چالش های دهه پیش رو به سه الیه، ادامه داد: در 
الیه اول، کش��ور با چهار بحران آب، جمعیت، صندوق بازنشس��تگی و 

پایان عصر صادرات مواجه خواهد بود. 
این کارشناس اقتصادی سپس از نظام بانکی به عنوان ابرچالش دهه 
آینده نام برد و اضافه کرد: در الیه سوم چالش هایی چون محیط زیست، 
فضای نامناسب کسب وکار، نابرابری، بیکاری، فساد و ... وجود دارد. در 
بحث آب، معادل 70درصد سرزمین به مرحله تنش آبی رسیده است 
که اگر نتوانیم آن را کنترل کنیم، در چند سال آینده شاهد درگیری 

بین استان ها، شهر و روستاها خواهیم بود.
به گفته وی، در سال گذشته رشد جمعیت به کمترین میزان رسید 
ک��ه اگر نتوانیم این کاهش رش��د جمعیت را متوق��ف کنیم، در پایان 
دهه پیش رو رش��د جمعیت صفر می ش��ود که بسیار خطرناک است. 
صندوق های بازنشستگی نیز ناترازی بیش از 1500 هزار میلیارد تومان 
دارند که برای رفع آن به 1500هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است 
و در صورت رفع نشدن آن احتماال تا پایان دهه 1400 باید نصف بودجه 

عمومی کشور صرف صندوق بازنشستگی شود. 
شقاقی با بیان اینکه تا سال 2030 میالدی، دنیا از واردات نفت عبور 
می کند که پای��ان عصر صادرات نفت ایران اس��ت، افزود: نظام بانکی 
کش��ور 1000 هزار میلیارد ناترازی دارد که برای رفع آن به این میزان 
منابع، اصالح قوانین و نظارت س��ختگیرانه بانک مرکزی احتیاج است. 
همچنین، نابرابری در اقتصاد ایران تشدید شده است؛ به گونه ای ضریب 
جینی به 41درصد رسیده که حکایت از عمیق تر شدن فاصله طبقاتی 

دارد. 
این تحلیلگر اقتصادی در انتها گفت که کشور به دلیل عدم اصالحات 
ساختاری درگیر ابرچالش های انباشت شده است که کار دولت بعدی را 
سخت می کند و در حساس ترین دوره ایران مجبور است که اصالحات 
س��اختاری برای کنترل بحران ها و چالش های اقتصادی انجام دهد که 
تحقق این اصالحات به یک گفت وگو و اجماع ملی، عزم جدی و اجماع 

نخبگان نیاز دارد.
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بهجایوعدهبورسی،برنامهعملیاتیدهید

بازار س��رمایه یکی از موضوعاتی است که برخی از کاندیداهای ریاست 
جمه��وری در روزهای گذش��ته طی صحبت های خود به آن اش��اره و به 
صورت کلی برنامه های ش��ان برای این بازار را تشریح کردند؛ موضوعی که 
یک تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که صحبت در مورد کلیات بازار 
س��رمایه کمکی به این بازار نخواهد کرد و هیچ ک��دام از کاندیداها برنامه 
عملیاتی هنوز مطرح نکرده اند. در حالی که شمارس معکوس برای برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آغاز ش��ده اس��ت، کاندیداهای این انتخابات 
برنامه های خود را برای اداره کش��ور در حوزه ه��ای مختلف ارائه کرده اند 
که سرفصل برخی از این سناریوها بازار سرمایه بود. برای مثال امیرحسین 
قاضی زاده هاش��می، وعده حل مشکل بورس طی سه روز را داده که باعث 
واکنش عبدالناصر همتی شده است. واکنشی مبنی بر اینکه »مگر بورس 
مایکروفر است که سه روزه بتوان مشکل آن را حل کرد؟!« در سوی دیگر 
ماج��را علیرضا زاکانی، این نکته را مطرح ک��رده که دولت در بورس رونق 
کاذب ایجاد کرده و این موضوع باعث شده مردم آسیب ببینند و محسن 
رضایی هم وعده تشکیل صندوقی برای جبران ضرر سهامداران داده است. 
درباره این برنامه های مطرح ش��ده از س��وی کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری، یک تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است که این برنامه ها کلی است 

و کاندیداها باید برنامه های عملیاتی خود را مطرح کنند.
فردین آقابزرگی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تاکنون هفت کاندیدای 
ریاست جمهوری به صورت کلی درباره بورس صحبت کرده اند و هیچ کدام 
ب��ا ارائه برنامه عملیاتی نکات خاصی را مط��رح نکرده اند، گفت: با توجه به 
صحبت هایی که در هشت سال گذشته از سوی رئیس جمهور دولت یازدهم 
و دوازدهم مطرح ش��د و بخش قابل توجهی از آن تحقق پیدا نکرد، انتظار 
می رود کاندیداها برنامه های عملیاتی خود را در همه حوزه ها از جمله بازار 
سرمایه مطرح کنند. وی ادامه داد: صرفا دستور کار قرار دادن مبارزه با فساد، 
رسیدگی به معیشت مردم و... بحث های کلی بوده و سال هاست که دنبال 
راهکار اجرایی آن هس��تیم. در حوزه بازار سرمایه بهترین برنامه، رسیدگی 
به امور عملیاتی و طرح موضوعاتی مانند استقالل بانک مرکزی و سازمان 
بورس به عنوان دو عضو مستقل برای مسئولیت بازار پول و سرمایه است. 
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: پرداختن به موضوعات عملیاتی بهتر 
از آن است که کاندیداها صرفا به ایراداتی که در دولت قبل وجود داشته و 
اموری که به سرانجام نرسیده است، بپردازند. شخصا بیانات و رهنمودهایی 
ک��ه بتواند به طور واضح خط مش��ی کاندیداها را مش��خص کند، ندیده ام. 
آقابزرگی ادامه داد: همه کاندیداها می گویند رس��یدگی به بازار سرمایه در 
دس��تور کار اس��ت و ابراز تمایل می کنند که بازار را تقویت و زیان مردم را 
جبران کنند، اما برنامه عملیاتی برای آن مطرح نکرده اند. او با تاکید بر اینکه 
به رسمیت شناختن استقالل بانک مرکزی و سازمان بورس می تواند یکی 
از ملزومات برنامه های اقتصادی باشد، توضیح داد: بانک مرکزی و سازمان 
بورس در حال حاضر به عنوان ادارات دولتی مشغول به کار هستند، درحالی 

که می توانند با نگرش بخش خصوصی اداره شوند.

نگـــاه

فرصت امروز: بازار س��رمایه همچنان روندی نزولی دارد و شاخص بورس تهران 
در روز گذش��ته بیش از 5 هزار واحد دیگر کاهش یافت. نهایتا شاخص کل بورس 
با این افت 5 هزار و 432 واحدی در رقم یک میلیون و 140 هزار واحد ایس��تاد. 
شاخص کل )هم وزن( نیز با یک هزار و 627 واحد کاهش به 381 هزار و 369 واحد 
و ش��اخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 50 واحد اف��ت به 246 هزار و 45 واحد 
رسید. شاخص بازار اول 5هزار و 533 واحد و شاخص بازار دوم 5 هزار و 649 واحد 
کاهش داش��ت. در معامالت روز سه شنبه بیش از 5میلیارد و 744 میلیون سهم، 

حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 41 هزار و 754 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین همه نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 502 واحد، 
گ��روه دارویی برکت )برکت( با 172 واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال( 
با 145 واحد، صنعت غذایی کورش )غکورش( با 129 واحد، نفت پارس )شنفت( 
ب��ا 121 واحد، تولیدی فوالد س��پید فراب کوی��ر )کویر( با 113 واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری استان گیالن )وسگیال( با 74 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 
با 73 واحد، شرکت سرمایه گذاری البرز )والبر( با 73 واحد، فوالد امیرکبیر کاشان 
)فجر( با 59 واحد و پرداخت الکترونیک س��امان کیش )س��پ( با 58 واحد، تاثیر 

مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل، نمادهای بانک ملت )وبملت( با 760 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شس��تا( با 674 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 516 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با 407 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
با405 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 350 واحد، س��ایپا )خساپا( با 288 
واحد، کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران )حکشتی( با 253 واحد، پاالیش نفت 
تهران )ش��تران( با 243 واحد و بانک ص��ادرات ایران )وبصادر( با 201 واحد تاثیر 

منفی را بر شاخص بورس داشتند.
همچنی��ن نمادهای صنعت غذای��ی کورش )غکورش(، پاالی��ش نفت اصفهان 
)ش��پنا(، صنعتی زر ماکارون )غزر(، بهساز کاشانه تهران )ثبهساز(، سایپا )خساپا(، 
ایران خودرو )خ��ودرو( و فرآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال( ازجمله نمادهای 
پُرتراکنش بودند. گروه فرآورده نفتی هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه 238 میلیون و 572 هزار برگه سهم به ارزش 

2 هزار و 873 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 48 واحد کاهش داشت 
و بر روی کانال 17 هزار و 677 واحد ثابت ماند. در این بازار 842 میلیون و 255 
هزار برگه س��هم به ارزش 27 هزار و 151 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. نمادهای 
پلیمر آریا ساس��ول )آریا(، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر )شبصیر(، تولید نیروی 
ب��رق دماوند )دماوند(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، برق و انرژی پیوند گس��تر 
پارس )بپیوند(، مجتمع صنایع الس��تیک یزد )پیزد(، شرکت سرمایه گذاری مس 
سرچشمه )سرچش��مه(، ودی )ودی(، تولید و توسعه س��رب روی ایران )فتوسا(، 
هتل پارسیان کوثر اصفهان )گکوثر( و اعتباری ملل )وملل( تاثیر مثبت بر شاخص 
این بازار داش��تند. همچنین نمادهای نیروگاه زاگرس کوثر )بزاگرس(، پتروشیمی 
تندگویان )ش��گویا(، بیمه تجارت نو )بنو(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، مدیریت 

انرژی تابان هور )وهور(، قاس��م ایران )قاسم(، بیمه اتکای ایرانیان )اتکای(، شرکت 
س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، نفت ایرانول )شرانل(، شرکت آهن و فوالد ارفع 
)رافع(، تولید برق ماهتاب کهنوج )بکهنوج(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، 
سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا( با 

تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

بازار س��رمایه اما در حالی در چند روز گذش��ته وارد مدار نزولی ش��ده که یک 
کارشناس، این افت مقطعی را به معنای پایان روند صعودی بازار سرمایه نمی داند و 
می گوید: افت مقطعی شاخص بورس به معنای پایان روند صعودی کوتاه مدت بازار 
نیست، بازار می تواند در مسیر معامالتی خود استراحتی را داشته باشد و بعد از آن 

دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد.
نیما میرزایی به روند دو روز اخیر شاخص بورس اشاره کرد و به ایرنا، گفت: بازار 
در بسیاری از سهم های شاخص ساز به نقاط ارزندگی نسبی رسیده است؛ بنابراین 
در برابر ریزش های شدید مقاومت نشان می دهد و پس از هر بار اصالح به سرعت و 

با اولین حضور خریداران افت قیمتی در این سهم ها جبران می شود.
به اعتقاد وی، بازار عمدتا در سهام کوچک و برخی سهام بزرگ همچنان در نگاه 
بلندمدت و  از نظر تکنیکالی در کانال ریزشی با شیب مالیم قرار دارد که مهمترین 
دلیل این افت ش��اخص را می توان در هیجان فروش س��هامداران خرد و ترس از 
کاهش نرخ دالر جس��ت وجو کرد، اما این افت به معنای پایان روند صعودی کوتاه 
مدت بازار نیس��ت، بلکه بازار می تواند در مسیر معامالتی خود استراحتی را داشته 

باشد و بعد از آن دوباره به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه س��پس به راه های بهبود روند معامالت بورس و 
سبزپوشی شاخص بورس اشاره کرد و افزود: اقدامات زیادی می تواند در این موضوع 
تاثیرگذار باشد، اما سریعترین و منطقی ترین راه حل برای کنترل و تثبیت بازار و 
رشدهای آتی آن را می توان در کاهش نرخ های بهره بانکی و بین بانکی جست وجو 
کرد. س��ازمان بورس اقدامات زیادی را در راس��تای کاهش هیجان ایجادش��ده در 
معامالت بازار در نظر گرفت، اما برخی از اقدامات مانند کاهش نرخ سود بانکی در 
حیطه اختیارات این سازمان نیست بلکه تصمیم گیری آن وابسته به سطوح باالتر 

و تصمیم گیران دولتی است.
او همچنی��ن به تاثیر واریز ی��ک درصد منابع مالی از صندوق توس��عه ملی به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه بر روند معامالت بورس اشاره کرد و گفت: مبلغی که 
قرار اس��ت از این صندوق وارد بازار سهام شود نسبت به برآوردهای اولیه برخی از 
کارشناس��ان بازار س��رمایه تفاوت معناداری پیدا کرده است و عمال در مقایسه با 
حج��م بازار و ارزش معامالت نمی توان انتظار معج��زه و تاثیرگذاری قابل توجهی 
را از ای��ن پول داش��ت. البته تاثیر روانی واریز منابع مال��ی به صندوق تثبیت بازار 
س��رمایه به عنوان حمایت مجموعه تصمیم گیر دولت از بازار سهام بی تاثیر نبوده 
اس��ت، همچنین در کنار آن در صورت مدیریت صحیح در نحوه خریدها می تواند 

کمک کننده به آرامش بازار باشد.
میرزایی در ادامه به مصوبه اخیر مجلس در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه اشاره 
کرد و گفت: این تصمیم موثرترین حمایت از بازار س��رمایه در ماه های اخیر بوده 
است، با وجود ایرادات کارشناسی واردشده به برخی از جزییات طرح پیشنهادی، به 
نظر می رسد که این اقدام در بلندمدت می تواند کمک زیادی را به مدیریت جریان 

نقدینگی به سمت تولید و بورس داشته باشد.  
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، به طور حتم می توان میزان تاثیر این طرح 

را پس از عبور از شرایط هیجانی فعلی بازار سرمایه مشاهده کرد.
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه نتیجه مثبت مذاک��رات وین تا چ��ه میزان 
می توان��د رون��د معامالت بازار را تح��ت تاثیر قرار دهد، گف��ت: با توجه به جهش 
قیمت کامودیتی ها عمال موضوع چندان جدی و خطرناکی سودسازی شرکت های 
صادرات محور را تهدید نمی کند. اکنون و در وضعیت فعلی بازار، قیمت اکثر سهام 
ش��رکت ها بعد از اصالح شدیدی که تجربه کردند برای خرید توجیه پذیر هستند. 
در صورت کاهش نرخ احتمالی دالر ممکن اس��ت ب��رای مدتی کوتاه بر روند بازار 

تاثیرگذار باشد اما نمی تواند تاثیر چندان جدی را بر روند بازار داشته باشد.
میرزایی با اش��اره ب��ه اینکه ترس فعلی در بازار نمی توان��د یک تهدید اصیل یا 
بلندمدت برای بورس باش��د، گفت: به نظر می رسد که اثر این اتفاق در بازار کوتاه 
مدت باش��د، زیرا همراه با افت موقت نرخ ارز، کانال های ارتباطی مالی و صادراتی 
نیز بهبود یافته و فقط با کاهش هزینه 10 تا 15 درصدی سربار نقل و انتقال ارز، 
اثر افت قیمت دالر در صورت های مالی ش��رکت ها بی اثر می ش��ود و حتی انتظار 
رشد جزئی سودآوری شرکت ها را با توجه به توسعه نسبی صادرات می توان انتظار 

داشت.

افتبیشاز5هزارواحدیدرچهارمینروزهفته

چراغ بورس قرمز ماند
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قیمتگذاریجدیدشورایرقابتبدونتوجه
بهرشدشدیدبهایمواداولیهاست

عض��و هی��أت مدی��ره انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن 
نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کش��ور درخصوص مصوبه 
اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش حداکثر 9درصدی قیمت 
خ��ودرو و مولفه های اثرگذار بر قیم��ت توضیحاتی را مطرح 

کرد.
س��یامک مقت��دری در گفت وگو ب��ا خبرن��گار خبرخودرو، 
درخصوص عدم لحاظ بهای تمام شده در فرمول قیمت گذاری 
خودرو از سوی ش��ورای رقابت و مولفه های اثرگذار بر قیمت 
خودرو اظهار داش��ت: معیار این شورا در قیمت گذاری خودرو 
جای س��وال دارد. بهای مواد اولیه نظی��ر فوالد طی 14 ماه، 
افزایش چهار برابری داشته، اما شورای رقابت در مصوبه اخیر 
خود مبنی بر افزایش حداکثر 9 درصدی قیمت خودرو، بهای 
این محصول را متناسب با افزایش نرخ مواد اولیه تغییر نداده 

است.
وی همچنین به افزایش 40 درصدی دستمزدها و رشد 40 
درصدی تورم در س��ال جاری اشاره کرد و افزود: این مولفه ها 
نیز در قیمت گذاری جدید خودرو از سوی شورای رقابت دیده 
نش��ده که نشان می دهد این ش��ورا مالحظات دیگری غیر از 
بهای تمام شده را برای تعیین قیمت خودرو در نظر می گیرد 
که روش��ن نیس��ت، در صورتی که آنچه که بر همگان آشکار 
اس��ت، این است که بهای نهاده های تولید افزایش شدیدی را 

در ماه های اخیر به خود دیده است.
عض��و هی��أت مدی��ره انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور همچنین درخصوص 
درخواست خودروسازان و انجمن سازندگان قطعات مبنی بر 
تقس��یم خودروهای داخلی به دو دسته عمومی و اختصاصی 
و تغیی��ر نحوه قیمت گذاری این خودروها و ارس��ال نامه ای با 
همین موضوع به رئیس کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای 
اس��المی تصریح ک��رد: افزایش قیمت یکی از آث��ار واگذاری 
تعیین قیمت خودروهای اختصاصی تحت عنوان خودروهای 

لوکس به خودروسازان است.
مقت��دری در پایان خاطرنش��ان کرد: اگر پ��س از واگذاری 
تعیین قیمت خودروهای لوکس به خودروسازان، بهای آن به 
ش��کل معناداری افزایش داشته باشد، ممکن است با توجه به 
تیراژ نه چندان باالی این محصوالت، افزایش قیمت به حدی 
باشد که با عدم استقبال مصرف کنندگان مواجه شود و بدین 
ترتیب، ه��دف جبران ضرر و زیان ه��ای وارده بر خودروهای 

پرتیراژ از ناحیه قیمت گذاری دستوری محقق نشود.

نماگربازارسهام

استفاده از نوعی فوالد جدید در یک ماشین معمولی خانوادگی با ظرفیت 
پنج سرنش��ین، وزن کلی وس��یله نقلیه را 170 تا 270 کیلوگرم کاهش 
می دهد که منجر به جلوگیری از تولید 3 تا 4.5 تن گازهای گلخانه ای در 

طول چرخه عمر خودرو می شود.
به گزارش برنا، براساس اعالم سازمان بین المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه 

موتوری، 95.6 میلیون دستگاه خودرو در سال 2018 تولید شده است. 
ب��ه ط��ور میانگین در هر وس��یله نقلیه، 900 کیلوگرم فوالد اس��تفاده 

می شود، که توزیع آن به صورت زیر است:
• 34 درصد در ساختار بدنه، گلگیر و درها، سقف و کاپوت و در صندوق 
مصرف می شود که نیازمند استحکام باال و جذب انرژی در صورت تصادف 

است.
• 23 درصد در پیشرانه اتومبیل که شامل چدن برای بدنه موتور و فوالد 

کربنی قابل ماشین کاری برای دنده های مقاوم در برابر سایش است.
• 12درصد در سیستم تعلیق، در قالب نوارهای نوردشده مستحکم

• مابقی در چرخ ها، الستیک ها، مخزن سوخت و سیستم فرمان و ترمز.
امروزه فوالدهای پیشرفته با استحکام باال )AHSS( تقریبا در طراحی هر 
وسیله نقلیه جدید استفاده می شوند. این فوالدها 60 درصد ساختار بدنه وسایل 
نقلیه امروزی را تشکیل می دهند و با کاهش وزن وسیله نقلیه، طراحی آن را 

بهینه و باعث افزایش ایمنی و افزایش راندمان سوخت می شوند. 
فوالدهایجدیدکاهشدهندهحجمگازهایگلخانهای

گریدهای جدید فوالدهای پیشرفته با استحکام باال، امکان کاهش 25 تا 
39 درصدی وزن خودرو نسبت به فوالد سنتی را به خودروسازان می دهند. 

استفاده از این نوع فوالد در یک ماشین معمولی خانوادگی با ظرفیت پنج 
سرنشین، وزن کلی وسیله نقلیه را 170 تا 270 کیلوگرم کاهش می دهد 
ک��ه منجر به جلوگیری از تولید 3 ت��ا 4.5 تن گازهای گلخانه ای در طول 
چرخه عمر خودرو می شود. این مقدار بیشتر از کل میزان گاز دی اکسید 
کربن اس��ت که در طول فرآیند تولید کل فوالد موجود در خودرو منتشر 

می شود.
گروه خودروس��ازی  World Auto Steel، برنامه ای س��ه ساله را در 
س��ال 2013 به اتمام رس��اند که طی آن طرح های کامال مهندسی شده 
با محوریت فوالد برای وس��ایل نقلیه الکتریکی ارائ��ه می دهد. این پروژه 
که به نام »وس��یله نقلیه فوالدی آینده«  )FSV( شناخته می شود، دارای 
طرح های س��اختار بدنه فوالدی اس��ت که وزن بدن��ه را تا 188 کیلوگرم 
کاهش می دهد و میزان انتشار گازهای گلخانه ای در چرخه عمر وسیله را 
تا حدود 70 درصد کم می کند. مطالعات این پروژه در سال 2007 آغاز شد 
و بر ارائه راه حل هایی برای اتومبیل هایی که در سال های 2015 تا 2020 
تولید می شوند، تمرکز داشت. امروز شاهد استفاده کاتالوگ مواد ارائه شده 

توسط پروژه FSV در محصوالت تولیدی جدید هستیم. 
صنع��ت حمل و نقل جهانی س��هم قاب��ل توجهی در انتش��ار گازهای 
گلخانه ای دارد و مس��ئول حدود 24 درصد از کل انتش��ار گاز دی اکسید 
کربن ساخته شده به دست بشر است. قانونگذاران با تعیین محدودیت های 
پیاپ��ی در تولید گازهای گلخانه ای، اس��تانداردهای مصرف س��وخت و یا 
ترکیبی از هر دو، در پی حل این چالش هستند. بسیاری از مقررات موجود 
به عنوان معیارهای کاهش مصرف سوخت شروع شده و تمرکز خود را بر 

افزایش مقدار »کیلومتر به ازای لیتر« که یک وس��یله نقلیه می تواند طی 
کند، قرار داده اند. این رویکرد اکنون به آیین نامه هایی گس��ترش یافته که 

میزان انتشار گازهای گلخانه ای از وسایل نقلیه را محدود می کند.
گسترش اس��تانداردهای صرفه جویی س��وخت به منظور کاهش تولید 
گازهای گلخانه ای، عواقب ناخواسته ای را نیز به همراه دارد. مثل جایگزینی 
مواد کم چگالی برای کاهش وزن خودرو. استفاده از این مواد می تواند باعث 
کم ش��دن وزن کلی خودرو و به فراخور آن کاهش مصرف س��وخت شود، 
با این حال، تولید این مواد معموال انرژی بیشتری مصرف کرده و گازهای 
گلخانه ای بیش��تری نیز تولید می کند، که باعث می ش��ود تولید گازهای 
گلخان��ه ای در زمان تولید وس��یله نقلیه به میزان قاب��ل توجهی افزایش 
می یابد. این مواد غالبا قابل بازیافت نیستند و نهایتا باید به گورستان های 
Life-( پسماند شهری ریخته شوند. مطالعات متعدد ارزیابی چرخه حیاتی

cycle assessment( نش��ان می دهند که چگونه این امر می تواند منجر 
به انتش��ار گازهای گلخانه ای بیش��تری در کل چرخه عمر وسیله نقلیه و 

همچنین افزایش هزینه های تولید آن شود.
کلید درک تاثیر زیست محیطی واقعی یک ماده، ارزیابی چرخه حیات 
آن است. ارزیابی چرخه حیات یک محصول، منابع، انرژی و میزان انتشار 
گازهای گلخانه ای را از مرحله اس��تخراج مواد اولیه تا مرحله پایان عمر و 
بازیافت یا دفع آن را بررسی می کند. نشریه جهانی فوالد در مقاله »فوالد 
در چرخه اقتصاد دورانی: چش��م انداز چرخ��ه حیات« توضیح می دهد که 
چگونه اس��تفاده از رویکرد چرخه حیات، برای درک تاثیر واقعی زیس��ت 

محیطی یک محصول ضروری است.

تاثیر فوالد بر کاهش قیمت خودرو و حفظ محیط زیست

////////////////////

//////

//////
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بهقلم:تیموتیکارتر
SEO.co کارآفرین و مدیر اجرایی موسسه

ترجمه: علی آل علی

بازاریاب��ی محتوایی یکی از اس��تراتژی های غال��ب در زمینه بازاریابی 
محسوب می شود. بسیاری از کسب و کارها برای موفقیت و تاثیرگذاری 
بهینه بر روی مخاطب هدف از این شیوه استفاده می کنند بنابراین اگر 
ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بازاریابی مناس��ب 
هس��تید، باید از این شیوه بهترین اس��تفاده را ببرید. نکته مهم در این 

میان درگیر اغلب بازاریاب ها با پدیده محتوای بد است. 
بس��یاری از بازاریاب ه��ا در تالش برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف از طریق تولید محتوا هس��تند، اما اغل��ب اوقات نتیجه امر کامال 
برعکس می شود. شاید برخی از کارشناس ها این امر را نشانه بدشانسی 
تلقی کنند، اما در واقع مسئله بسیار عمیق تر است. محتوای بد همیشه 
بازاریاب ها و همچنین مخاطب هدف را آزار می دهد بنابراین اگر ش��ما 
فکری به حال این نوع محتوا نکنید، س��رانجام خوشی در دنیای کسب 

و کار نخواهید داشت. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی محتوای ب��د و همچنین برخی از 
توصیه های کلیدی برای رهایی از شر آن است بنابراین اگر کسب و کار 
ش��ما هم با چنین وضعیتی دس��ت به گریبان است، هرگز مقاله کنونی 

را از دست ندهید. 
محتوایبدچیست؟

محت��وای ب��د نیاز به تعریف چندان س��ختی ندارد. هم��ه بازاریاب ها 
و حت��ی کاربران عادی در ش��بکه های اجتماعی به خوب��ی با محتوای 
بد آش��نایی دارند. هرگونه محتوایی که در زمین��ه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف شکس��ت بخورد، محتوای بد نام دارد. نکته جالب اینکه 
در ای��ن میان تفاوتی میان میزان هزینه هر کس��ب و کار بر روی تولید 
محتوا نیس��ت. شاید شما هزینه های بس��یار زیادی برای تولید محتوای 
بازاریابی انجام داده باش��ید، اما در نهایت محتوای تان چندان مناسب از 

کار درنیاید. این نوع محتوا بدون تردید محتوای بدی است. 
مهمترین مش��کل در م��ورد محتوای بد عدم ارتباط به مش��کالت یا 
دغدغه های مشتریان است. درست به همین خاطر کاربران هیچ توجهی 
ب��ه آن نش��ان نمی دهند. ش��ما در زمینه بازاریابی بای��د به دغدغه های 
کاربردی و همیش��گی مشتریان توجه نش��ان دهید. در غیر این صورت 

شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نخواهید کرد. 
اط��الع پی��دا کردن از دغدغه های مش��تریان در عرصه کس��ب و کار کار 
خیلی س��ختی نیست. شما با توجه به س��اده ترین نکات در زمینه بازاریابی 
و تاثیرگذاری بر روی مش��تریان امکان ساماندهی این امر را خواهید داشت. 
همچنین استفاده از چشم انداز مشتریان نیز کار شما را به خوبی پیش می برد. 

مشکالتمحتوایبدبرایبرندها
محتوای بد همیش��ه برای برندها مشکل ساز است. این امر اختصاص 
به یک کس��ب و کار خاص هم ندارد. تمام برندها در صورت مواجهه با 
محتوای بد تجربه ای تکان دهنده از اعتراض و همچنین ریزش مشتریان 
را خواهند داش��ت. این امر برای هر کس��ب و کاری بدترین نکته ممکن 
محس��وب می شود. آش��نایی با مش��کالت محتوای بد برای هر کسب و 
کاری به منظور جلوگیری از آن کاربردی خواهد بود بنابراین در صورت 

تمایل به برخی از این نکات توجه نمایید:
• آس��یب به شهرت برند: شهرت برند مهمترین دارایی شما در عرصه 
کس��ب و کار است بنابراین باید به خوبی از آن حفاظت نمایید. در غیر 

این صورت توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان کاهش پیدا 
خواه��د ک��رد. یکی از تاثیرات به ش��دت منفی محتوای ب��د مربوط به 

کاهش شهرت و اعتبار کسب و کارهاست. 

• مشکالت سئو: محتوای بد از نقطه نظر سئو هم مشکالت زیادی به 
همراه خواهد داش��ت. امروزه گوگل در صورت اعتراض شدید کاربران یا 
بی توجهی شان به چند نمونه از محتوای شما دیگر هیچ کدام از محتوای 
برندت��ان را در رتبه ه��ای برتر قرار نمی دهد بنابراین ش��ما باید در این 
زمینه نهایت دقت را به خرج دهید. در غیر این صورت مشکالت زیادی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا خواهید کرد. 
• عدم بازگشت س��رمایه: بازگشت سرمایه برای هر برندی مهم است. 
اگر سرمایه گذاری شما دارای موفقیت الزم نباشد، هیچ خبری از جلب 
نظر س��رمایه گذارهای تازه نخواهد بود. اغلب برندها به دلیل مش��کالت 
مالی و ناتوانی برای پیداکردن س��رمایه گذار ورشکست می شوند، با این 
حس��اب شما باید با تولید محتوای جذاب و پرهیز از انتشار محتوای بد 

از کاهش بازگشت سرمایه تان جلوگیری نمایید.
• کاه��ش اعتماد مش��تریان: اعتماد مش��تریان در صورت مش��اهده 
محت��وای بد به طور قابل مالحظ��ه ای کاهش پیدا می کند. این امر یک 
واکنش طبیعی از سوی مشتریان برند خواهد بود بنابراین شما نباید از 

مواجهه با چنین واکنشی بیش از اندازه تعجب نمایید. 
آیامحتوایبرندشمابداست؟

اگر کس��ب و کار ش��ما با هر کدام از مش��کالت مطرح در بخش قبل 
دست و پنجه نرم می کند، نشانه ای برای داشتن محتوای بد دارید. این 
امر بس��یاری از برنده��ا را نگران می کند. نکته مه��م در این ماجرا نظر 
خودتان درباره محتوای برندتان است. آیا به نظر شما محتوای تان دارای 
کیفیت بسیار بدی اس��ت؟ اگر نظرتان مثبت است، باید فکری به حال 
اوضاع بازاریابی تان نمایید. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف پیدا نخواهید کرد. 
یکی از راهکارهای مناس��ب برای اطالع از وضعیت محتوای بازاریابی 
برند توجه به نظر مشتریان است. همچنین اگر پیش از انتشار محتوای 
بازاریابی  تان نس��بت به پیش نمایش آن به برخی از مشتریان وفادارتان 
اقدام کنید، نظرات بس��یار مهمی دریافت خواهید کرد. این امر اهمیت 

بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در پی دارد. 
ارزیابی ش��ما نس��بت به کیفیت محتوای بازاریابی تان بدون تایید از 
سوی مشتریان هیچ ارزشی نخواهد داشت. بسیاری از برندها نظر بسیار 
مناسبی نسبت به محتوای ش��ان دارند، اما وقتی مشتریان با آن مواجه 

می شوند، تمام ماجرا روشن خواهد شد. 
هدف اصلی در این مقاله آش��نایی هرچند کوتاه و س��اده با محتوای 
بد بود. این امر به ش��ما برای تولید محت��وای بهتر و همچنین پرهیز از 
تولید محتوای بد کمک خواهد کرد. مهمترین نکته در این میان ارزیابی 
م��داوم کیفیت محتوای برند اس��ت. در غیر این صورت شانس��ی برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان با تولید محتوا نخواهید داشت. 
entrepreneur.com:منبع
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اخبار

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی 
با بیان اینکه این اســتان از طرف دولت، مســئول گسترش تجارت با 
جمهوری آذربایجان شــده است، گفت: آماده هر گونه همکاری در این 
زمینه هستیم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمدرضا پورمحمدی 
در جشن پنجاهمین سالگرد بهره برداری از سدهای ارس و میل مغان 
با اشاره به اشــتراک های فرهنگی، دینی و تاریخی مردم کشورمان با 
جمهوری آذربایجان گفت: به لحاظ اقتصادی هم ظرفیت های مناسبی 

برای همکاری وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه تفاهم نامه های متعددی برای تسهیل تجارت 
بین ۲ کشور منعقد شده  است، گفت: در حال حاضر روابط ما با کشور 

برادر، آذربایجان در سطح بهتری نسبت به هشت سال قبل قرار دارد.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته بیش از پنج دیدار 
دو جانبه میان روسای جمهور دو دولت انجام پذیرفته است و مقامات و 
وزرای طرفین برای گسترش سطح روابط، دیدارهای زیادی داشته اند 
که از ثمرات آن می توان به قراردادهای مشارکت برای تأسیس کارخانه 
خودروسازی، تولید دارو و قراردادهای حوزه های نفت، گاز، برق و راه آهن 
اشــاره کرد باید همکاری در همه حوزه ها علمی، فرهنگی صنعتی و 

فناوری های نو را گسترش داد.
استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: با اتمام جنگ قره باغ و توافق 
برای ایجاد صلح پایدار در منطقه، فرصت خوبی برای گسترش صلح در 

منطقه و همکاری همه کشورها فراهم شده است.
وی گفت: در پنجاهمین سالگرد بهره برداری از سدهای ارس و میل 
مغان بر روی رودخانه ای جمع شده ایم که بیش از یک رود معنا دارد، 

زیرا هم ثروتی فرهنگی و هم شریان حیاتی اقتصاد این مردمان است. 
جشن ۵۰ سالگی همکاری های آبی ایران و جمهوری آذربایجان در 
بهره برداری مشــترک از آب سدهای ارس و میل مغان با حضور وزیر 
نیروی کشورمان و نخســت وزیر جمهوری خودمختار نخجوان برگزار 
شد. این گزارش حاکی است، ایران و جمهوری آذربایجان به عنوان دو 
کشور مسلمان و همسایه به واسطه رودخانه ارس مرز مشترک دارند که 
مرز دوستی محسوب می شود و بر روی آن تاکنون سدهای اصلی ارس 
به ظرفیت ۲/۱ میلیارد مترمکعب و خداآفرین با گنجایش ۱.۶ میلیارد 

مترمکعب احداث شده و در حال بهره برداری هستند. 
همچنین سدهای تنظیمی و انحرافی »میل مغان« در استان اردبیل 
با ۳۲ میلیون مترمکعب ظرفیت و »قیز قلعه سی« در آذربایجان شرقی 
با ۶۰ میلیــون مترمکعب گنجایش، بر روی رودخانــه مرزی ارس با 
هدف توسعه کشــاورزی در اراضی پایاب با همکاری ایران و جمهوری 

آذربایجان احداث شده است.
الزم به ذکر اســت با حضور وزیر نیرو آبگیری سد قیزقلعه سی در 
شهرســتان خداآفرین و سد گردیان در شهرستان جلفا و بهره برداری 

شبکه پایاب یکانات شهرستان مرند آغاز شد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه گیالن ، کورش باالدســت ، اعالم کرد : » در ســال 
گذشــته با رعایت پروتکل های بهداشتی ، حذف رمز 7 هزار و 74فقره 

کارت سوخت به ثبت رسید .«
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن ؛ اجرای قانون مدیریت مصرف سوخت از آبان ماه سال 98 آغاز 
و عملیات حذف رمز در نواحی نه گانه شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گیالن )  مرکزی رشت ، آستارا ،فومن ، صومعه سرا ، تالش 

، رودبار ، رودسر ، انزلی و الهیجان( انجام می شود .

مدیر منطقه گفت : »  بیشترین آمار حذف رمز در ناحیه مرکزی رشت 
بــا دو هزار و 7۳۵  فقره و بعد از آن ناحیه الهیجان با  یک هزار و ۳۵7 
فقره و کمترین تعــداد حذف رمز در نواحی رودبار و فومن به ترتیب با 
۲8۱  و ۳۱۳  فقره بوده است . « این مقام مسئول ضمن اشاره به اجرای 
حقوق شــهروندی و ارائه خدمات مطلوب به مردم افزود : » شهروندان 
جهت حذف رمز کارت خود باید کارت هوشــمند سوخت، کارت ملی 
و کارت خودرو را نیز همراه خود داشــته باشند و در صورت مفقودی یا 
خراب شدن کارت سوخت باید با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ نسبت به 

درخواست صدور کارت المثنی اقدام کنند.«

همدان - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار همدان  همراه با مدیر 
منطقه ۳ شــهرداری همدان از مراحل اجرایی بلــوار قدر بازدید کرد و  
ضمن ابراز رضایت از میزان و نحوه انجام پروژه های عمرانی سطح منطقه 
سه، از بهبود کیفی فضای موجود و رفع ترافیک  با بازگشایی معبر قدر 

سخن گفت. 
عباس صوفی، در حاشــیه این  بازدید، عنوان کرد: بر اســاس آنچه 
در  برنامه ریــزی مد نظر قرار داشــت و قــول آن را نیز به مردم عزیز و 
شــهروندان این منطقه داده بودیم، عملیات احداث بلوار قدر در مراحل 

پایانی  عملیات اجرایی قرار دارد.
صوفی با بیان اینکه بلوار قدر معبر ارتباطی بلوار حضرت امام )َع( به 
منطقه خضر خواهد بود به مزایای تحقق این پروژه در منطقه، اشاره کرد 
و گفت: این معبر قطعا در رفع ترافیک موجود و همینطور افزایش کیفی 

فضای موجود موثر خواهد بود.  

وی با تشکر از مدیر منطقه سه شهرداری و همکاران ایشان به واسطه 
تالش مستمری که در اجرای مطلوب و فنی پروژه ها به کار گرفته اند، ابراز 
کرد: در ادامه نیز با همت این عزیزان بلوار قدر را به میدان امام حسین 

)َع( خواهیم رســاند تا شاهد تسهیل در حمل و نقل و رفع ترافیک در 
این منطقه باشیم.

وی با بیان اینکه عملیات آســفالت ریزی بلوار قدر با تالش شــبانه 
روزی عوامل اجرایی این منطقه  و اکیپ ســازمان عمران شروع شده 
است  خاطر نشان کرد: این پروژه در حدود۳۰۰۰ تن آسفالت نیاز دارد 
و بعد از اتمام پروژه آســفالت ریزی در  اینده ای نزدیک به بهره برداری 

خواهد رسید.
مدیر منطقه سه شهرداری همدان نیز گفت : به پشتوانه قولی که به 
شهروندان فهیم همدانی داده شده بود  بازگشایی معبر و احداث بلوار قدر 

با تالش شبانه روزی و نهایت  سرعت در حال اجرا است.
 فیضی منش  تاکید کرد: در سال ۱4۰۰ در هر ماه شهرداری منطقه 
۳پروژه های عمرانی را به بهره برداری می رســاند و قطعاً در پایان هر ماه 

شاهد افتتاح یک پروژه خواهیم بود.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: با هدف بهبود سطح بهره وري 
در سازمان و به تبع آن افزایش سطح رضایتمندي مشترکین و مصرف 
کنندگان گاز طبیعي در استان، در فروردین و اردیبهشت ۱4۰۰، بیش از 
۳ هزار نفر ساعت آموزش حین خدمت در گاز گیالن برگزار شده است.

به گزارش روابط عمومي گاز گیالن، روز چهارشنبه ۵ خرداد حسین 
اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن درخصوص روند دانش افزایي 
کارکنان شــرکت اظهار داشت: در دو ماه ابتدایي سال جاري بیش از ۳ 

هزار نفر ساعت دوره آموزشي در این شرکت برگزار شده است.
وي با بیان اینکه ۱9۶ نفر از کارکنان فني و عملیاتي در این دوره هاي 

آموزشي شرکت کرده اند، گفت: علیرغم وجود محدودیت هاي کرونایي، 
پرسنل شرکت بر اساس برنامه ریزي هاي بعمل آمده از طریق آنالین در 

کالس ها شرکت می کنند.
حسین اکبر دوره های کار تیمی، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث، 
تکنیک های برنامه ریزی، انواع تصحیح کننده های اندازه گیری گاز و 
استانداردهای مهندسی مکانیک را از مهم ترین برنامه های برگزار شده 

در فروردین و اردیبهشت سال جاری عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان با اشاره به اهمیت آموزش 
و دانش افزایی کارکنان درجهت بهبود کیفیت خدمات رسانی به ذینفعان 

سازمان گفت: با برنامه ریزی های بعمل آمده و فراهم بودن زیرساخت 
های الزم، دوره های آموزشــی پرسنل به صورت مستمر در حال انجام 

است.

آذربایجان شــرقی - ماهان فــالح: عملیات اجرایــی احداث 
تصفیه خانه فاضالب شــهر هریس با حضور مسئوالن شهری و استانی 
آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مراسم کلنگ زنی پروژه احداث 
تصفیه خانه فاضالب شــهر هریس با حضور نماینده مردم شهرستان 
هریس در مجلس شــورای اسالمی، امام جمعه شهرستان و مسئولین 

استانی برگزار شد. 
قائم مقام شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی در آیین 
کلنگ زنی این طرح با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از مردم شــهر 
هریس از شبکه فاضالب برخوردار هستند، اظهار کرد: این تصفیه خانه با 
ظرفیت ۲ هزار و 9۰ مترمکعب بر دقیقه در حال احداث بوده و جمعیت 

برخوردار از این طرح ۱۰ هزار و ۵۱۵ نفر است. 
عباسپور افزود: با توجه به کاهش ســطح آب های زیرزمینی و لزوم 

تامین آب شــرب پایدار شهرها و روســتاهای تابعه، مجوز احداث سد 
»هرزه ورز« هریس اخذ شــده و سعی داریم بعد از مطالعه در کمترین 

زمان ممکن نسبت به شــروع عملیات احداث این سد که از مهم ترین 
پروژه های آبی منطقه برای تامین و پایداری آب شرب بهداشتی بیش از 

۱۲ روستا است، اقدام شود. 
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شــورای اســالمی نیز در این 
مراسم گفت: احداث تصفیه خانه فاضالب هریس از آرزوهای دیرینه اهالی 
شــهر بوده و در گام نخست ۱4 میلیارد تومان از اعتبار آن تامین شده 
است. محرم زاده افزود: در مورد سد »نهرعلی« هم ۱۰۰ میلیون تومان 
اعتبار برای مطالعه و توسعه آن تخصیص یافته و مراحل توسعه این سد 
در حال مطالعه بوده که بزودی شاهد توسعه این سد در راستای کمک به 

تامین آب کشاورزی و زراعت کشاورزان منطقه خواهیم بود.
الزم به ذکر اســت شهرستان هریس با ۵۰ هزار نفر جمعیت در 7۰ 

کیلومتری شمال شرق تبریز واقع است.

استاندار آذربایجان شرقی:

آماده گسترش همکاری با جمهوری آذربایجان هستیم

حذف رمز بالغ بر 7 هزار 70 فقره کارت سوخت در گیالن به ثبت رسید

شهردار همدان خبر داد:  

احداث بلوار قدر شمالی  در مراحل پایانی

بیش از 3 هزار نفر ساعت آموزش در گاز گیالن برگزار شد

با حدود ۴0 میلیارد تومان اعتبار؛

عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضالب شهرهریس آغاز شد

پنج انتصاب در شرکت برق منطقه ای خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند: با احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان، معاونت برنامه ریزی و تحقیقات، سرپرست دفتر خدمات 
مشــترکین، وصول درآمد و مدیریت مصرف، سرپرست دفتر مدیریت بحران، 
پدافند غیرعامل و HSE، سرپرست دفتر هیئت مدیره، مدیرعامل و حسابرسی 
داخلی و مدیر امور بهره برداری ناحیه ارجان این شرکت، منصوب شدند. محمود 
دشت بزرگ در احکامی ، کیومرث زمانی را به معاونت برنامه ریزی و تحقیقات 
این شرکت منصوب کرد.  وی در حکم دیگری، علی اصغر فرخی راد را به عنوان 
سرپرست دفتر خدمات مشترکین، وصول درآمد و مدیریت مصرف منصوب کرد.  
بر اساس احکام صادره همچنین سعید برادران به عنوان سرپرست دفتر هیئت مدیره، مدیرعامل و حسابرسی داخلی و بیژن بابادی به عنوان 
سرپرست دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE منصوب شدند. عبدالصاحب کفایت نیز با حکم مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 

خوزستان به عنوان مدیر امور بهره برداری ناحیه ارجان منصوب شد.

رشد 86 درصدی کمکهای مردمی و خدمات این نهاد در ماه رمضان
قم - خبرنگار فرصت امروز: کمیته امداد استان قم امسال در بخش های 
معیشتی، زکات، فطریه، کفارات و اکرام ایتام و محسنین 8۶ درصد نسبت به ماه 
مبارک رمضان سال گذشته رشد داشــته است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
کمیته امداد، سید محمدرضا میره ای، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته 
امداد استان قم ضمن قدردانی از مردم نیکوکار استان که همیشه این نهاد را یاری 
کرده اند گفت: قمی ها با یتیم نوازی و دستگیری از محرومان، امسال هم مانند 
ســالهای قبل خوش درخشیدند. وی با بیان اینکه امسال ۲۰۰ هزار پُرس غذای 
گرم و حدود ۱۶ هزار بسته معیشتی به ارزش ۱7۰ میلیارد ریال در بین نیازمندان 
توزیع شده است گفت: این رقم نسبت به ماه رمضان سال گذشته 7۰ درصد رشد داشته است. میره ای از جمع آوری یک میلیارد و 7۰۰ 
میلیون تومان زکات، فطریه و کفارات در استان قم خبر داد و گفت: این مبلغ در اسرع وقت با اولویت خانواده های نیازمند معیشت و دارای 
بیماران خاص به حساب آنها واریز شد. وی رشد ۵۰ درصدی کمکهای مردمی به ایتام را تشریح و بیان کرد: این کمک ها در سال گذشته دو 

میلیارد تومان بوده است که امسال به حدود سه میلیارد تومان رسیده است. 

در فروردین و اردیبهشت امسال صورت گرفت
تولید بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه 

شهید رجایی
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: بیش از ۱ میلیارد و 8۰۰ میلیون کیلووات 
ســاعت انرژی خالص در ۲ ماهه امسال از سوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه 
شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در ۲ ماهه امسال، ۱ میلیارد و 84۳ 
میلیون و ۱97 هزار و۳۰۰ کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای 
سیزده گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است. از این میزان 
انــرژی، 9۶۶ میلیون و ۳44 هزار و ۳۰۰ کیلووات ســاعت انرژی در واحدهای 
نیروگاه ســیکل ترکیبی و 87۶ میلیون و 8۵۳ هزار کیلووات ساعت انرژی در 
واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است. در بازه زمانی ۲ ماهه امسال، تولید انرژی الکتریکی خالص در این نیروگاه، حدود ۶ درصد نسبت به 
مدت زمان مشابه سال گذشته رشد داشته است. نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن ۱۳ واحد بخاری و سیکل ترکیبی و تولید ساالنه حدود 

۱۲ میلیارد کیلووات ساعت انرژی، 4 درصد از نیاز مصرف کشور را به این انرژی تامین می کند.

برگزاری 1۲ دوره آموزش HSE در شرکت گاز استان ایالم
ایالم – منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از برگزاری ۱۲ دوره آموزشی با یکهزار  و 8۱۶ نفر ساعت در زمینه های ایمنی و 
بهداشت، محیط زیست، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سال گذشته در این مجموعه خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان ایالم؛ "عباس شمس اللهی" افزود: این آموزش ها در زمینه شناسایی و ارزیابی مخاطرات محیطی، مخاطرات فرآیندی، مخاطرات 
بهداشت شغلی، آموزش غیر حضوری موج چهارم کرونا، واکنش در شرایط اضطراری، مقابله با شیوع ویروس کرونا، آموزش عبرت آموزی از 
حوادث مهم، رانندگی تدافعی و بکارگیری لوازم حفاظت فردی بوده است. وی با بیان اینکه در سال گذشته برای گروه های هدف از جمله 
نیروهای رسمی و پیمانکاری بیش از یکهزار و 8۱۶ نفر ساعت دوره های تخصصی HSE برگزار شده است، اظهار داشت: عالوه بر آموزش  
الزامات قانونی از جمله استقرار سیستم های مدیریتی و ابالغیه های باالدستی، اجرای دوره آموزش رانندگی تدافعی و برگزاری آموزش های 
منتج از اقدامات کنترلی ریســکهای شناسایی شده، حوادث و شبه حوادث و یا اتفاقات گذشته از طریق آموزش های تخصصی، می توان 
احتمال وقوع آنها را به حداقل رساند. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه یکی از راههای کنترل حوادث، برگزاری آموزش های 
HSE می باشد که خوشبختانه  در شرکت گاز استان ایالم نتیجه بخش بوده است، تصریح کرد: ضعف سامانه های نظارتی، بی انضباطی بارز 
محیط کار، عدم پایبندی به موازین اولیه ایمنی، بکارگیری غیر اصولی از ابزار و تجهیزات، عدم رعایت مقررات و دستور العمل های ایمنی از 

دالئل بروز حوادث می باشند که با برگزاری آموزش های تخصصی می توان از رخداد حوادث جلوگیری کرد. 

دیدارمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از خانواده شهید 
گرانقدر موسوی و همکار بازنشسته رحمت محمدی

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به اتفاق مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه اداره 
کل با حضور در منزل شهید بزرگوار سید جمال موسوی و همکار بازنشسته آقای رحمت محمدی از خانواده ایشان دیدار نمودند.در جهت 
تجلیل از مقام شامخ شهداءو یادگاران دفاع مقدس روز مقاومت ،ایثار و پیروزی ، مدیر کل ،مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه و 
هیئت  همراه در منزل شهید بزرگوار سید جمال موسوی حضور یافته و از خانواده مکرم این شهید گرانقدر دیدار کردند.شایان ذکر است 
عبدالرحیم لطفی مدیرکل این اداره کل به اتفاق همراهان در منزل همکار بازنشسته منابع طبیعی استان، کارمند پر تالش و خستگی ناپذیر 

آقای رحمت محمدی نیز حضور یافتند و از ایشان عیادت نمودند.

برگزاری مراسم افتتاح و بهره برداری مرکز دیالیز شهرستان میاندرود
ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، مرکز 
دیالیز کلینیک تخصصی حاج مصطفی آشوری میاندرود با ۲۵۰ مترمربع زیربنا 
بــا اعتبار نزدیک به 4۵ میلیارد ریال امروز طی مراســمی با حضور نمایندگان 
مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسالمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران و جمعی از مسئوالن این شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.
این مرکز دیالیز دارای ۵ تخت مجهز و مدرن می باشد که هزینه توسعه فضای 
فیزیکی ، تامین ۳ دستگاه دیالیز و تجهیز این مرکز توسط حاج مصطفی آشوری 
و تامین دودستگاه دیالیز دیگر توسط جمعی از خیرین میاندرودی پرداخت شده 

است. گفتنی است در پایان این مراسم از حاج مصطفی آشوری و چند تن از خیرین شهرستان میاندرود تجلیل شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن: 
بر تحکیم بنیان خانواده وترویج ازدواج آسان با برگزاری دوره های 

آموزشی تاکید کرد
رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان 
گیالن گفت: تســهیلگری در امر ازدواج وتقویت این فرهنگ در خانواده ها در 

تشویق جوانان به ازدواج وافزایش جمعیت جوان در استان موثر است.
عباس علیزاده بر تحکیم بنیان خانواده وترویج ازدواج آسان با برگزاری دوره 
های آموزشــی تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان گیالن: روز گذشــته کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده با 
حضور عباس علیزاده مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیالن در اداره 
کل برگزار شد.عباس علیزاده هدف از برگزاری این دوره آموزشی را که همزمان 
با روز ملی جمعیت برگزار شــد در راســتای اجرای سیاست های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری و تحقق شعار " ارتقای پویایی ، 
بالندگی و جوانی جمعیت" عنوان کرد. مدیرکل با بیان اینکه استان گیالن از حیث جمعیت جزء پیرترین استان های کشور است تصریح 
کرد:تسهیل گری در امر ازدواج وتقویت این فرهنگ در خانواده ها در تشویق جوانان به ازدواج و افزایش جمعیت جوان در استان موثر است. 
وی اضافه کرد: توجه به تحکیم بنیان خانواده وترویج ازدواج آسان با برگزاری دوره های آموزشی در این زمینه از الزامات مهم اموراجتماعی 
است. درپایان به منظور تشویق و ترغیب کارکنان جوان در انجام این سنت حسنه ، از یک تن از کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان گیالن که در سال جاری اقدام به این امر خداپسندانه کرد توسط مدیرکل تقدیر شد.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز:  “تیاب« نخستین روستای 
بهره مند از شبکه جمع آوری فاضالب در حالی که بهره مندی شهرهای 
هرمزگان از شــبکه جمع آوری فاضالب به عنوان یکی از شاخص های 
توســعه، در دولت دوازدهم  شتاب بیشتری گرفته، ضرورت اجرای این 
طرح در روســتاها نیز با هدف حفظ محیط زیســت، حفاظت از منابع 
آب های زیرزمینی و ارتقاء شــاخص های بهداشتی روستاییان بیش از 
پیش احساس می شود. در همین رابطه و با تحقق طرح یکپارچه سازی 
شــرکت های آب و فاضالب شــهری و روستایی، نخستین طرح جمع 
آوری فاضالب روستایی هرمزگان در روستای »تیاب« شهرستان میناب 
که آغاز عملیات اجرایی آن به یک دهه قبل برمی گردد،  با شــتاب هر 
چه بیشتر ادامه و سرانجام صبح دیروز )4 خرداد ۱4۰۰(به عنوان یکی 
از نتایج مهم یکپارچه ســازی با دستور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو  بهره 
برداری و افتتاح شــد. طرحی که قرار است بنا به گفته مدیرعامل آب 
و فاضالب هرمزگان؛ عالوه بر ارتقاء شــاخص های بهداشتی، پیامدهای 

اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را برای روستاییان به ارمغان آورد.

“امین قصمی” در خصوص جزییات این طرح گفت: حجم عملیاتی 
این طرح شامل ۱8 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب، یکهزار و 9۰۰ 
متر خط انتقال، ایستگاه پمپاژ فاضالب و تصفیه خانه ای به ظرفیت 88۰ 

مترمکعب در روز با فرآیند تصفیه MBR است. 
به گفته وی؛ اعتبار هزینه شــده برای ایــن طرح ۱8۰ میلیارد ریال 

بوده است. 
وی در ادامه در خصوص گالیه اهالی روســتای تیاب نسبت به عدم 
نصب انشعابات فاضالب، گفت: با توجه به تکمیل پکیج فاضالب تیاب 
شــامل خط انتقال، شبکه جمع آوری، ایســتگاه پمپاژ و تصفیه خانه 
فاضالب، اهالی روســتا بایستی برای بهره مندی از این طرح  نسبت به 

خرید انشعاب اقدام نمایند. 
وی افزود: در حال حاضر ۳۵۰ انشعاب فاضالب نصب شده است که 
در صورت خرید انشــعاب از سوی مشترکین، آبفا نسبت به وصل این 

انشعابات به شبکه جمع آوری فاضالب اقدام می کند. 
مدیرعامل آبفا اســتان در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح 
فاضالب تیاب از یک دهه قبل آغاز شده است، در حال حاضر در برخی 
مناطق بازســازی خطــوط انتقال قدیمی فاضالب کماکان در دســت 
اجراســت که این مســئله مانع افتتاح و بهره برداری رسمی نبوده ، به 
طوری در حال حاضر فاضالب برخی مناطق از طریق ایستگاه پمپاژ به 

تصفیه خانه فاضالب منتقل شده است. 

مدیرعامل آبفا هرمزگان؛

پروژه فاضالب » تیاب« متوقف نشده

چهارشنبه
12 خرداد 1400

شماره 1800
چهارشنبه
12 خرداد 1400

شماره 1793



بهقلم:مارتاسزیندلر
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

هر استراتژی بازاریابی موفقی با استفاده از داده های کاربردی 
ش��روع می شود. هیچ بازاریابی بدون استفاده از داده های معتبر 
امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر مشتریان 
را ن��دارد. این امر به دلیل تعامل فزاینده کاربران با ش��بکه های 

اجتماعی و حضور روزافزون در فضای اینترنت است. 
طراحی اس��تراتژی بازاریابی به طور س��نتی یکی از کارهای 
پردردسر در زمینه کس��ب و کار محسوب می شود. بسیاری از 
کس��ب و کارها برای پیگیری این امر نیاز به زمان بسیار زیادی 
دارند. اگر ش��ما هنوز هم در زمینه طراحی استراتژی بازاریابی 
از شیوه های تکراری اس��تفاده می کنید، باید تحول اساسی در 
نح��وه بازاریابی برندتان صورت دهید. هدف اصلی در این مقاله 
مرور برخی از مهمترین نکات برای طراحی استراتژی بازاریابی 
داده محور است. پیش از اینکه به سراغ توصیه های اصلی برویم، 
ابتدا باید اهمیت بازاریابی داده محور را نش��ان دهید. به عبارت 
دیگر، طراحی اس��تراتژی بازاریابی داده محور چه اهمیتی برای 

برندها دارد؟ 
چرااستراتژیبازاریابیدادهمحورمهماست؟

صرفهجوییدرزمان
ش��ما برای طراح��ی اس��تراتژی بازاریابی تان نی��از به زمان 
زیادی ندارید. بس��یاری از برندها به طور س��نتی برای طراحی 
اس��تراتژی بازاریابی وقت زیادی را صرف می کنند. اگر شما به 
طور هوش��مندانه ای در این زمینه فعالیت داشته باشید، امکان 
صرفه جویی در زمان را خواهید یافت. این امر به لطف استفاده از 
داده های معتبر در زمینه طراحی استراتژی بازاریابی امکان پذیر 

شده است. 
بازگشتسرمایهباال

هدف اصلی از فعالیت بازاریابی بازگشت سرمایه به طور مطلوب 
اس��ت. اگر کسب و کار ش��ما در این راستا عملکرد مناسبی از 
خودش نش��ان ندهد، نه تنها فروش مناسبی را تجربه نخواهید 
کرد، بلکه سرمایه گذارها نیز دیگر تمایلی برای همکاری با شما 

نخواهند داشت. 
استفاده از داده های دقیق در زمینه طراحی استراتژی بازاریابی 
امری مطمئن و تاثیرگذار برای موفقیت برندها محسوب می شود. 
خوشبختانه امروزه دسترسی به داده های مهم و تولید آنها کار 
چندان سختی نیست بنابراین شما به ساده  ترین شکل ممکن 
امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان و تجربه بازگشت سرمایه باال 

را خواهید داشت. 
برندسازیبهتر

بازاریابی و برندس��ازی پیوند بس��یار نزدیکی با هم دارند. اگر 
کسب و کار شما توانایی مدیریت حوزه بازاریابی به طور مناسب 
را نداشته باشد، اعتبار برندتان به طور قابل مالحظه ای خدشه دار 
خواهد شد بنابراین شما همیشه باید به دنبال استفاده از بهترین 
توصیه های ممکن در زمینه بازاریابی باش��ید. کاربرد داده های 
معتبر در این راس��تا برندت��ان را با جلوه ای حرف��ه ای در میان 
مشتریان معرفی خواهد کرد. نتیجه این امر توانایی تاثیرگذاری 

باال بر روی مشتریان خواهد بود. 
چگونهاستراتژیبازاریابیدادهمحورطراحیکنیم؟

1.طراحیچارچوبداده
شما برای شروع کارتان در زمینه طراحی استراتژی بازاریابی 
داده محور ابتدا باید به دنبال آشنایی به این شیوه چارچوب های 
آن باش��ید. توصی��ه اصلی در ای��ن میان کنار گذاش��تن تمام 
تجربه های قبلی تان در زمینه طراحی استراتژی است. شاید این 
امر در نگاه نخست بسیار سخت به نظر برسد، اما مزیتش عدم 
ادغام شیوه های مختلف طراحی استراتژی و در نهایت مواجهه با 

شکست در این زمینه است. 
طراحی استراتژی بازاریابی براساس داده های دقیق یک فرآیند 
مش��خص و چارچوب دقیق دارد. شما قرار نیست از هر منبعی 
برای طراحی برنامه تان استفاده کنید. شاید این امر ایده ای جذاب 
به نظر برسد، اما در نهایت استراتژی تان را بی نهایت غیرکاربردی 
خواهد ساخت. برخی از برندها در این میان برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اقدام به استفاده مستقیم از استراتژی دیگر 
برندها می کنند. این امر نه تنها موفقیتی برای ش��ما به همراه 
نخواهد داشت، بلکه وضعیت تان در زمینه بازاریابی را به شدت 
دش��وار خواهد کرد. شما باید ایده و طرح بازاریابی ویژه خودتان 
را برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان توسعه دهید. در غیر این 
صورت هیچ توجهی به استراتژی و کمپین های تان جلب نخواهد 

شد. 
2.آشناییبامشتریانهدف

بی شک هیچ برندی بر روی تمام مشتریان بازار سرمایه گذاری 
نمی کند. این امر نه تنها غیرممکن، بلکه از نظر مالی هزینه بسیار 
زیادی نیز به همراه دارد. همیش��ه در بازار برخی از مشتریان به 
کسب و کار شما و همچنین محصوالت تان عالقه دارند. اگر شما 
در این میان توجهی به این نکته نداشته باشید، فقط بودجه تان در 

زمینه طراحی استراتژی بازاریابی را به باد خواهید داد. 
آشنایی با مشتریان برند به معنای کپی برداری از دیگر برندها 
نیست. هر برندی دارای مشتریان خاص خودش است بنابراین 
ش��ما نباید به دنبال الگوی دیگر برندها در این راس��تا باشید. 
مهمترین نکته در این میان تالش برای ارزیابی وضعیت مشتریان 
حاضر در بازار براس��اس چندین معیار است. برخی از مهمترین 

معیارها برای آشنایی اصولی با مشتریان به شرح ذیل است:
• سن

• میزان درآمد تخمینی
• موقعیت مکانی

• میزان عالقه به حوزه کسب و کار برندتان
بی تردید دسترس��ی به داده های فوق به سادگی امکان پذیر 
نیست بنابراین شاید ش��ما در عمل مسیر بسیار طوالنی برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان طی کنید. این امر وضعیتی 
طبیعی محس��وب می شود. اس��تفاده از ابزارهایی نظیر گوگل 
آنالیتیکس یا دیگر ابزارهای کاربردی در این میان اهمیت زیادی 
دارد. چنین ابزارهایی شما را نسبت به اجرای یک مطالعه عمیق 

و پرهزینه درباره مشتریان هدف تان بی نیاز خواهد کرد. 
3.برنامهریزیبرایتولیدمحتوابراساسپرسونای

مشتریان
پرس��ونای مش��تریان مفهوم بس��یار مهمی برای بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. برخ��ی از برندها در 
این مسیر تالشی برای آشنایی با پرسونای مشتریان شان انجام 
نمی دهند. پرسونای برند در ساده ترین معنا شناخت نسبی شما 

از مشتریان هدف تان را شرح می دهد. 
اگر ش��ما در مرحله قبلی شناخت درستی از مشتریان تان به 
دست آورده باشید، شانس باالیی برای تعامل و هماهنگی با آنها 
خواهید داش��ت. این امر اغلب اوقات از سوی برندهای بزرگ با 
طراحی شخصیت های احتمالی برای هر کدام از مشتریان دنبال 

می شود. 
تولید محتوا براساس پرسونای مشتریان میزان تاثیرگذاری آن 
را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. مهمترین مشکل در 
این میان تالش برای استفاده از پرسوناهای مختلف است. بدون 
تردید مشتریان شما یک گروه یکدست و دارای سلیقه یکسان 
نیستند. بنابراین ش��ما باید محتوای مختلفی برای مشتریانی 
با س��لیقه های گوناگ��ون طراحی نمایید. در غی��ر این صورت 

وضعیت تان به شدت پیچیده می شود. 

طراحی استراتژی بازاریابی براساس پرسونای مشتریان به شما 
برای تاثیرگذاری همیشگی بر روی مشتریان کمک خواهد کرد. 
متاسفانه برخی از برندها فقط برای مدت زمانی محدود امکان 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان هدف شان را دارند. این امر یکی از 
مهمترین مشکالت برندها در حوزه بازاریابی محسوب می شود. 
اگر شما پرسونای مش��تریان تان را به طور دقیق طراحی کرده 
باشید، دیگر نیازی برای نگرانی در چنین شرایطی نخواهد بود. 
امروزه برخی از برندها حتی برای طراحی پرسونای مشتریان شان 
هزینه های زیادی را نیز صرف می کنند. این امر نه تنها غیرضروری 
است، بلکه هزینه زیادی نیز روی دست شما خواهد گذاشت. شما 
با توجه به نکات مورد بحث در این بخش به سادگی هرچه تمام تر 
امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان و همچنین طراحی پرسونای 

آنها را خواهید داشت. 
4.گردآوریدادههاازمنابعمختلف

اگر شما داده های موردنیازتان را تولید نمی کنید، باید به دنبال 
منابع معتبر برای گردآوری آن باشید. متاسفانه برخی از کسب و 
کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده از 
هر نوع داده ای می کنند. این امر نه تنها کمکی به چنین برندهایی 
برای بازاریابی بهتر نمی کند، بلکه در بلندمدت اعتبارشان را نیز 

خدشه دار خواهد کرد. 
اگر ش��ما برای چند بار محتوای کلیشه ای و غیرجذاب برای 
مخاطب هدف تان تولید کنی��د، به تدریج دیگر جایی در میان 
برندهای محبوب آنها نخواهید داش��ت. ای��ن امر تفاوت میان 
برندهای موفق و شکس��ت خورده را ش��کل می دهد. توصیه ما 
در این بخش استفاده از منابع مختلف برای گردآوری داده های 
موردنیازتان اس��ت. این امر بس��یار بهتر از سایر شیوه ها امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را فراهم خواهد کرد. 
بدون تردی��د وقتی صحبت از گ��ردآوری داده های کاربردی 
درباره مشتریان می شود، نخستین انتخاب گوگل خواهد بود. این 
ام��ر به دلیل اعتبار باالی گوگل و همچنین امکان تاثیرگذاری 
ساده بر روی مخاطب هدف با استفاده از داده های این برند مطرح 
است. نکته مهم در این میان نیاز به استفاده از سایر منابع برای 

تکمیل اطالعات تان است. 
گوگل یک پلتفرم تخصصی در حوزه کسب و کار شما نیست، 
بلکه یکسری داده های عمومی درباره کسب و کارهای مختلف 
گردآوری می کند. این امر به معنای ضرورت اس��تفاده از منابع 
تخصصی تر در حوزه کسب و کارتان است. شاید این امر در نگاه 
نخست بسیار عجیب به نظر برسد، اما برخی از برندها حتی به 
داده های گوگل و برخی از دیگر پلتفرم های مشهور نیز اعتماد 
کامل ندارند. درست به همین خاطر برندهای بزرگ همیشه به 
دنبال اجرای مطالعات انحصاری برای شناخت هرچه بهتر بازار 

کسب و کار و مشتریان شان هستند. 
اگر ش��ما دارای ش��رایط الزم برای اجرای طرح های گسترده 
در زمینه شناسایی مش��تریان و ویژگی های بازار نیستید، باید 
دست کم از منابع مختلف اطالعات موردنیازتان را گردآوری کنید. 
در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

برندتان نخواهید داشت. 
5.بهینهسازیمداوممحتوایبرند

مهمترین بخش در هر اس��تراتژی بازاریابی داده محور تالش 

برای بهینه سازی محتوا به طور مداوم است. برخی از برندها پس 
از انتشار یک محتوای بازاریابی دیگر به طور کامل آن را فراموش 
می کنند. این امر نه تنها مشکالت زیادی برای کسب و کارها به 
همراه خواهد داشت، بلکه شانسی برای تعامل با مشتریان نیز به 

برندها نمی دهد. 
امروزه به روز رس��انی و بهینه س��ازی محتوا استراتژی بسیار 
س��اده تری در مقایس��ه با تالش برای تولید ی��ک محتوای تازه 
محسوب می شود. برخی از برندها هنوز هم نسبت به اهمیت این 
نکته توجه الزم را نشان نمی  دهند بنابراین مشاهده شکست های 
متعدد در حوزه بازاریابی امر عجیبی نخواهد بود. اگر شما نیز در 
این راستا مشکالت زیادی دارید، باید به دنبال استفاده دوباره از 

محتوای قدیمی تان باشید. 
گاهی اوقات محت��وای قدیمی برند هیچ ایراد خاصی ندارند، 
بلکه فقط با اندکی بهینه سازی و افزودن اطالعات به روز امکان 
تاثیرگذاری دوباره بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد شد. اگر 
شما در این میان اقدام به تولید محتوای تازه نمایید، فقط بودجه 

بازاریابی تان بر باد خواهد رفت. 
استفاده از یک تقویم محتوایی ساده برای به روز رسانی مداوم 
محتوای قدیمی یکی از ایده های ساده و در عین حال تاثیرگذار 
است. برخی از برندها در این میان از اتوماسیون نیز برای یادآوری 
در زمینه به روز رسانی و بهینه سازی محتوا استفاده می کنند. با 
این حساب شما هیچ بهانه ای برای عدم به روز رسانی محتوای تان 

نخواهید داشت. 
۶.ترکیبچندینمحتوا

ش��ما هر بار که محتوای بازاریابی ب��رای مخاطب هدف تان 
طراحی می کنید، از محتوای متنوعی اس��تفاده کرده و هزینه 
باالیی را متحمل خواهید ش��د بنابراین تالش برای بهره برداری 
حداکثری از محتوای تولیدشده امری طبیعی خواهد بود. یکی از 
اجزای مهم در زمینه بازاریابی داده محور و طراحی استراتژی در 
این راستا تالش برای ترکیب محتواهای قدیمی یا فعلی برند برای 
انتشار یک محتوای برتر است. شاید این امر در ابتدا ایده عجیبی 
به نظر برس��د، اما در میان بسیاری از کاربران دارای محبوبیت 
اس��ت بنابراین ش��ما باید هرچه زودتر نسبت به استفاده از این 

تکنیک در استراتژی بازاریابی تان اقدام نمایید. 
اگر کسب و کار شما در زمینه تولید محتوای بازاریابی سابقه 
طوالنی داش��ته باش��د، به احتمال زیاد در ه��ر حوزه چندین 
محتوای مشابه خواهید داشت. ترکیب چنین محتواهایی بهترین 
ایده برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. 
بنابراین اگر شما در این راستا مشکلی پیش روی تان قرار دارد، 
بای��د در کمترین زمان ممکن رفع اش کنید در غیر این صورت 
محتوای قدیمی تان برای مدت ها در آرش��یو س��ایت یا اکانت 

برندتان در شبکه های اجتماعی خاک خواهد خورد. 
7.اتکابهبازاریابیباکمکاینفلوئنسرها

همکاری با اینفلوئنسرهای بزرگ هرگز ایده بدی نیست. شما 
در زمین��ه همکاری با این افراد باید جایگاه برندتان و همچنین 
تعامل نزدیک با آنها را مدنظر قرار دهید. امروزه بسیاری از برندها 
برای تعامل با مشتریان شان اقدام به همکاری با اینفلوئنسرها در 
سطوح مختلف می کنند. برخی از برندها در این میان برای تعامل 
با مخاطب هدف دردس��رهای زیادی دارند. یکی از راهکارهای 
ضروری در این میان همکاری و تعامل با اینفلوئنسرهاست. اگر 
ش��ما به این نکته مهم توجه الزم را نشان ندهید، خیلی زود از 

فهرست برندهای مورد عالقه مشتریان تان خارج خواهید شد. 
مهمترین نکته در زمینه همکاری با اینفلوئنس��رها توجه به 
س��طح شهرت شان و همچنین ارتباط ش��ان با کسب و کارتان 
است. اگر شما به این نکات به بهترین شکل ممکن توجه نشان 
دهید، شانس بسیار باالیی برای تعامل با مشتریان تان خواهید 
داشت. اینفلوئنسرها فقط براساس تعداد فالوورهای شان سنجیده 
نمی ش��وند. متاس��فانه بس��یاری از برندها فقط براساس تعداد 
فالوورهای یک اینفلوئنسر اقدام به تعامل با وی می کنند. اگر شما 
هم بر همین اساس اقدام به تعامل با اینفلوئنسرها نمایید، نه تنها 
بودجه بازاریابی تان را بر باد خواهید داد، بلکه دیگر شانسی برای 

تعامل با مخاطب هدف تان هم نخواهید داشت. 
8.شخصیسازیمحتوادرهرپلتفرم

هر ش��بکه اجتماعی دارای حال و هوای خاص خودش است. 
اگر شما در این میان اقدام به استفاده از یک محتوای واحد برای 
بازاریابی در تمام شبکه های اجتماعی نمایید، هیچ شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. این امر 
به خوبی در فعالیت برندهای بزرگ مشاهده می شود. هیچ برند 
بزرگی یک محتوا را به طور یکسان در پلتفرم های مختلف منتشر 
نمی کند. دلیل این امر آگاهی کسب و کارهای مختلف از اهمیت 
شخصی سازی محتوای برند برای مشتریان است بنابراین اگر شما 
قصد طراحی استراتژی بازاریابی بر مدار تعامل با مخاطب هدف را 

دارید، باید به طور ویژه ای به این نکات توجه نمایید. 
شاید شخصی سازی محتوای بازاریای برای هر پلتفرم در ابتدا 
امر بسیار سختی باشد، اما پس از اندکی تمرین شما سطح باالیی 
از مه��ارت در این ح��وزه را پیدا خواهید کرد بنابراین در زمینه 

شخصی سازی محتوا حتی یک لحظه را نیز تلف نکنید. 
۹.ارزیابیمداومنتایجکمپینها

اجرای کمپین های بازاریابی باید به طور دقیقی صورت گیرد. 
اگر شما با استفاده از داده های معتبر اقدام به طراحی کمپین های 
بازاریابی کرده باشید، در نهایت امکان ارزیابی آنها به ساده ترین 
ش��کل ممکن را نیز خواهید داش��ت. متاسفانه برخی از برندها 
در این راس��تا به طور مداوم مشکل دارند. دلیل این امر اجرای 

نادرست فرآیند بازاریابی داده محور است. 
ارزیابی نتایج کمپین ها به شما شانس باالیی برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مش��تریان خواه��د داد. دلیل این ام��ر بهبود کیفیت 
کمپین های بعدی به طور سلس��له مراتبی است. با این حساب 
اگر شما هرگز به این نکته مهم توجه نشان نداده اید، اکنون زمان 

تغییر در ارزیابی کمپین های بازاریابی قبلی تان است. 
بدون شک طراحی استراتژی بازاریابی کار ساده ای نیست. به 
ویژه اگر قصد طراحی آن براساس داده های معتبر را نیز داشته 
باش��ید. با این حال اگر از توصیه ه��ای مورد بحث در این مقاله 
استفاده نمایید، فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 

قابل مالحظه ای ساده خواهد شد. 
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راهکارهای طراحی استراتژی بازاریابی داده محور قیمتگذاریپویاوتاثیرآنبرخردهفروشیهایآنالین

بهقلم:جاوادخان/ کارشناس خرده فروشی 
ترجمه: علی آل علی

اس��تفاده از قیمت های پویا یکی از تکنیک های عالی برای موفقیت در عرصه خرده فروش��ی محس��وب 
می شود. اگرچه این شیوه در طول یک دهه اخیر کاربردهای زیادی برای برخی از خرده فروشی های آنالین 

داشته است، اما کمتر به طور عمومی مدنظر برندها قرار می گیرد. 
اس��تراتژی قیمت گذاری پویا چندان پیچیده نیس��ت. بر این اس��اس کس��ب و کارهای فعال در حوزه 
خرده فروشی آنالین به طور مداوم قیمت محصوالت موجود در فروشگاه شان را اصالح می کنند. این امر با 
هدف جلب نظر هرچه بهتر مشتریان صورت می گیرد. وقتی قیمت های یک محصول به طور مداوم تغییر 
می کند، انگیزه مش��تریان برای خرید در صورت مش��اهده کاهش قیمت به طور قابل مالحظه ای افزایش 

خواهد یافت. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی برای کسب و کارهاست. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از نکات مهم در رابطه با استراتژی قیمت گذاری پویاست. این امر 
به خرده فروشی های آنالین برای استفاده هرچه بهتر از این استراتژی کمک شایانی خواهد کرد بنابراین 
دیگر نیازی برای تردید در مورد استفاده از این شیوه نخواهد بود. در ادامه برخی از مزیت های این شیوه 

برای خرده فروشی های آنالین را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
کنترلبهتربررویکسبوکار

قیمت گ��ذاری پوی��ا امکان کنترل بهتر بر روی کس��ب و کار را به همراه دارد. بس��یاری از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان شان اقدام به استفاده از این شیوه می کنند. نکته جالب اینکه چنین شیو ه ای 
فقط مخصوص برندهای آنالین نیس��ت. حتی خرده فروش��ی های سنتی و حضوری نیز از این شیوه برای 

جلب نظر مشتریان استفاده می کنند.
کنترل بر روی کس��ب و کار به معنای امکان فروش س��ریع محصوالت در صورت نیاز اس��ت. این امر با 
قیمت گ��ذاری پویا به خوبی حل و فصل می ش��ود. تنها نکته مه��م در این میان تالش برای ارزیابی دقیق 
ش��رایط و قیمت محصوالت در بازار اس��ت. فقط در این صورت اعمال تغییر در قیمت محصوالت امکان 

جلب نظر مشتریان از سوی شما را به همراه خواهد داشت. 
ایجادانعطافبیشتردروضعیتبرند

بس��یاری از خرده فروش��ی های آنالین در طول دوران کرونا شمار بیشتری از مشتریان را به خود جلب 
کرده اند. اگر شما قصد حفظ چنین مشتریانی برای همیشه را دارید، باید نسبت به بهبود وضعیت کسب 
و کارتان در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نمایید. در غیر این صورت شانس��ی برای جلب نظر مش��تریان 
در بلندمدت نخواهید داش��ت. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای برندها دارد چراکه بسیاری از مشتریان 
خرده فروشی های آنالین در صورت بازگشایی دوباره خرده فروشی های سنتی در عمل دیگر مشتریان آنها 

نخواهند بود بنابراین شما باید نسبت به تجدیدنظر در این زمینه اقدام نمایید. 
تنها راهکار مناس��ب برای خرده فروش��ی های آنالین به منظور جلب نظر مداوم مش��تریان تالش برای 
اس��تفاده از الگوی قیمت گذاری پویاست. این امر انعطاف پذیری بسیار بهتری در رابطه با چنین برندهایی 
ایجاد می کند. شاید با استفاده از این شیوه شانس شما برای جلب نظر مداوم مشتریان افزایش پیدا کند. 

همچنین دیگر خبری از ریزش مشتریان در بلندمدت نخواهد بود. 
صرفهجوییدرهزینهها

هزینه نگهداری از محصوالت در انبار بس��یار زیاد اس��ت. بدون تردید شما به عنوان یک خرده فروشی 
در برخ��ی از بازه های زمانی نیاز به اس��تفاده از ظرفیت تمام انبارتان دارید. اگر در این ش��رایط برخی از 
محصوالت قدیمی هنوز در انبار باشد، بدون تردید شرایط برای شما دشوار خواهد شد. بسیاری از برندها 
برای اس��تفاده درست از ظرفیت تمام انبارش��ان اقدام به تجدیدنظر اساسی در زمینه انتخاب محصوالت 

برای عرضه در فروشگاه شان می کنند. این امر به معنای عدم عرضه برخی از محصوالت است. 
اگر ش��ما عرضه یک محصول را متوقف کنید، در صورت مواجهه با س��فارش یک مشتری درباره همان 
محصول وضعیت ناگواری پیدا خواهید کرد. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان حتی 
کم فروش ترین محصوالت ممکن را نیز در خرده فروشی شان عرضه می کنند. این امر نقش مثبتی بر روی 
وضعیت خرده فروش��ی ها در بلندمدت خواهد داش��ت بنابراین شما باید به طور مداوم این نکته را مدنظر 

قرار دهید. 
اس��تفاده از اس��تراتژی قیمت گذاری پویا به شما فرصت فروش هرچه س��ریع تر برخی از محصوالت را 
می دهد بنابراین هزینه های خرده فروش��ی آنالین ش��ما در بلندمدت به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا 

خواهد کرد. 
مدیریتقیمتهابایکنرمافزار

ش��ما برای مدیریت قیمت های پوی��ا نیازی به انجام دادن کار زیادی ندارید. مهمترین مس��ئله در این 
میان تالش برای استفاده از یک نرم افزار به منظور مدیریت قیمت ها به طور خودکار است. این امر امکان 

ویرایش قیمت ها براساس تغییر در قیمت نهایی شان را امکان پذیر خواهد کرد. 
بسیاری از برندها و خرده فروشی های آنالین وقتی صحبت از قیمت گذاری پویا می شود، به طور مداوم 
به فکر قیمت گذاری براس��اس اعم��ال تغییرات مداوم در قیمت های اصلی هس��تند. بدون تردید این امر 
فرصت بس��یار زیادی از کس��ب و کارها خواهد گرفت بنابراین شما باید با راهکار دیگری اقدام به استفاده 
از چنین مزیت هایی نمایید. راهکار مورد بحث ما در اینجا استفاده از نرم افزار تعیین قیمت خودکار است. 
خوش��بختانه امروزه گزینه های بسیار زیادی برای انتخاب از میان چنین نرم افزارهایی وجود دارد بنابراین 

شما براساس سطح نیازتان باید یکی از نرم افزارهای موردنظر را انتخاب نمایید. 
فروشبیشتربهرغمبرخیایرادات

بدون تردید هیچ شیوه ای برای فروش خالی از ایراد نیست بنابراین شما نباید انتظار مواجهه با شیوه ای بدون 
ایراد در فرآیند کلی را داشته باشید. شاید با استفاده از استراتژی قیمت گذاری پویا برخی از مشکالت برای کسب 
و کار شما ایجاد شود، اما این امر ماهیت مقطعی و کوتاه مدت خواهد داشت بنابراین نیازی به گرانی از سوی شما 
نخواهد بود.  استفاده از استراتژی قیمت گذاری پویا باید در بلندمدت دنبال شود. در غیر این صورت هیچ مزیتی 
برای کسب و کار شما به همراه نخواهد داشت. دلیل شکست برخی از برندها در استفاده از این شیوه نیز همین 
نکته است بنابراین در تال ش های بعدی تان برای استفاده از چنین شیوه ای حتما ماهیت بلندمدتش را مدنظر 
قرار دهید.  امروزه مدیریت خرده فروشی های آنالین به دلیل استقبال گسترده مشتریان امر سختی شده است 
بنابراین شما باید توجه بسیار زیادی به این حوزه داشته باشید در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان نخواهید داشت. استراتژی قیمت گذاری پویا یکی از راهکارهای مناسب برای جلب نظر مشتریان 
در بلندمدت محسوب می شود بنابراین شما با استفاده از این استراتژی امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان به 

منبع:business.comبهترین شکل ممکن را پیدا خواهید کرد. 
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

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

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 


