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 بازدهی بازارها
در 8 ماهه 1400

فرصت امروز: پرونده بورس تهران در دومین ماه از فصل پاییز در حالی بس��ته ش��د که دماسنج تاالر شیشه ای 
با افت 3.4 درصدی، چهارمین افت ماهانه س��ال 1400 را رقم زد. آبان  برای بورس تهران، ماه پرنوس��انی بود و 
سهامداران با افت وخیز چندباره نماگرهای بورسی مواجه شدند. شرایطی که عمدتا به واسطه شوک   های ناشی از 
سیاست های لحظه   ای و قیمت گذاری دستوری رقم خورد تا بازار سهام در کسب سود از رقبایش عقب بماند. افت 
میانگین قیمت س��هام در این ماه در حالی رقم خورد که در میان رقبا، دالر و س��که با رش��د قیمت همراه شدند. 
در کلیت سال 1400 یعنی از ابتدای سال تا پایان آبان ماه نیز کمترین بازدهی در میان بازارهای مالی نصیب...

شاخصبورستهرانباردیگرکانال1.4میلیونیراپسگرفت
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پایلنگاقتصادانرژیایران
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اثراتتورمیحذف

ارزترجیحی

حسنفروزانفرد
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

قیمت گ��ذاری ب��ر روی کااله��ا 
ب��ه ویژه کاالهای اساس��ی موضوع 
جدیدی نیس��ت و از ده��ه ۵0 تا 
ام��روز در مواجهه ب��ا هر موج مهم 
تورمی، دولت ها س��عی کرده اند از 
طریق قیمت گذاری یا کنترل قیمت 
کاالهای اساسی به جامعه القا کنند 
که فضا تحت کنترل آنهاس��ت، اما 
ای��ن موضوع بیش از اینکه واقعیت 
باش��د تنها یک ژس��ت از س��وی 
دولت هاس��ت تا هم تحت کنترل 
بودن فض��ا را به جامعه القا کنند و 
هم به صورت تلویحی یادآوری کنند 
موضوع گران فروشی است و نه تورم.

نکته اینجاس��ت که این تورم 
ربطی به حذف ارز 4۲00 تومانی و 
یا تداوم حضور آن در اقتصاد ایران 
ندارد. مشکل تورم ناشی از کسری 
بودجه بزرگ دولت است. کسری 
بودج��ه دول��ت صرف��ا از طریق 
افزودن به درآمدها از بین نمی رود. 
قس��متی از این کسر بودجه قرار 
بوده در طول چند دهه گذش��ته 
از طریق کوچک سازی دولت و کم 
کردن هزینه های عمومی آن جبران 
ش��ود، اما این هزینه ها هیچ وقت 
کاهش نیافته و همراه با ناکارآمدی 
بیش��تر تداوم داش��ته است. وقتی 

سیاست جاری کشور به 
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فرصت امروز: سه بحران به طور همزمان در حال ضربه به دنیاست: 
پاندمی کرونا، تغییرات آب و هوایی و مسدودشدن راه مهاجرت برای 
مردم کش��ورها. اما وقتی کرونا بگذرد روند مهاج��رت دوباره تقویت 
می ش��ود، چراکه گروهی از کش��ورها به دنبال مهاجر خواهند بود تا 
مش��کل کمبود کارگر را برطرف کنند و گروهی از مردم هم س��عی 
می کنن��د از مناطق��ی که دچار مش��کالت آب و هوایی ش��ده اند به 
مناطق پرثبات تر کوچ کنند. البته حاال که کرونا باعث بس��ته ش��دن 
مرزهای کشورها شده و مردم احساس��ات ضدخارجی پیدا کرده اند، 
این پیش بینی عجیب به نظر می رسد، اما به زودی شاهد رقابت شدید 

کشورها بر سر جذب استعدادهای جوان خارجی خواهیم بود.
البته همین حاال هم می توان نش��انه های بهبود در اوضاع مهاجرت 
را دی��د. مثال جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا ممنوعیت صدور ویزای 
کاری »1B-H« که در دوران ترامپ انجام شده بود را تمدید نکرد و 
اجازه داد راه تابعیت دانشجویان خارجی فارغ التحصیل آمریکا هموار 
شود. در انگلیس هم در سال ۲0۲0 حدود 3۵ هزار دانشجوی خارجی 
)البته غیرعضو اتحادیه اروپا( پذیرش ش��دند که نسبت به سال قبل 
۲ درصد رش��د نش��ان می دهد. وزارت کش��ور انگلیس اخیرا از طرح 
جدید »ویزای افراد پتانس��یل باال« پرده برداشته که براساس آن، به 
خارجی هایی که از دانش��گاه های برتر خاصی فارغ التحصیل شده اند، 
حتی بدون داش��تن پیش��نهاد کاری ویزا می دهد. »فارن پالیس��ی« 
در گزارش تازه خود به فرصت های تازه مهاجرت در عصر پس��اکرونا 
پرداخته و رقابتی که کش��ورها بر سر جذب استعدادهای برتر دنیا با 
هم خواهند داشت، اما سوال این است که کدام کشورها قرار است در 
سال های آینده به مسابقه مهاجرت بپردازند و بر سر مهاجران رقابت 

کنند؟ برای یافتن پاسخ بهتر است این گزارش را بخوانید.
سیاستمهاجرتیهمانسیاستاقتصادیاست

پس از پایان کرونا در حوزه مهاجرت ش��اهد مسیرها و فرصت های 
تازه ای خواهیم بود و کش��ورها پس از رکودی چندساله بر سر نیروی 
خ��وب خارجی رقاب��ت خواهند کرد. دو کش��ور ژاپ��ن و کانادا جزو 
کش��ورهای اصلی این حوزه خواهند بود، اما کش��ورهایی که فکرش 
را نمی کنید )مثل قزاقستان( هم قصد دارند به قطب های مهاجرپذیر 
در مناطق خود تبدیل شوند. کانادا یک دهم آمریکا جمعیت دارد، اما 
هر س��ال به اندازه آمریکا مهاجر می پذیرد. هدف رس��می برای تعداد 
مهاجران پذیرش شده در کانادا طی سال جاری 401 هزار نفر است. 
در س��ال ۲019 تعداد هندی هایی که تابعیت کانادا گرفتند بیش��تر 
از هندی های��ی بود که تابعیت آمریکا گرفتن��د. کانادا در حال حاضر 
بیش از ۵30 هزار دانش��جوی خارجی دارد )نصف تعداد دانشجوهای 
خارجی آمریکا( و این یعنی به زودی ش��اهد پذیرش تعداد بیشتری 
دانشجوی خارجی در کانادا خواهیم بود. نکته اینجاست که برخالف 
آمریکا، مسیر دریافت شهروندی دانشجوی خارجی در کانادا از لحظه 
ورود او به این کش��ور آغاز می ش��ود. ضمنا کانادا اخیرا »برنامه ویزای 
استارت آپ« را راه انداخته که با ارائه مشوق به موسسان شرکت های 
تکنولوژیک آنها و ایده های شان را به کانادا جذب کند. سیاست مداران 
کان��ادا به ای��ن نتیجه رس��یده اند که سیاس��ت های مهاجرتی همان 
سیاست های اقتصادی است. به خصوص حاال که نفت مرکزیت خود 
را در اقتصاد جهانی از دس��ت می دهد، این کش��ور مجبور است روی 
اقتصادی متمرکز بر تولید و خدمات سرمایه گذاری کند. بدون سرمایه 
و مهارت مهاجران، این تحول به ش��دت دشوار خواهد بود. شهرهای 
مهم کانادا مثل تورنتو و ونکوور سال ها قطب مهاجرتی بوده اند، اما با 
ورود خارجی های پولدار هزینه های زندگی در این ش��هرها به شدت 
باال رفته اس��ت. به همین خاطر دولت قصد دارد خانه های ارزان تری 
در باقی نقاط کشور بسازد و در شهرهای کوچک تر برنامه های جذب 

مهاجر ماهر راه بیندازد تا فش��ار از تورنتو و ونکوور برداش��ته شود. از 
سوی دیگر، ژاپن در سال های اخیر مشهورترین نمونه افول جمعیتی 
بوده است. نرخ باروری در این کشور جزو پایین ترین ها در جهان است 
و جمعیت آنچنان پیر ش��ده که میزان فروش پوشک بزرگساالن در 
ژاپن از پوشک نوزادان پیشی گرفته است. بیش از 13 درصد خانه ها 
در ژاپن رها شده اند و با مردن افراد و مهاجرت جوان ترها به شهرهای 
بزرگتر روزانه خانه های بیش��تری خالی می شوند. بحران کرونا باعث 
بدترشدن بحران هیکیکوموری هم شده است: هیکیکوموری به حدود 
1.1 میلیون ژاپنی )عمدتا مردان جوان( گفته می ش��ود که از جامعه 
کن��اره گرفته اند و در انزوای عمیق خانگی زندگ��ی می کنند: آنها از 
کار، تحصی��ل و تقریبا تمام تعامل های اجتماع��ی دوری می کنند و 

زندگی شان توسط پدر یا مادرشان تامین می شود.
رنسانسغیرژاپنیدرسرزمینآفتابتابان

با آنکه دولت ژاپن دچار کسری بودجه سنگینی است )نسبت بدهی 
دولت به تولید ناخالص داخلی ۲34 درصد اس��ت( س��رمایه گذاری در 
تکنولوژی های نو همچنان ادامه دارد: در بهار امس��ال ژاپن شش��مین 
»برنامه اصولی علم، تکنولوژی و ابداع« خود را آغاز کرد که براساس آن 
حدود 300 میلیارد دالر در تحقیق و توسعه بخش های درمان، مالی، 
لجستیک و زیرساخت ها سرمایه گذاری خواهد شد، اما با افول جمعیت 

ژاپن چه کسانی قرار است از این آینده تکنولوژیک لذت ببرند؟
نکت��ه اینجاس��ت که ژاپن بدون س��روصدا در حال تبدیل ش��دن 
ب��ه کش��وری مهاجرپذیر اس��ت. در حال حاضر جمعی��ت کل ژاپن 
1۲6 میلی��ون نفر اس��ت و 3 میلیون خارجی در این کش��ور زندگی 
می کنند. خیلی ها ب��اور نمی کنند که نزدیک به 800 هزار نفر از این 
خارجی ها چینی هس��تند. مثال در فوکوکا که پاس��خی به سیلیکون 
ولی )قطب تکنولوژی آمریکا( به حس��اب می آید، به طرز بی سابقه ای 

فارغ التحصی��الن چین��ی را خواهید دید یا در دفاتر اس��تارت آپ ها و 
ش��اخه های تکنولوژی مالی بانک های بزرگ این چینی ها هستند که 
مشاغل مهندسی نرم افزار یا توسعه دهندگان وب را در اختیار دارند. به 
هم ریختگی اوضاع هنگ کنگ باعث شده تعداد زیادی از مهمترین 
ش��رکت های تکنولوژیک و مالی منطقه به س��نگاپور کوچ کنند، اما 
توکیو هم با کاهش ش��دید مالیات های شرکتی توانسته تعداد زیادی 
از آنه��ا را جذب کند. پس از چینی ها، کره ای ها با 7۵0 هزار مهاجر و 
ویتنامی ها با 400 هزار مهاجر در رده های دوم و سوم مهاجران حاضر 
در ژاپن قرار دارند. پس از آنها ده ها هزار هندی و نپالی هستند که در 
سراسر ژاپن در پروژه های ساختمانی یا فروشگاه ها مشغول به کارند. با 
توجه به تعداد باالی سالمندان ژاپن پیش بینی افزایش تعداد پزشکان 
هندی و پرس��تاران فیلیپینی و اندونزیایی در این کش��ور منطقی به 
نظر می رسد. پیشتر ژاپن به قوانین سختگیرانه مهاجرتی اش مشهور 
بود، اما حاال با ورود مهاجران تحصیلکرده تر اوضاع فرق کرده و دولت 
در ای��ن زمینه اصالحاتی واقعی انجام داده اس��ت: حاال ویزای کاری 
پنج ساله تمدیدپذیری وجود دارد که خانواده مهاجران هم می توانند 
از آن به��ره بگیرند. اوضاع حرفه ای های پردرآمد حتی بهتر اس��ت و 
آنها به همراه خانواده خود اقامت دائم دریافت می کنند. این مهاجران 
جدید با اقامت های طوالنی خود در ژاپن به آشپز، خدمتکار و پرستار 
بچه نیاز خواهند داشت که اینها را هم کشورهای جنوب شرقی آسیا 
تامین خواهند کرد. به عالوه ژاپن ساالنه 300 هزار دانشجوی خارجی 
پذیرش می کند. تقریبا نیمی از ساکنان منطقه مشهور شینجوکوی 
توکیو، خارجی هایی هس��تند که در کالج ها و مدارس زبان این شهر 

مشغول تحصیلند.
مقاصدنوظهورمهاجرتیدردورانپسازکرونا

آی��ا این روند ژاپنی ه��ا را نگران کرده اس��ت؟ نتایج یک تحقیق 

سال ۲0۲0 موسس��ه »Nikkei« نشان می دهد که نزدیک به 70 
درصد ژاپنی ها این ایده را که خارجی های بیش��تری در ژاپن سر و 
سامان بگیرند، خوب می دانند. ژاپن قرار نیست به کانادا یا استرالیای 
شرق تبدیل ش��ود، اما درهایش را برای مهاجران بازتر خواهد کرد 
چون چاره دیگری ندارد. اینکه کدام کش��ورها برنده رقابت بر س��ر 
جذب اس��تعدادهای تازه خواهند ش��د، هنوز معلوم نیست. با پایان 
یافتن کرونا، رقابت بر س��ر مهاجران س��طح باال باعث خواهد ش��د 
کش��ورها قوانین مهاجرتی سختگیرانه سال های اخیر خود را تغییر 
دهند تا بتوانند برای مهاجران جذاب تر ش��وند. البته در این رقابت 
سرنوشت س��از، هر کش��وری می تواند ش��انس خود را امتحان کند. 
قزاقس��تان یک��ی از این کشورهاس��ت، اگرچه در ن��گاه اول حضور 
قزاقستان در فهرست کشورهای مهاجرپذیر احتماال عجیب به نظر 
می رس��د. نورسلطان )سابقا آستانه( پایتخت قزاقستان در سال های 
اخیر خ��ود را به عنوان مرکز مالی منطقه آس��یای مرکزی تثبیت 
کرده اس��ت. دانشگاه  های مدرن از دیگر نقاط جذاب این شهر برای 
خارجی های جوان محسوب می شوند. قزاقستان به جای صادر کردن 
افراد حرفه ای به روس��یه و دیگر کشورها، به جذب خارجی ها روی 
آورده اس��ت: پی��ش از آغاز کرونا حدود یک میلیون نفر از آس��یای 
مرکزی در صنعت رو به رشد ساخت و ساز این کشور و دیگر حوزه ها 
مش��غول به کار بودند. هندی ها هم به عنوان آشپز، راهنمای تور یا 
پزش��ک در این کش��ور حضور دارند و کارگران عرب در بخش نفت 
قزاقستان در نزدیکی دریای خزر مشغول به کارند. قزاقستان تالش 
می کند پرثبات ترین »...ستان« آسیای مرکزی بماند تا جذابیتش را 

برای خارجی ها از دست ندهد.
چرخ اقتصاد جهان بدون حرکت گسترده و مداوم مهاجران خوب 
نمی چرخد و نهایتا کشوری برنده خواهد بود که بهترین تیم را بچیند.

فرص��ت ام��روز: با اینکه کرون��ا در تمامی بخش ه��ای اقتصاد جهان، 
چالش های بس��یاری به وجود آورد، اما در اکوسیس��تم استارت آپی و به 
خصوص استارت آپ هایی که در بخش خدمات فعال بودند، تاثیر غیرقابل 
انکاری داشت. در حالی که کسب و کارهای سنتی به دنبال پاندمی عمدتا 
با تعطیلی و تعدیل نیرو مواجه ش��دند، اما کسب و کارهای نوپا یا همان 
اس��تارت آپ ها، واکنش مثبتی به این بحران نشان دادند و در واقع کرونا 
باعث رش��د حوزه های تازه ای در اکوسیستم استارت آپی شد. کما اینکه 
طبق گزارش تازه »استارت آپ ژنوم«، همه   گیری کووید-19 به بخش  هایی 
مانند گیمینگ و تکنولوژی   های آموزشی، جان دوباره   ای بخشید. همچنین 
تغییر س��بک زندگی و الگوهای آن باعث رش��د استارت آپ های فعال در 
بخش های علوم زیستی و فین   تک شد. با این اوصاف است که شاهد رشد 
سرمایه   گذاری در استارت آپ ها و افزایش معنادار سرمایه   گذاری   های سری 
A )اولین مرحله جذب س��رمایه ریسک   پذیر در هر استارت آپ( هستیم. 
حاال تعداد رویدادهای برگزارش��ده توسط اس��تارت آپ ها و میزان جذب 
س��رمایه آنها، دو عامل مهم و تعیین   کننده برای اثبات روند رو به رش��د 

این اکوسیستم هستند.
البته بخش های هوش مصنوعی، بزرگ   داده، تولید پیشرفته و رباتیک 
براساس هر دو این عوامل رشد قابل   توجهی کرده   اند. برخی از بخش ها هم 

اگرچه به تازگی شکل گرفته و در مسیر رشد قرار گرفته   اند، اما توانسته   اند 
در مدت کوتاهی رش��د سریعی را تجربه کنند. گزارش تازه »استارت آپ 
ژنوم« به س��نت هر س��اله، نتای��ج جالب و منحصربه   ف��ردی از تغییرات 
اکوسیس��تم استارت آپی در پایان س��ال جاری میالدی را نشان می دهد. 
براس��اس این گزارش، زیرمجموعه های جدیدی در فضای اس��تارت آپی 
ش��کل گرفته   اند که اتفاقا با روند تقاضا و نیاز موجود هماهنگ بوده و به 
همین دلیل رشد سریعی داشته   اند. مهمترین این زیرمجموعه ها که با نام 
DeepTech شناخته می شود شامل بخش های تولید پیشرفته، رباتیک، 
بالک   چین، تکنولوژی   های کشاورزی، موادغذایی جدید و بزرگ   داده بوده 
و س��ریع   ترین روند رش��د را در میان زیرمجموعه های دیگر اکوسیستم 
اس��تارت آپی جهان به خود اختصاص داده است.  با این حال نمی   توان از 
رشد چشمگیر بخش فین   تک در طول پنج سال گذشته چشم   پوشی کرد. 
سرمایه   گذاری   های سری A در فاز رشد زیرمجموعه های استارت آپی، با 
نرخ رشد قابل   توجه 107 درصدی در پنج سال گذشته همراه بوده است. 
این نرخ رش��د در فاز بلوغ زیرمجموعه های اس��تارت آپی برابر 33 درصد 
بوده اس��ت. در فاز نزولی زیرمجموعه های اس��تارت آپی اما این نرخ رشد 
به منفی ۲8 درصد رسیده است. استارت آپ   های زیرمجموعه فین   تک که 
در سال۲019 در فاز بلوغ بودند، دوباره در حال جذب سرمایه های سری 

A هس��تند که اتفاقا این  بار بسیار بیشتر از میزان جذب سرمایه آنها در 
فاز رشد بوده است و نشان از سرمایه   گذاری   های جدید و نوآوری   های تازه 

در این حوزه دارد.
اس��تارت آپ های زیرمجموعه تکنولوژی   های آموزشی و گیمینگ که 
هر دو در س��ال ۲019 در فاز کاهش��ی و نزولی قرار داشتند، حاال دوباره 
شاهد افزایش سرمایه   گذاری   های سریA هستند که باعث شده است آنها 
دوباره به فاز بلوغ بازگردند. استارت آپ های زیرمجموعه علوم زیستی که 
در دو سال اخیر و به دنبال همه   گیری کووید-19 به سرعت رشد و ظهور 
کرده   اند، در حال  حاضر تنها 8  درصد از کل اکوسیستم استارت آپی جهان 
را در اختیار دارند، اما در س��ال ۲0۲0 توانس��ته   اند 183 میلیارد دالر به 
ارزش این اکوسیستم اضافه کنند. به این ترتیب این استارت آپ ها بعد از 
استارت آپ های زیرمجموعه هوش مصنوعی و بزرگ   داده، در جایگاه دوم 
ارزشمندترین استارت آپ های جهان قرار می   گیرند. به  طور کلی و براساس 
گزارش اس��تارت آپ ژنوم می توان گفت که نرخ رشد سرمایه   گذاری   های 
س��ری A بسیار بیشتر از آنچه در س��ال ۲019 بوده، شده است. این در 
حالی اس��ت که نرخ خروج استارت آپ ها در طول دوره پنج سال منتهی 
به س��ال ۲0۲0 روند کاهشی داشته اس��ت. آمارها نشان می دهند چهار 
زیرمجموعه استارت آپی که سریع   ترین رشد را در طول پنج سال گذشته 

تجربه کرده   اند، به ترتیب ش��امل بخش های: تکنولوژی   های کشاورزی و 
موادغذایی جدید، بالک   چین، تولید پیشرفته و رباتیک و در نهایت هوش 
 مصنوعی و بزرگ   داده هس��تند که در مراحل اولیه جذب س��رمایه قرار 
دارند و در واقع حوزه های تازه   ای در اکوسیس��تم استارت آپی به  حساب 
می   آیند. البته اس��تارت آپ های زیرمجموعه فین   تک هم به تازگی به این 
گروه پیوسته و توانسته   اند روند رشد سریعی را در این پنج سال طی کنند. 
اس��تارت آپ های هوش مصنوعی اما در این سال ها روند رشد دوبرابری را 
تجربه کرده   اند و این موضوع نش��ان از رشد بی   سابقه این صنعت و نفوذ 
آن به بخش ه��ای مختلف دارد. از طرفی زیرمجموعه های اس��تارت آپی 
ش��امل امنیت سایبری، تکنولوژی   های پاک و س��ازگار با محیط زیست، 
علوم زیس��تی و گیمینگ هم در این دوره پنج ساله در فاز بلوغ بوده   اند. 
این ترکیب اما در طول پنج س��ال گذشته تغییر کرده است، در حالی که 
اس��تارت آپ های امنیت س��ایبری، تکنولوژی   های پاک و علوم زیس��تی 
همچن��ان در این مرحله باقی  مانده   اند   ، اما اس��تارت آپ های گیمینگ و 
تکنولوژی   های آموزشی، زیرمجموعه های تازه   وارد در این گروه هستند که 
تا سال ۲019 در فاز نزولی قرار داشتند و با جذب سرمایه   گذاری   های تازه، 
به مرحله بلوغ بازگشته   اند. با این حال، زیرمجموعه های استارت آپی مانند 
تکنولوژی   های تبلیغاتی و رس��انه های دیجیتال در این دوره وارد مرحله 

کاهشی و نزولی شده   اند. این موضوع نشان از کاهش میزان سرمایه   گذاری 
در این زیرمجموعه های استارت آپی و کاهش نرخ خروج آنها دارد. این در 
حالی است که پیش   بینی   های گذشته نشان می دادند که استارت آپ های 
بخش گیمینگ ممکن است در فاز نزولی باقی بمانند، اما ادامه همه   گیری 
باعث ش��د این صنعت رشد ناگهانی و قابل   قبولی را تجربه کند و به این 
ترتیب یک بار دیگر توجه س��رمایه   گذاران را به خود جلب کند. شرایطی 
مشابه برای استارت آپ های گروه تکنولوژی   های آموزشی هم ایجاد شد و 
میلیون ها نفر در سراسر دنیا ناچار شدند کالس   های درس را ترک کرده 
و از خانه تحصیالت   ش��ان را ادامه بدهن��د. این موضوع نیاز و تقاضا برای 

تکنولوژی   های جدید آموزشی را به طور معناداری افزایش داد.
همچنین اکوسیستم استارت آپ های علوم زیستی در این سال ها رشد 
قابل   توجهی داشته و این رشد به  ویژه در هاب    هایی مانند سیلیکون   ولی، 
نیویورک، لندن و سن   دیه   گو بیشتر احساس می شود. جالب اینجاست 
ک��ه 49 درصد از تک   ش��اخ   های این حوزه در بین س��ال های ۲01۵ و 
۲0۲0 ظهور کرده   اند. در حال  حاضر تعداد تک   ش��اخ   های اکوسیستم 
علوم زیس��تی در سراس��ر جهان به 108 ش��رکت می رسد که از میان 
آنها 34ش��رکت در نیمه اول سال  جاری میالدی توانسته   اند به باشگاه 

تک   شاخ   ها راه پیدا کنند. 

گزارشساالنه»استارتآپژنوم«نشانمیدهد
موتورمحرکهاکوسیستماستارتآپی

پسازقرنطینهبزرگنوبتمهاجرتبزرگفرارسید

مسابقهمهاجرتدرپساکرونا

9ترنداصلیحوزهبازاریابیاینفلوئنسری
این امر که در شبکه های اجتماعی از اینفلوئنسرها به عنوان افرادی که بیشترین حجم توجه نسبت به آنها 
وجود دارد اس��تفاده کنید، اقدامی اس��ت که در اصطالح بازاریابی اینفلوئنس��ری گفته می شود. در این رابطه 
بیش از 93 درصد بازاریاب ها طی س��ال گذشته از این اس��تراتژی استفاده کرده اند. به همین خاطر این مورد 
باید یکی از اس��تراتژی های اصلی هر ش��رکتی باش��د. در این رابطه با توجه به نزدیک شدن به ماه های پایانی 
س��ال، یکی از س��واالت دغدغه های مدیران این اس��ت که پس از دو سال س��خت کرونایی، چگونه می توانند 
از اوضاع بهترش��ده به خاطر واکسیناس��یون جهانی، نهایت استفاده را داشته باش��ند. در این زمینه آگاهی از 
ترندها از جمله اقداماتی است که در این رابطه تاثیر بسزایی را دارد. به همین خاطر بررسی مهمترین ترندها 
می تواند در این زمینه بیشترین تاثیر را داشته باشد که در ادامه 9 مورد منتخب آن را بررسی خواهیم کرد...



فرصت امروز: البد این هم از تناقض های جامعه ایران اس��ت که با وجود 
دارا بودن دومین ذخایر گازی جهان اما در تامین گاز زمس��تان با چالش 
مواجهیم. مثال معروف کوزه گری که از کوزه شکس��ته آب می خورد. پس 
از تجربه خاموشی های گسترده و قطعی برق در نیمه نخست امسال حاال 
باید در انتظار قطعی گاز باشیم تا آخرین سال قرن شمسی الاقل به لحاظ 
اقتصاد انرژی س��ال پرماجرا و پرفراز و نش��یبی باش��د. دیگر برای همه ما 
روش��ن شده اس��ت که پای اقتصاد انرژی ایران لنگ می زند. تجمع اخیر 
کش��اورزان اصفهانی و مطالبه احیای زاینده رود، آخرین پرده از این قصه 
پرغصه اس��ت که در ابعاد مختلف زندگی ش��هروندان را تحت الشعاع قرار 

می دهد.
البت��ه این اتفاق پیش از آنکه دامن مردم و مش��ترکان خانگی را بگیرد 
عمدتا برای صنایع چالش س��از ش��ده اس��ت. کما اینکه وقتی در تابستان 
امسال برق صنایع به  ویژه تولیدکنندگان سیمان و فوالد قطع شد، بسیاری 
از کارشناسان پیش  بینی کردند که در زمستان نیز به  دلیل افزایش مصرف 
گاز و کاهش دمای هوا، صنایع کش��ور با چالش قطعی گاز مواجه خواهند 
شد و حاال این پیش بینی محقق شده است. در طول سال های گذشته به 
 دلیل اصرار دولت ها به قیمت گذاری دس��توری، سرمایه گذاری کافی برای 
افزایش تولید گاز انجام نشده است. طبق برآورد شورای عالی انرژی، برای 
اینکه میزان تولید گاز از میادین جدید افزایش یابد تا کفاف مصرف را دهد، 
باید۵0 میلیارد دالر س��رمایه  گذاری جدید انجام ش��ود. طبق برآوردهای 
انجام شده، میزان کسری تراز گازی ایران در چهار ماه سرد پایانی سال به 

۲9.9میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
زمستانسردزودرسکسبوکارها

اگر در س��ال های قبل، بارش برف و باران نویددهنده آغاز سرمای فصل 
زمس��تان بود، در این س��ال ها چالش قطعی گاز به اولی��ن مواجهه افکار 
عمومی با خاطره زمستان تبدیل شده است. درست همانند فصل تابستان 
که خاموشی های گسترده از حوالی خردادماه آغاز شد و شهروندان و کسب 
و کارها را حس��ابی ش��وکه کرد، حاال س��رمای زودرس زمستان باز هم با 

داستان تکراری قطع گاز و مدیریت غلط انرژی همراه شده است.
در ح��ال حاضر ۵0 درصد از تولید انرژی اولی��ه ایران به گاز طبیعی 

اختصاص دارد، ۵6 درصد از انرژی مصرفی کش��ور از طریق گاز طبیعی 
تامین می ش��ود و س��رانه مصرف نهایی گاز طبیع��ی در ایران 6.4 برابر 
متوسط مصرف دنیاست. براساس آمارها، 11درصد گاز تولیدی در ایران 
به عنوان خوراک پتروش��یمی، 9درصد به  عنوان س��وخت پتروش��یمی، 
41درص��د در حوزه مصارف خانگی، ۲۵درص��د در صنعت، ۲درصد در 
کش��اورزی، 4درصد در حوزه های تجاری، 6درصد در صنعت حمل ونقل 
و 7درصد در کل زنجیره فوالد مصرف می  شود. برای رفع معضل کمبود 
در ش��بکه تامین گاز خانگی، مسئوالن وزارت نفت گفته اند که به اجبار 
باید گاز صنایع قطع ش��ود. انتظار می رود که این قطعی گاز شامل حال 
تولیدکنندگان س��یمان، فوالد، پتروش��یمی و نیروگاه ها شود. البته بیم 
آن م��ی  رود که با افزایش مصرف مازوت در نیروگاه ها به عنوان س��وخت 
جایگزین گاز، س��طح آلودگی هوا هم به  ش��دت افزایش یابد، آن هم در 
ش��رایطی که به دلیل کاهش بارندگی ها و بروز خشکس��الی ها، آلودگی 
هوا در ش��هرهای بزرگ افزایش یافته است. ش��واهد نشان می دهد که 
قطعی گاز مانند قطعی برق در تابس��تان، ابت��دا گریبان تولیدکنندگان 
سیمان را گرفته و فعاالن صنعت سیمان کشور از جمله عباس حسینی، 
نایب رئیس و عبدالرضا ش��یخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 

سیمان آن را تایید کرده اند.
در ای��ن میان، پس از آنکه وزیر نفت با دع��وت از مردم برای مصرف 
بهین��ه گاز، از افزای��ش تعرفه ه��ا و جرائم برای مش��ترکان پرمصرف و 
بدمصرف گاز از یکم آذرماه خبر داد، س��خنگوی شرکت ملی گاز دیروز 
از جریمه گازی 13 میلیون مش��ترک سخن گفت و افزود: »۲۵ درصد 
مش��ترکان صنعت گاز پرمصرف هستند که حدود 13 میلیون مشترک 
را درب��ر می گیرد و قرار ش��ده که از این ماه جرایم س��نگینی برای آنها 
اعمال ش��ود.« محمد عسگری با اش��اره به آخرین وضعیت مصرف گاز 
در کش��ور ادامه داد: »در حال حاضر می��زان مصرف روی ۵36 میلیون 
مترمکعب اس��ت که به طور میانگین در آبان ماه نسبت به سال گذشته 
حدود 100 میلیون متر مکعب افزایش مصرف داش��ته ایم. الزم اس��ت 
مش��ترکان با انجام اقدام های س��اده ای مانند تنظیم دم��ای رفاه 18 تا 
۲1 درجه س��انتی گراد، پوش��یدن لباس های گرم، محدود کردن فضای 

گرمایشی در منازل، خاموش کردن وسایل گرمایشی زمان ترک منازل 
و اماک��ن دولت��ی و اجتماعی، ما را در بخش مص��رف همراهی کنند تا 
بتوانیم بی دغدغه زمس��تان امسال را هم پش��ت سر بگذاریم.« به گفته 
عس��گری، »این اقدامات می تواند تا 10 درصد ذخیره انرژی را به  دنبال 
داش��ته باش��د و به ما این امکان را می دهد تا در تأمین گاز نیروگاه ها و 

بخش خانگی و تجاری در فصل سرد، مشکل خاصی نداشته باشیم.«
میزانترازمنفیگازچقدراست؟

حال س��وال مه��م و عجیب اینجاس��ت که چرا کش��وری که دومین 
ذخیره گازی جهان را در اختیار دارد، خود با چالش تامین گاز زمستان 
روبه روس��ت؟ ب��ه اعتقاد کارشناس��ان، نبود س��رمایه گذاری کافی برای 
توسعه صنایع نفت و گاز، قدیمی بودن تاسیسات و البته مصرف بی رویه 
انرژی )به خصوص در روزهای سرد سال( در کشور، سه چالش جدی و 
عمده ای است که صنعت گاز ایران با آن مواجه بوده و باعث شده است 
ک��ه زنگ خطر قطعی گاز در روزهای س��رد از هم اکنون به صدا درآید. 
براس��اس آخرین ترازنامه انرژی ایران که در س��ال 1397 منتشر شده 
است، صنعت گاز ایران با چالش های جدی مواجه بوده و نوسان نرخ ارز 
هم بر این چالش ها افزوده است. ازجمله چالش های این صنعت می توان 
ب��ه پایین بودن ضریب بازیاف��ت مخازن گاز، باال بودن عمر مخازن نفت 
و گاز و اف��ت تولید طبیعی آنها، محدودیت دسترس��ی ب��ه منابع مالی 
بین المللی، محدودیت دسترس��ی به فناوری های نوین و کمبود ش��دید 
منابع مالی برای توسعه طرح ها اشاره کرد. عالوه بر اینها، غفلت ملی از 
بهینه  سازی مصرف انرژی در ایران به پیچیده تر شدن معمای تراز منفی 

به  ویژه در بخش گاز ایران دامن زده است.
برآوردهای شورای  عالی انرژی کشور از تراز تولید و مصرف گاز طبیعی 
تا افق14۲0 نش��ان می دهد که تراز منفی گاز کشور حتی با فرض اعمال 
سیاست های بهینه  سازی مصرف در دولت سیزدهم نیز ادامه خواهد داشت. 
کما اینکه طبق سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق 14۲0، میزان 
تولید و عرضه گاز در سال جاری به 81۲میلیون مترمکعب در روز می رسد؛ 
در حالی که میزان مصرف گاز، 843میلیون مترمکعب برآورد شده است؛ 

یعنی دست کم ۲1.۵میلیون مترمکعب کمبود گاز خواهیم داشت.

چرادومینذخایرگازیجهانباچالشتامینگازروبهروشدهاست؟

پای لنگ اقتصاد انرژی ایران

حجم واردات کاالهای اساسی مشمول ارز 4۲00 تومانی در سال 1400 
تا حدود 90 درصد افزایش داش��ته و همین روند رو به رش��د موجب شده 
اس��ت تا دولت درخواست افزایش س��قف استفاده از ارز ترجیحی در سال 
جاری را مطرح نماید. به گزارش ایس��نا، در بودجه سال جاری 8 میلیارد 
دالر جهت تامین ارز کاالهای اساس��ی پیش بینی ش��ده بود ولی آنچه در 
عمل اتفاق افتاد نشان داد در نیمه اول امسال حجم واردات با ارز ترجیحی 
طوری بوده که 8میلیارد دالر تقریبا تمام ش��ده است که البته باید به آن 

واردات بیش از یک میلیارد دالری واکسن را نیز اضافه کرد.
این در حالی است که بررسی وضعیت واردات ایران در فاصله فروردین  تا 
10 آبان ماه امسال در آمار گمرک ایران نشان می دهد که از مجموع 11.۵ 
میلی��ارد دالر واردات کاالهای اساس��ی در ۲۵ گروه بال��غ بر 9.1 میلیارد 
دالر آن ب��ا ارز 4۲00 تومانی بوده اس��ت که حج��م آن  به 16.4 میلیون 
تن می رسد، بر این اساس، واردات کاالهای اساسی با ارز 4۲00 تومانی از 
لحاظ وزنی 34 درصد و از نظر ارزش 90 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل اس��ت. همچنین واردات با ارز ترجیحی در پایان هفت ماهه امس��ال، 
بیش از یک میلیارد دالر باالتر از 8 میلیارد دالر مصوب بودجه بوده است. 
این روند افزایش��ی در کل واردات 11.۵ میلیارد دالری اقالم اساس��ی هم 
وجود دارد و برای این دوره رش��د ۲9 درصدی وزن و 63 درصدی ارزش 

ثبت شده است.
روند تند ارزش واردات کاالهای اساس��ی در حالی ثبت ش��ده است که 

گ��زارش ماه های اخیر مرکز آمار ایران از وضعی��ت تورم کاالهای وارداتی 
نش��ان داده بود که حتی تا مقاطعی تورم بیش از ۵00 درصدی هم ثبت 
شده است که از جمله دالیل این روند، افزایش قیمت کاالهای اساسی در 
سطح جهان و البته برخی از هزینه های مبادالت کاال است. اما اینکه کدام 
اقالم با ارز 4۲00 تومان وارد شده و میزان رشد آن چقدر است، بررسی ها 
از ای��ن حکایت دارد که در هفت گروه مش��مول ارز 4۲00 تومانی، بیش 
از 3.6 میلیون تن گندم به ارزش بالغ بر 1.۲ میلیارد دالر وارد ش��ده که 
گندم وارداتی در این دوره 60 درصد از نظر وزن و 9۲ درصد از نظر ارزش 

رشد داشته است.
همچنین ذرت به عنوان یکی از عمده ترین کاالهای وارداتی در س��ال، 
بالغ بر ۵.۵ میلیون تن به ارزش 1.9 میلیارد دالر واردات داشته که از نظر 
وزنی 11 درصد کاهش دارد ولی از لحاظ ارزش ۲6 درصد رشد دارد. ذرت 
تنها کاالیی است که در بین اقالم دریافت کننده ارز 4۲00 تومانی با کاهش 
واردات از نظر حجم همراه بوده است، اما دیگر کاالی اساسی جو است که 
۲.۲ میلیون تن به ارزش 6۵6.6 میلیون دالر واردات داش��ته که رشد 96 
درصدی وزن و 134 درصدی ارزش برای آن ثبت ش��ده اس��ت. همچنین 
ان��واع دانه های روغنی به وزن بیش از 1.7 میلیون تن و ارزش بالغ بر 1.۲ 
میلیارد دالر وارد شده که رشد 47 درصدی وزن و 101 درصد ارزش دارد.

اما روغن ه��ای خوراکی نیمه جامد، مایع و خام باالترین میزان افزایش 
را در بین دریافت کنندگان ارز ترجیحی در واردات داشته است، به نحوی 

ک��ه 1.3 میلیون تن به ارزش بی��ش از 1.8 میلیارد دالر واردات این گروه 
صورت گرفته که از نظر وزن 1۲8 درصد و ارزش ۲80 درصد رش��د دارد. 
کنجاله س��ویا نیز دیگر کاالیی اس��ت که واردات آن در حدود هفت ماهه 
اول امسال بالغ بر 1.7 میلیون تن به ارزش 9۵۲.1 میلیون دالر بوده است 
که نش��ان می دهد واردات کنجاله س��ویا 1۲۵ درصد از لحاظ وزن و ۲01 
درصد ارزش افزایش دارد. در عین حال دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی 
نیز گروه دیگر دریافت کننده ارز ترجیحی است که با افزایش 34 درصدی 
واردات در وزن و 38 درصدی ارزش همراه بوده است؛ به طوری که 1۲.۵ 

هزار تن از این کاال به وزن بیش از 1.3 میلیارد دالر واردات داشته است.
براس��اس این گزارش، روند افزایشی واردات با کاالی اساسی چه از نظر 
وزنی و به ویژه ارزش��ی موجب ش��ده است که با توجه به اتمام سهمیه 8 
میلیارد دالری واردات کاالی اساس��ی ب��ا ارز 4۲00 تومانی، چندی پیش 
دول��ت جهت تامین ارز واردات این اقالم در نیمه دوم س��ال درخواس��ت 
افزایش سقف تا رقم 1۲.6 میلیارد دالر را مطرح کند. در هر حال تکلیف 
جریان ارز 4۲00 تومانی در س��ال جاری هنوز مشخص نیست و اینکه در 
این فاصله زمانی این ارز حذف خواهد شد و تامین ارز با سامانه نیما صورت 
می گی��رد و یا اینکه همچنان پرداخت ارز 4۲00 تومانی ادامه دارد، مبهم 
اس��ت، ولی فعال پرداخت این ارز پابرجاس��ت تا اینکه در نهایت در زمان 
ارائه الیحه بودجه س��ال 1401 مشخص خواهد شد دولت چه تصمیمی 

در رابطه با ارز 4۲00 تومانی و نحوه پرداخت یارانه ها اعمال خواهد کرد.

رکوردارزیوارداتکاالیاساسیشکست

جهشسنگینوارداتباارز4200

یادداشت

اثراتتورمیحذفارزترجیحی

حسنفروزانفرد
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

قیمت گذاری بر روی کاالها به ویژه کاالهای اساسی موضوع جدیدی نیست 
و از دهه ۵0 تا امروز در مواجهه با هر موج مهم تورمی، دولت ها سعی کرده اند 
از طریق قیمت گذاری یا کنترل قیمت کاالهای اساسی به جامعه القا کنند که 
فضا تحت کنترل آنهاست، اما این موضوع بیش از اینکه واقعیت باشد تنها یک 
ژست از سوی دولت هاست تا هم تحت کنترل بودن فضا را به جامعه القا کنند 

و هم به صورت تلویحی یادآوری کنند موضوع گران فروشی است و نه تورم.
نکته اینجاس��ت که این تورم ربطی به حذف ارز 4۲00 تومانی و یا تداوم 
حضور آن در اقتصاد ایران ندارد. مش��کل تورم ناشی از کسری بودجه بزرگ 
دولت اس��ت. کس��ری بودجه دولت صرفا از طریق افزودن به درآمدها از بین 
نمی رود. قس��متی از این کسر بودجه قرار بوده در طول چند دهه گذشته از 
طریق کوچک س��ازی دولت و کم کردن هزینه های عمومی آن جبران شود، 
اما این هزینه ها هیچ وقت کاهش نیافته و همراه با ناکارآمدی بیش��تر تداوم 

داشته است.
وقتی سیاس��ت جاری کشور به س��مت تخصیص ارز 4۲00 تومانی رفت، 
خیلی ها گوش��زد کردند که این امر زمینه س��از ناکارآمدی ها خواهد بود و در 
نهایت مصرف کننده واقعی هم بهره ای از آن نخواهد برد. از همان ابتدا پیشنهاد 
بخش خصوصی و اتاق ایران این بود که دولت شکل دیگری از حمایت و کمک 
به مصرف کنندگان به ویژه دهک های پایینی را در پیش بگیرد. پرداخت های 
مستقیم می تواند هم زمینه ساز واقعی شدن قیمت ها باشند و هم حداقل های 
موردنیاز طبقات پایین تر را در اختیار آنها قرار دهد، اما پافشاری برای پرداخت 
ارز 4۲00 تومانی در جایی که بوروکراسی دولتی امکان اطمینان بخشی برای 
اس��تفاده دقیق و بی اشکال از این ارز را نمی تواند فراهم کند، زمینه هدررفت 
مناب��ع ملی را فراهم کرد، ام��ا امروز درآمدهای حاصل از فروش نفت آنچنان 
پش��تیبان نیست تا این چالش ها و حفره ها را پر کند و باید تصمیمی جدی 

دراین باره گرفته شود.
تردیدی در این وجود ندارد که حذف ارز 4۲00 تومانی هم می تواند باعث 
افزایش قیمت ها در کاالهای اساسی شده و هم موج تورمی جدیدی به وجود 
بیاورد، اما به نظر می رس��د که دیگر گریزی از این موضوع نیس��ت و باید به 
دنبال تدبیری بود که همراه با حذف این ارز، از منافع دهک های پایینی دفاع 
و زمینه را برای واقعی سازی قیمت ها آماده کرد. نکته ای که نباید از آن غفلت 
کرد، وضعیت تولیدکنندگان در این تصمیم گیری هاست؛ چراکه تولیدکنندگان 
در فضای تورمی فعلی به شدت ضعیف و نحیف شده اند و دارایی های جاری و 
نقدینگی آنها به شدت تحلیل رفته است. به دلیل افزایش مداوم نرخ ها منافعی 
که تولیدکنندگان به دس��ت می آورند به هیچ عنوان نمی تواند جبران کننده 
نقدینگی موردنیازشان باشد. مواد اولیه و نیمه ساخته و آنچه به عنوان ورودی 
دریافت می کنند در طول چند دوره گذشته به صورت مداوم هر دوره چندبرابر 
ش��ده است. بنابراین در افزایش قیمت های ناشی از حذف ارز 4۲00 تومانی، 
ب��دون توجه به اینکه تولیدکنندگان در چه مخمصه ای برای تأمین نیازهای 
خود قرار خواهند گرف��ت، می تواند خطر بعدی را به وجود بیاورد؛ این خطر 
کاهش تولید جدی و کاهش عرضه است که به گرفتاری های موجود در بازار 

اضافه خواهد شد.
بنابراین اگرچه هر تصمیمی در زمینه حذف ارز 4۲00 تومانی اصالتا تصمیم 
خوبی است، اما باید پیوست هایی داشته باشد تا مشخص شود تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان چگونه قرار است نیازهای خود را تأمین کنند. بنابراین حذف 
ارز 4۲00 تومانی تورم زا است، اما باید حمایت های یارانه ای از مصرف کننده به 
صورت مستقیم و از تولیدکننده انجام شود. شرایطی که در چند سال گذشته 
تجربه کردیم نشان داد تالش ها برای تقویت مکانیسم کنترلی نتوانسته زمینه 
را برای کارآمدی نهایی فراهم کند و لذا در نهایت باز هم نظام عرضه و تقاضا 
تعیین کننده قیمت ها بوده است. لذا بهتر است دست از قیمت گذاری دستوری 
برداریم و به س��راغ راهکارهایی که می توانند شرایط را تحت کنترل درآورند 

برویم.
در پایان یادآوری این نکته مهم است که اگرچه ایران تا مرز 100 میلیارد 
دالر درآمد نفتی در سال را تجربه کرده، اما امروز به جایی رسیده که درآمد 
رس��می و شفافی از این مس��یر ندارد و اگر درآمدی هم دارد نحوه انتقال این 
درآمد به داخل کش��ور و تبدیل آن به ریال وضعیت روش��ن و شفافی ندارد. 
بنابراین قسمت عمده ای از این تالطم قیمت ها ناشی از حذف یک باره درآمد 
نفتی اس��ت و دستگاه ها و زیرس��اخت های بوروکراسی دولتی و حتی بخش 
خصوصی و مردم آماده این تحول بزرگ نیستند و کشور فعال زمان می خرد 
و پیش می رود. تأمین منابع توس��ط دولت قبال به صورت چاپ اس��کناس و 
استقراض از بانک مرکزی بوده و امروز هم توسط انتشار اوراق اتفاق می افتد. 
البته انتش��ار اوراق، راهکار منطقی تری برای جبران کسری بودجه است، اما 
این راه هم ظرفیت هایی دارد که نباید بیش از آن اس��تفاده شود. باید به فکر 
واقعیت کسری بودجه کشور و تأمین منابع به صورت جدی برای مواجهه با 
آن باشیم. فعال راهکارها، کوتاه مدت و برای عبور از لحظه های بحرانی است، اما 
با این وضعیت درآمدی دولت کسری بودجه بیشتر در سال آینده و بعد از آن 
در انتظار ماست. امیدوارم تعامالت بین المللی به شکل مثبتی تأثیرگذار باشد و 
زمینه را برای تأمین حداقل های منابع ارزی کشور به وجود آورد تا این بحران 

با آسیب های کمتری پشت سر گذاشته شود.

رئیسکنفدراسیونصادراتخبرداد
رشد30درصدیصادراتایرانتاپایان1400

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه در آمارهای هفت ماهه، رشد 
صادرات غیرنفتی به 47 درصد رسیده است، گفت هرچند بخشی از این آمار 
تحت تاثیر آمار کاهشی سال گذشته به دلیل شیوع کرونا به دست آمده، اما 
در نهایت با توجه به اقدامات دولت، روند افزایشی صادرات ادامه دار خواهد بود.

محمد الهوتی ادامه داد: با توجه به شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم، 
اگر اتفاق غیرقابل پیش بینی رخ ندهد، می توان انتظار داش��ت که روند رو به 
رشد صادرات با اندکی کاهش تا پایان سال نیز ادامه پیدا کند و برآورد ما این 
است که این عدد تا آخر امسال بین ۲۵ تا 30 درصد رشد را نشان خواهد داد. 
در صورت تداوم این شرایط، هدف گذاری سازمان توسعه تجارت برای افزایش 
۵میلیارد دالری صادرات غیرنفتی ایران تا پایان سال جاری نیز محقق خواهد 
شد. او همچنین درباره اثرات طرح جرم انگاری صادرکنندگانی که ارز خود را به 
کشور بازنگردانده اند نیز گفت: این طرح برای صادرات کشور بسیار خطرناک بود 
و می توانست تاثیرات منفی جدی در فعالیت صادرکنندگان داشته باشد. البته 
این موضوع در حد یک پیشنهاد بود و خوشبختانه با درایت نمایندگان مجلس 
از دستور کار کنار گذاشته شد تا از این محل تهدیدی برای صادرکنندگان به 

وجود نیاید.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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فرصت امروز: پرونده بورس تهران در دومین ماه از فصل پاییز در حالی 
بسته ش��د که دماس��نج تاالر شیش��ه ای با افت 3.4 درصدی، چهارمین 
افت ماهانه س��ال 1400 را رقم زد. آبان  برای بورس تهران، ماه پرنوسانی 
بود و س��هامداران با افت وخیز چندباره نماگرهای بورس��ی مواجه شدند. 
ش��رایطی که عمدتا به واسطه شوک   های ناشی از سیاست های لحظه   ای و 
قیمت گذاری دس��توری رقم خورد تا بازار سهام در کسب سود از رقبایش 
عقب بماند. افت میانگین قیمت س��هام در این ماه در حالی رقم خورد که 
در میان رقبا، دالر و سکه با رشد قیمت همراه شدند. در کلیت سال 1400 
یعنی از ابتدای سال تا پایان آبان ماه نیز کمترین بازدهی در میان بازارهای 
مالی نصیب سهامداران شد تا بازار سهام در مقام آخر جدول بازدهی بازارها 
طی هش��ت ماهه امسال بایس��تد. هرچند نگاهی به روند بازار های دارایی 
نظیر طال، سکه، دالر، یورو و بورس از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، نشان 
می دهد که سرمایه گذاران همه بازار ها هشت ماهه نسبتا خوبی را پشت سر 
گذاشته اند، اما با این حال، کمترین بازدهی در بین سرمایه گذاران با رقم 6 

درصد نصیب بورسی ها شد.
وضعیت بازدهی بازارها نشان می دهد بازار ارز در بیشتر روز های امسال 
روندی صعودی داشت و در نهایت قیمت دالر تا پایان آبان به رشد 13.3 
درصدی و یورو به رش��د 1۲.7 درصدی رسید. به موازات رشد قیمت دالر 
و همچنین روند افزایشی اونس جهانی، بازار طال هم عمدتا سیر صعودی 
داشت تا بدین ترتیب، خریداران طال در هشت ماهه امسال 14.۲ درصد و 
خریداران س��که 11.۵ درصد سود کنند. در مجموع، طال با بازدهی 14.۲ 
درص��دی، دالر با بازدهی 13.3 درص��دی، یورو با بازدهی 1۲.7 درصدی، 
س��که با بازدهی 11.۵ درصدی و بورس ب��ا بازدهی 6 درصدی به ترتیب 

بیشترین سود را نصیب سرمایه گذاران کردند.
بازدهیصنایعبورسیدریکسالگذشته

هرچند بازار س��رمایه در هش��ت ماهه امس��ال کمترین سود را در مقام 
مقایس��ه با دیگر بازارها داش��ت، اما در بازه بلندمدت همچنان نس��بت به 
رقب��ای خود بیش��ترین بازده��ی را دارد. با اینکه رکود فراگیر یک س��ال 
گذش��ته به زیان اغلب سهامداران تمام شده است، اما در همین مدت هم 
سهامدارانی بوده اند که ارزش سهام شان رشد کرده است. براساس آمارها، 
س��هامدارانی که در آبان ماه سال گذش��ته در گروه زراعت سرمایه گذاری 
کرده اند و همچنان س��هام خود را نفروخته اند، برندگان اصلی بازار سرمایه 
بوده اند. این صنعت با بازده 61.6درصدی بیش��ترین رش��د را در کل بازار 

س��رمایه داشته است. بعد از شیوع کرونا قیمت محصوالت زراعی نه فقط 
در ایران بلکه در کل جهان با رش��د مواجه ش��ده و به افزایش سود صنایع 
فعال در این بخش انجامیده اس��ت. پس از گروه زراعت نیز ش��رکت هایی 
که در تامین آب و برق و گاز فعال هس��تند بیش��ترین رش��د را داشته اند 
و به طور میانگین 44.3درصد بازده نصیب س��رمایه گذاران این گروه شده 
است. س��هامداران تولیدکنندگان مواد معدنی که در گروه کانه های فلزی 
دسته بندی می شوند و همینطور منسوجات نیز در یک سال گذشته به طور 
میانگین بین 40 تا 44 درصد سود کرده اند. همچنین از دیگر صنایعی که 
در یک سال گذشته بازده مطلوبی داشته اند می توان به گروه تولیدکنندگان 

محصوالت شیمیایی، فلزات اساسی و دارو سازی  اشاره کرد.
البته به صورت کلی داده های آماری از میزان نوس��ان های بازار سهام 
در یک س��ال گذشته نش��ان می دهد که در یک دوره یک  ساله یعنی از 
آبان ماه پارس��ال تا پایان آبان ماه امسال از مجموع کل 40 صنعت فعال 
در بازار سهام، بازده سهام 30 صنعت نزولی بوده و فقط سهامداران 10 
صنعت با رشد ارزش دارایی های شان مواجه شده اند. این بدین معناست 
که در این مدت بازده 7۵درصد از صنایع بورس منفی بوده و فقط بازده 
سهام ۲۵درصد از صنایع بورس مثبت بوده است. این در حالی است که 
ش��اخص کل بورس تهران در پایان آبان ماه امسال در سقف کانال یک 
میلیون و 300 هزار واحد )رقم یک میلیون   و387هزار واحد( ایستاد که 
این میزان 1.۲درصد باالتر از پایان آبان ماه پارسال است. مقایسه میزان 
افت ارزش ش��رکت های بورس و ش��اخص کل نشان می دهد که شدت 
ن��زول در بورس عمیق تر از آنچه ش��اخص بورس نش��ان می دهد، بوده 
است. حتی مقایسه 30 صنعتی که در یک سال گذشته بازده شان منفی 
بوده با 10صنعتی که بازده مثبت داشته اند، این موضوع را تأیید می کند 

و نشان می دهد در یک سال گذشته اغلب سهامداران زیان کرده اند.
با وجود آنکه منحنی شاخص بورس تهران 1.۲درصد باالتر از سطح آخر 
آبان ماه پارس��ال ایستاده است، اما آمار ها نشان می دهد که از آبان پارسال 
تاکنون بازده 7۵درصد صنایع بورس نزولی بوده اس��ت. این موضوع نشان 
می دهد که شاخص ها نتوانسته اند بیانگر همه واقعیت های بازار باشند. روند 
نزولی بورس که از مردادماه پارس��ال شروع ش��ده، با وجود یک دور رشد 
کوتاه مدت در تابستان امس��ال، همچنان ادامه دارد. آمارها نشان می دهد 
به جز س��هامدارانی که در همان مرداد پارس��ال س��هام خود را در بورس 
فروخته اند، تقریبا اغلب س��هامداران در زیان هس��تند. آمارهای موجود از 

میزان بازده صنایع از آبان ماه پارسال تا آخر آبان امسال نیز نشان می دهد 
که بازار سهام با رکودی فراگیر مواجه شده و این موضوع به خروج گسترده 
نقدینگی از بازار سهام منجر شده است. براساس آمار ها، از اواسط پارسال 
تاکن��ون 1۲0هزار میلیارد تومان نقدینگی س��هامداران حقیقی از بورس 
خارج شده و ارزش روزانه معامالت از سطوح ۲0 تا ۲۵هزار میلیارد تومان 

به کمتر از 8 تا 10هزار میلیارد تومان رسیده است.
سایهقیمتگذاریدستوریدربازارسهام

ده��م آبان ماه بود که وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان بورس با مدیران 
هلدینگ های حقوقی تشکیل جلسه دادند و از فردای آن روز به واسطه 
حمایت های کالمی دولت، شاخص بورس تهران به مدار مثبت برگشت 
تا به س��رعت ش��اهد تغییر مس��یر قیمت ها و نماگرهای بورسی باشیم. 
چرخش��ی که البته برای مدت طوالنی دوام نیاورد و در میانه آبان   ماه با 
شوک ناشی از تصمیماتی که سیاست گذاران برای بازار خودرو گرفتند، 
مجددا تغییر کرد. پس از ماه   ها که صحبت از آزادس��ازی قیمت    خودرو 
بود، 19 آبان   ماه خبر رس��ید که طبق مصوبه ۲8 مهر شورای هماهنگی 
س��ران قوا، قیمت گذاری دس��توری از صنعت خودرو حذف شده است. 
خبری که به س��رعت در تاالر شیش��ه   ای پخش ش��د و با وجود متوقف 
ش��دن نماد بزرگان خودروس��از، اما جوی مثبت فضای تاالر شیش��ه   ای 
را فراگرفت. س��هامدارانی که می   پنداش��تند خودرو از شر قیمت گذاری 
دس��توری خالص شده و می توان امید داشت تا دیگر صنایع نیز شرایط 
مش��ابهی را تجربه کرده و بتوانند در مسیر سودسازی حرکت کنند، اما 
با فروکش هیجانات مشخص شد تنها مرجع قیمت گذاری خودرو تغییر 
کرده و خبری از آزادس��ازی قیمت ها نیس��ت. با این حال س��هامداران 
خودرویی حداقل به این امید که با افزایش قیمت فروش، ش��رکت های 
خودروس��از حداقل برای کوتاه   مدت از زیان   های انباشته شده در سالیان 
اخیر خالص می   ش��وند، در انتظار معامالت روز کاری بعدی و بازگشایی 
س��هام مذکور بودند که در تعطیالت پایان هفته بورس خبر رس��ید به 
دس��تور رئیس   جمهور، افزایش قیمت    خودروسازان لغو شده است. بدین 
ترتیب، همان طور که رش��د قیمت فروش خودروس��ازان توانسته بود به 
صعود قیمت س��هام و افزایش تقاضا در تاالر شیشه   ای بینجامد، لغو آن 
نیز بازار سهام را متأثر کرد تا شاهد عقب   نشینی قیمت    سهام و افزایش 
دامن��ه اعتراضات به این تصمیمات لحظ��ه   ای و اثری که به موجب آن 

می تواند به برهم   ریختگی منجر شود، باشیم.

بیشترینبازدهیبهطالوکمترینبهبورسرسید

بازدهی بازارها در 8 ماهه 1400

ام��روزه انج��ام خدمات بانک��ی و پرداخت، روزبه روز بیش��تر به بس��تر 
گوش��ی های همراه منتقل می شوند و ش��اید بتوان گفت انجام امور بانکی 
حاال راحت تر از همیش��ه شده است، اما یکی از ساده ترین و در عین حال 
کاربردی تری��ن امور بانکی که مش��تریان بانک پاس��ارگاد می توانند از آن 

اس��تفاده کنند، دریافت رمز پویای کارت بانکی با استفاده از 
سامانه کد دستوری #7۲0* است.

به گزارش »فرصت امروز«، ش��یوع ویروس کرونا همچنان 
در ایران و جهان ادامه دارد و هرچند واکسیناسیون سراسری 
در ایران و کش��ورهای دیگر به س��رعت پیش می رود، ظاهرا 
همه گیری کرونا بس��یاری از امور ع��ادی زندگی ما را تغییر 
داده اس��ت که البته در برخی بخش ها، باعث سهولت بیشتر 
انج��ام کارها نیز ش��ده اس��ت. به عنوان نمونه، با گس��ترش 
زیرساخت های الکترونیکی در بانک های پیشرو در ایران، حاال 
مشتریان بانک ها برای دریافت بسیاری از خدمات خود نیازی 
به حضور فیزیکی در ش��عبه های بانک ها نخواهند داشت. بر 
این اساس، اکنون طیف گسترده  و متنوعی از خدمات بانکی 
بدون نیاز به حضور در ش��عبه ها و تنها از طریق گوشی های 

هوشمند و شبکه اینترنت قابل دسترسی هستند.
بانک  پاسارگاد هم در همین راستا و با توجه به الزام بانک 

 مرکزی مبنی بر انجام تراکنش های غیرحضوری کارت های بانکی با استفاده 
از رمز پویا، جهت رفاه حال مش��تریان و تس��ریع در انج��ام فرآیند انجام 
تراکنش،  امکان تراکنش دو مرحله ای روی بستر USSD )ستاره مربع( را 
با قابلیت دریافت رمز پویا از طریق کد دستوری#7۲0* فراهم کرده  است.

س��امانه#7۲0* بانک پاس��ارگاد )آنی بانک پاس��ارگاد( با بهره گیری از 
تکنولوژی USSD راه اندازی ش��ده اس��ت و برای مش��ترکین اپراتورهای 
همراه اول، ایرانسل و رایتل قابل استفاده است. برای استفاده از این سامانه 
نیاز به نصب هیچ نرم افزاری بر روی گوش��ی تلفن همراه نیس��ت و فقط 

با شماره گیری کد دس��توری#7۲0* بر روی تلفن همراه، بدون پرداخت 
هیچ گونه هزینه  ای می توان وارد منوی این برنامه ش��د. خدمات س��امانه 
USSD بانک پاس��ارگاد برای همه کاربراِن دارای یکی از کارت های بانکی 

عضو شبکه شتاب قابل استفاده است.

اما کد دستوری #7۲0* چه امکاناتی در اختیار کاربر قرار می دهد؟ در 
پاسخ باید گفت، ارائه این خدمت توسط بانک پاسارگاد، موجب تسهیل در 
فرآیند انجام تراکنش و دریافت رمز پویا در خالل تراکنش با اس��تفاده از 
کد #7۲0* می ش��ود. به این ترتیب، دارندگان سیم کارت  های اپراتورهای 
همراه اول، ایرانس��ل و رایتل قادر خواهند بود با شماره گیری کد دستوری 
#7۲0*، ن��وع تراکنش و ش��ماره کارت خ��ود را انتخاب ک��رده و پس از 
درخواست رمز پویا موقتا از سامانه خارج شده و پس از دریافت پیامک با 
شماره گیری کد دس��توری #100*7۲0* دوباره به سامانه وارد و نسبت 

به وارد نمودن رمز پویا و تکمیل پرداخت در مرحله دوم، فرآیند تراکنش 
خود اقدام نمایند.

در این نوع خدمت، ابتدا کاربر کد دس��توری #7۲0* را ش��ماره گیری 
می کند و پس از انتخاب خدمت موردنظر )به عنوان مثال پرداخت قبض(، 
تمام��ی مراحل تا انتخاب ش��ماره کارت را طی می کند. در 
مرحله بعد پیام  مربوط به درخواس��ت رمز پویا نمایش داده 
 می شود. در صورتی که کاربر پیش از آن، رمز پویا را دریافت 
کرده باش��د، با انتخ��اب گزینه »نیاز به رمز ن��دارم و خرید 
را ادام��ه ب��ده«، رمز را وارد ک��رده و فرآیند خرید را تکمیل 
می کن��د، اما اگر کاربر پیش از آن رمز پویا را دریافت نکرده  
باش��د، با انتخاب گزینه »دریافت رمز پویا« و دریافت آن از 
طریق پیامک، 1۲0 ثانیه زمان دارد که قبل از منقضی شدن 
رمز پویای دریافت ش��ده، فرآیند پرداخت یا خرید خود را با 

شماره گیری کد دستوری #100*7۲0* ادامه دهد.
از دیگ��ر امکان��ات ای��ن س��امانه می توان ب��ه »دریافت 
موج��ودی کارت )کارت های بانک پاس��ارگاد(«، »تبدیل 
شماره حس��اب به شماره ش��با« »پرداخت قبض )شامل: 
قبض موبای��ل، قبض های خدماتی و جرای��م رانندگی(«، 
»خرید ش��ارژ )ب��رای اپراتوره��ای همراه اول، ایرانس��ل و 
رایتل(«، »دریافت ش��ماره شبا«، »اس��تعالم چک« و »خرید بسته های 
اینترنت« اش��اره کرد. یکی دیگر از امکانات ایجادش��ده در این س��امانه 
این اس��ت که مش��تریان هنگام خرید شارژ یا اینترنت، با انتخاب گزینه 
»تکرار آخرین خرید«، می توانند آخرین تراکنش انجام  شده خرید خود 

را تکرار کنند.
گفتنی است مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره تماس 
www.bpi.ir/ در س��ایت این بانک به آدرس CRM 8۲890 و سامانه

crm آماده  ارائه  اطالعات بیشتر به مشتریان عزیز است.

کددستوری#720*وامکاندریافترمزپویا

با#720*نیازینیستازخانهخارجشوید!

بانکنـــامه

پیشرویدوبارهدالردرابتدایآذر
سکه140هزارتومانگرانشد

روند قیمت ارز بار دیگر افزایش��ی ش��د و دالر آمریکا با افزایش قیمت 300 
تومان��ی در اولی��ن روز آذرماه به رقم ۲8 هزار و 3۵0 تومان در بازار آزاد تهران 
رسید. در همین حال، قیمت دالر در صرافی های بانکی تغییر چندانی نداشت 
و با 10 تومان کاهش به رقم ۲6 هزار و 79۵ تومان رسید. قیمت فروش یورو 
نیز با همین میزان کاهش به 30 هزار و ۵۵۲ تومان رس��ید. قیمت خرید هر 
دالر ۲6 ه��زار و ۲6۵ تومان و نرخ خرید هر ی��ورو نیز ۲9 هزار و 947 تومان 
اعالم شد. همچنین قیمت سکه با 140 هزار تومان افزایش به رقم 1۲ میلیون 
و 460 هزار تومان رس��ید. بدین ترتیب، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید با رقم 1۲ میلیون و 460 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز با رقم 1۲ میلیون و 300 هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 
6 میلیون و 4۵0 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 700 هزار تومان و سکه یک 
گرمی ۲ میلیون و ۲۵0 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی 18 عیار به یک میلیون و ۲49 هزار تومان و هر مثقال طال به ۵ میلیون 
و 410 هزار تومان رسید. اُنس جهانی طال نیز با یک دالر کاهش نسبت به روز 

قبل، یک هزار و 84۵ دالر و 94 سنت ارزش گذاری شد.

عقبگردهر3شاخصتورمدرمیانهپاییز
تورمآبان44.4درصدشد

آخرین گزارش تورمی مرکز آمار ایران از کاهش هر س��ه شاخص تورم 
در آبان ماه و عقبگرد تورم ساالنه به 44.4 درصد حکایت دارد. طبق اعالم 
مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه آبان ماه به 44.4 درصد رسیده که نسبت 
به ماه قبل یک درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین نرخ تورم نقطه ای 
در آبان ماه امس��ال به  3۵.7 درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین 3۵.7 درصد بیشتر از آبان 1399 برای خرید یک »مجموعه کاالها 
و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. تورم نقطه ای در مقایسه با ماه قبل نیز 
3.۵ واحد درصد کاهش یافته اس��ت. منظ��ور از نرخ تورم نقطه ای، درصد 
تغییر عدد ش��اخص قیمت، نسبت به ماه مشابه س��ال قبل است. اما نرخ 
تورم ماهانه، درصد تغییر عدد ش��اخص قیمت، نس��بت به ماه قبل است 
که در آبان ماه به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، 1.۲ درصد 

کاهش داشته است.
آمارمبهممعوقاتبانکی

از آنجا که بانک مرکزی از س��ال های گذشته تاکنون تغییرات مطالبات 
معوق بانک ها را به صورت ش��فاف، دقیق و مستمر اعالم نمی کند، هر بار 
اعالم این رقم با ش��ائبه های زیادی مطرح می شود که اکنون نیز رقم ۲36 
هزار میلیارد تومان اعالم شده از سوی وزارت اقتصاد در این رابطه ابهامی 
ایجاد کرده که نحوه محاسبه این رقم به چه صورت بوده است. به گزارش 
ایس��نا، پس از درخواس��ت وزیر اقتصاد از بانک مرکزی برای الزام بانک ها 
نس��بت به انتشار اس��امی ابربدهکاران خود در هر سه ماه یک بار،  از سوی 
سرپرست معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد میزان مطالبات غیرجاری شبکه 
بانکی تا پایان شهریور ماه ۲36 هزار میلیارد تومان اعالم شد. عالوه بر این، 
سخنگوی قوه قضائیه در نشست اخیر خود از انجام اقدامات موثر در وصول 
مطالبات بانک ها خبر داد و گفت که در دو س��ال گذشته معادل 49 هزار 

میلیارد تومان از مطالبات معوق با اجرای ثبتی وصول شد.
اما با توجه به اینکه توضیح و تشریحی از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در 
این رابطه اعالم نشده و آنچه از آمار مطالبات غیرجاری در سال های گذشته 
ثبت شده است، رقم اعالم شده از معوقات بانکی مقداری سوال برانگیز است. 
البته ابهامات میزان دقیق مطالبات معوق بانک ها موضوع جدیدی نیست و 
در طول سال های گذشته با هر اعالم ارقام مربوطه در این زمینه، تناقضات 
زیادی ش��کل می گرفت. در سال 1393 که مطالبات معوق بانک ها بسیار 
مط��رح بود، علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد، میزان معوقات بانکی را 1۵0 
هزار میلی��ارد تومان اعالم کرد، درحالی که بانک مرکزی در آن زمان این 

رقم را حدود 8۲ هزار میلیارد تومان مطرح می کرد.
رقم اعالمی از س��وی طیب نیا واکنش های بسیار در پی داشت که بدین 
منظور در آن زمان وزارت اقتصاد طی اطالعیه ای اعالم کرد که مبلغ رسمی 
مطالبات معوق بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان اس��ت و منظور وزیر 
اقتصاد از 1۵0 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی، ش��امل مجموع 
مطالبات استمهال شده نیز می شود. سرانجام در آن زمان قوه قضائیه پرونده 
مبهم معوقات بانکی را با این اعالم که حداقل معوقات 9۵ هزار میلیارد و 
حداکثر آن تا ۲00 هزار میلیارد تومان بست اما اکنون با گذشت هفت سال 
از این موضوع، در صورت تعلق سود به معوقات بانکی به رقم قابل توجهی 

خواهیم رسید.
از س��وی دیگر، اینکه با وصول حدود ۵0 هزار میلیارد تومان از معوقات 
بانکی در دو س��ال اخیر همچنان این رقم ۲36 هزار میلیارد تومان باشد، 
این سوال مطرح می شود که آیا رقم اعالمی با سود و تمامی مبلغ حداکثری 
معوقات است که اگر اینگونه باشد، آیا در طول هفت سال فقط این میزان 
رشد کرده یا معوقات جدید متوقف شده که بعید به نظر می رسد. عالوه بر 
این، از آنجا که بانک مرکزی در طول سال های گذشته هیچ گاه به صورت 
شفاف درباره معوقات بانکی صحبت نکرده و همچنان سواالتی درباره حجم 
معوقات، اساس شکل گیری آنها و اقدامات انجام شده برای وصول معوقات 

مطرح است، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

بانکمرکزی:
فروشاسکناسارزبدونتغییردرجریاناست

پس از انتشار برخی اخبار در رسانه ها درخصوص اعمال تغییرات در قوانین 
و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی ها، مدیر روابط عمومی 
بان��ک مرکزی و همچنی��ن کانون صرافان، توضیحات��ی ارائه کردند. مصطفی 
قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب شخصی خود در توئیتر 
نوش��ت: »هیچ گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در 
صرافی ها ایجاد نشده و اطالعیه بانک مرکزی خطاب به صرافی ها صرفا تاکید 

مجدد بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این فرآیند بوده است.«
همچنین احمد لواسانی، رئیس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان با انتشار 
اطالعیهای ضمن تکذیب اخبار منتش��ر ش��ده در این خص��وص تاکید کرد: 
هیچ گونه تغییری در نحوه فروش ارز به صورت اس��کناس ذیل س��رفصل های 
مصوب ایجاد نشده و صرافان محترم می توانند مطابق با رویه و دستورالعمل های 
پیشین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نسبت به فعالیت در بازار ارز اقدام 
نمایند. به گفته وی، اطالعیه صادرش��ده در تاریخ ۲6 آبان 1400 صرفا تاکید 
مجدد بر مفاد الزم االجرای قوانین و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین 
مالی تروریسم از جمله »دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها« 

)مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی( بوده است.
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ارزشمعامالتبورسازابتدایسالتاکنوناعالمشد
عملکردشاخصهادر155روزگذشته

بیش از 1113میلیارد انواع اوراق بهادار از ابتدای امس��ال تا پایان هفته 
گذش��ته، طی 1۵۵ روز معامالتی در بورس اوراق بهادار معامله شده است. 
از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته تعداد 1113میلیارد و 4۲4میلیون 
ان��واع اوراق بهادار ب��ه ارزش 89۵1هزار و ۵3۲میلی��ارد ریال در بیش از 
119میلیون و 1۲0هزار و ۵98دفعه طی 1۵۵روز معامالتی در بورس اوراق 
به��ادار مورد معامله قرار گرفت. این درحالی اس��ت که تعداد 11۵میلیارد 
و 447میلیون واحد از صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش کل بیش از ۲043هزار و ۵38میلیارد ریال نیز در این مدت 

مورد معامله قرار گرفته است.
ش��اخص ب��ورس نیز در ای��ن 1۵۵روز با 4۵ه��زار و 719واحد کاهش، 
معادل 3.14 درصد افت کرد و در پایان هفته گذشته به رقم یک میلیون 
و 410هزار و 761واحد رس��ید. ش��اخص کل هم وزن نیز در این مدت با 
۵3ه��زار و 44واحد کاهش، معادل 1۲.06درصد افت کرد و رقم 386هزار 
و 7۵7واحد را به نمایش گذاش��ت. ش��اخص بازار اول هم در این مدت با 
98ه��زار و 47۲واحد افزایش در ای��ن مدت به رقم یک میلیون و 67هزار 
و ۵71واحد و ش��اخص بازار دوم با 13۲هزار و 346واحد رش��د به عدد ۲ 
میلیون و 73۵هزار و 94واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با 
10.16درصد رشد و شاخص بازار دوم با ۵.08درصد افزایش همراه شدند.

رئیسسازمانبورسمطرحکرد
عمقبخشیازمسیرتعددنهادهایمالی

به اعتقاد رئیس س��ازمان بورس، رفع انحصار از تأسیس شرکت های 
کارگزاری و س��هولت در فرآیند صدور مجوز نهادهای مالی و همچنین 
نظ��ارت دقیق س��ازمان بورس ب��ر فعالیت های نهاده��ای مالی، زمینه 

توسعه و عمق بخشی بازار سرمایه است.
مجید عشقی با اش��اره به اینکه وزیر اقتصاد، حمایت از بازار سرمایه 
را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت، به پایگاه خبری بازار س��رمایه 
گفت: خاندوزی در راستای حمایت از بازار سرمایه، موضوعاتی همچون 
توس��عه نهادها، رفع انحصار، بهره گیری از ابزارهای جدید، تقویت بازار 
اولیه، را در دس��تور کار این وزارتخانه قرار داده اس��ت. رفع انحصار در 
تأسیس نهادهای مالی از جمله مهمترین مأموریت های سازمان بورس 
و اوراق بهادار اس��ت. توسعه و عمق بخشی بازار سرمایه از جمله اهداف 
اساسی در رفع انحصار نهادهای مالی و ایجاد سهولت در صدور مجوزها 
اس��ت، اما این هدف، س��ازمان بورس را در اجرای وظایف نظارتی خود 
بی��ش از پی��ش دقیق تر کرده تا مان��ع هرگونه مش��کل احتمالی برای 

سهامداران شود.
رئی��س س��ازمان بورس با اش��اره به دغدغ��ه برخی از فع��االن بازار 
س��رمایه مبنی ب��ر افزایش کمی نهادهای مالی ب��دون توجه به ارتقای 
کیفی��ت، تأکید ک��رد: بازار س��رمایه ظرفیت پذیرش تع��داد زیادی از 
نهادهای مالی را دارد و اینگونه نیس��ت که هرچ��ه تعداد نهادها کمتر 
باش��د، نظارت بر عملکرد آنها نیز راحت تر اس��ت پس به این بهانه مانع 
توس��عه کمی این دس��ت از نهادهای بازار سرمایه شویم. اگرچه فرآیند 
صدور مجوزها تس��هیل ش��ده اس��ت، اما در بازبینی دس��تورالعمل ها، 
سخت گیری و موشکافی های بسیاری لحاظ شده و نظارت های سازمان 
نیز پس از ش��روع فعالیت آنها، س��ختگیرانه تر خواهد شد. همچنین، با 
دستورالعمل ها و مقررات تعیین شده، نظارت ها سختگیرانه تر شده و با 

نهادهای مالی متخلف برخوردهای شدید و جدی خواهد شد.
به گفته عش��قی، با توس��عه بازار از نظ��ر کمی، ایده ه��ا و ابزارهای 
جدیدی نیز وارد بازار می ش��وند که نظارت قوی تر را الزامی می کند تا 
از بروز ریسک های جدید جلوگیری شود. در این راستا، سازمان بورس 

هیچ واهمه ای از برخورد با متخلفان ندارد.
وی با بیان اینکه نهادهای مالی، ابزارهایی برای ارتقای بازار س��رمایه 
به ش��مار می رون��د، اذعان کرد: با تأس��یس ی��ک نهاد مالی، س��رمایه، 
س��هامداران، افراد متخصص، کاردان و خبرگان مالی متعددی در یک 
نقطه جمع می ش��وند تا خدمات مختلفی را بنا به ماهیت خود به مردم 
ارائه دهند. تجمیع س��رمایه ها، ایده ها و تخصص های مختلف، به بهبود 
کمی��ت و کیفیت فرآیند خدمات رس��انی در بازار س��رمایه و در نهایت 

توسعه این بازار می انجامد.
این مقام ارش��د س��ازمان بورس با اشاره به ش��رکت های کارگزاری 
ب��ه عنوان یک��ی از حلقه های مهم بازار س��رمایه، خاطرنش��ان کرد: از 
سرگیری صدور مجور تأسیس شرکت های کارگزاری، به افزایش شمار 
این نهادهای مالی می انجامد که ارتقای کیفیت و کمیت ش��رکت های 
کارگزاری از طریق رقابت بیش��تر در این صنعت را در پی دارد. زیرا با 
ایج��اد رقابت کافی در این صنعت، ش��اهد انگیزه های خالقانه بیش��تر، 

ارتقای کیفیت و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خواهیم بود.
رئیس س��ازمان بورس با اش��اره به صدور مجوز تأسیس یک شرکت  
کارگ��زاری، گفت: بیش از یک دهه، به دالی��ل مختلفی با هیچ یک از 
درخواست های تأس��یس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود. با اجرا و 
پیاده س��ازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، 
مج��وز یک ش��رکت کارگزاری جدید از س��وی هیأت مدیره س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار صادر ش��د. در ارتباط با صدور مجوز تأس��یس، 
اکنون ش��روع کار است. پس از دریافت مدارک درخواست های تأسیس 
شرکت های کارگزاری و بررس��ی آنها و انجام مصاحبه های اختصاصی، 
تمامی درخواس��ت ها، در هیأت مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
مط��رح خواهند ش��د. بی تردید، اگر درخواس��ت های دریافتی از امتیاز 
الزم برخوردار و در راس��تای عمق بخشی و ارتقای بازار سرمایه باشند و 
مشخص شود که بر فرآیند توسعه ظرفیت های بازار سرمایه اثر مطلوبی 

دارند، مجوز آنها نیز صادر خواهد شد.
او با اش��اره به اهمی��ت رقابت در ارتقای خدم��ات ادامه داد: یکی از 
راهکارهای ارتقای کیفیت، ایجاد رقابت اس��ت؛ طبیعی است با افزایش 
ش��مار نهادهای مال��ی، رقابت میان آنها بیش��تر خواهد ش��د. با ورود 
نهادهای مالی جدید، توانایی ، مهارت و ایده  های جدیدی نیز وارد بازار 
سرمایه می شوند که تنها رقابت را تقویت می کنند، بلکه باعث می شوند 

رقابت شکل مفید و سازنده تری به خود بگیرد.
عشقی همچنین به تعداد مجوزهای صادرشده در حوزه صندوق های 
س��رمایه گذاری اش��اره کرد و گفت: از ابتدای س��ال تا ۲۲ مهرماه، 19 
مجوز فعالیت صندوق س��رمایه گذاری صادر ش��ده است. از ۲۲ مهرماه 
تاکنون ش��ش صندوق س��رمایه گذاری جدید نیز موف��ق به اخذ صدور 
مجوز فعالیت از سازمان بورس شده اند. همچنین، از تاریخ یادشده تا به 

امروز، موافقت اصولی هشت صندوق اعالم شده است.

خبرخوان

فرص��ت ام��روز: اولین روز آذرم��اه برای بازار س��رمایه خوش یمن بود و 
ش��اخص بورس تهران در این روز توانس��ت با رش��د ۲0 هزار واحدی بار 
دیگر کانال 1.4 میلیون واحدی را بازپس بگیرد. این چندمین باری است 
که شاخص کل بورس به ابرکانال 1.4 میلیون واحدی می رسد و در ادامه 
آن را از دست می دهد.  آخرین بار روز شنبه ۲9 آبان ماه بود که شاخص 
ب��ورس تهران با افت ۲7 هزار واحدی ب��رای چهارمین بار در طول دو ماه 
گذشته کانال 1.4 میلیون واحدی را از دست داد تا پرونده بورس تهران در 
دومین ماه فصل پاییز با سقوط به کانال 1.3 میلیون واحدی بسته شود. در 
مجموع آبان برای بورس تهران، ماه پرنوسانی بود و سهامداران با افت وخیز 
چندباره نماگرهای بورسی در این ماه مواجه شدند. در نهایت عملکرد بازار 
س��هام در میانه فصل پاییز با عقب نشینی 3.4 درصدی نماگر اصلی تاالر 
شیشه ای و ثبت چهارمین افت ماهانه در کارنامه امسال به پایان رسید. افت 
میانگین قیمت سهام در این ماه در حالی رقم خورد که در میان رقبا، دالر 
و س��که با رشد قیمت همراه ش��دند. به اعتقاد کارشناسان، از دست دادن 
چندباره کانال 1.4 میلیونی در دو ماه گذشته بیش از هر چیز تحت تاثیر 
فضای نااطمینانی اقتصاد کالن رخ داده است که در آخرین پرده آن، اصرار 
به قیمت گذاری دستوری در صنایعی نظیر خودرو، سودسازی شرکت های 
بزرگ بورس��ی را زیر سوال برده اس��ت. با این حال، شاخص بورس تهران 
در اولین روز معامالتی آذرماه با رشد ۲0 هزار واحدی بار دیگر به ابرکانال 

1.4 میلیون واحدی رسید.
چراغبورسسبزشد؛چراغآیفکسسبزماند

در جریان معامالت روز دوش��نبه، شاخص کل بورس با رشد ۲0 هزار و 
19۲ واحدی به رقم یک میلیون و 407 هزار واحد و شاخص کل با معیار 
هم وزن با رشد 3 هزار و 61۲ واحدی به رقم 386 هزار و 938 واحد رسید. 
بیش از 6 میلیارد و 136 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
44 هزار و ۵6۵ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. 
شاخص بازار اول، رشد 1۵ هزار و 74۲ واحدی و شاخص بازار دوم نیز رشد 

37 هزار و 746 واحدی را تجربه کردند.
در معام��الت ای��ن روز همچنین ۲۵6 نماد بورس��ی مثبت و 130 نماد 
منفی بودند که از میان آنها صنایع پتروش��یمی خلی��ج فارس )فارس( با 
۲ هزار و 370 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با 
یک ه��زار و 918 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )ف��والد( با یک هزار و 833 
واحد، پتروش��یمی پردیس )ش��پدیس( با یک هزار و 130 واحد، پاالیش 
نفت اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و 81 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین 
)تاپیکو( با یک هزار و 80 واحد و پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 773 
واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. در سوی مقابل نیز 

پتروش��یمی شیراز )شیراز( با 8۵ واحد، بورس اوراق بهادار تهران )بورس( 
با 73 واحد، مهندس��ی نصیر ماشین )خنصیر( با 30 واحد، البراتوارسازی 
دکتر عبید )دعبید( با ۲4 واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با ۲3 واحد، 
بهمن خودرو )خبهمن( با ۲3 واحد و پتروش��یمی خارک )شخارک( با ۲۲ 

واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
گ��روه بهم��ن )خبهمن(، ف��والد مبارک��ه اصفهان )فوالد(، گس��ترش 
س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، بورس اوراق بهادار تهران )بورس(، 
گ��روه دارویی برکت )برکت(، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( و س��ایر 
اش��خاص بورس انرژی )انرژی 3( نیز از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. 
همچنین گروه شیمیایی با 46 هزار و 69۲ معامله به ارزش 3 هزار و ۵۲3 
میلی��ارد ریال، گروه خودرو با 49 ه��زار و 31۵ معامله به ارزش 3 هزار و 
196 میلیارد ریال، گروه بانک ها با ۲4 هزار و 9۵0 معامله به ارزش ۲ هزار 
و 98۲ میلی��ارد ریال، گروه فرآورده ه��ای نفتی با ۲7 هزار و 309 معامله 
به ارزش یک هزار و 8۲3 میلیارد ریال و گروه فلزات اساس��ی با 31 هزار 
و 8۵9 معامل��ه ب��ه ارزش یک هزار و 780 میلی��ارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با افزایش 169 
واح��دی به رقم ۲0 هزار و 187 واحد رس��ید و بیش از ۲ میلیارد و 136 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 671 هزار و 733 میلیارد 
ریال دادوستد شد. در معامالت سومین روز هفته در فرابورس ایران، 1۵0 
نماد فرابورسی مثبت و 133 نماد منفی بودند که از میان آنها شرکت پلیمر 
آریاساس��ول با 47 واحد، ش��رکت پتروشیمی زاگرس با 37 واحد، شرکت 
پتروش��یمی تندگویان با ۲۲ واحد، ش��رکت سهامی ذوب آهن اصفهان با 
۲0 واحد و شرکت پاالیش نفت الوان با هشت واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رش��د شاخص داشتند. همچنین ش��رکت صنعتی مینو با 16 واحد، 
ش��رکت پتروشیمی مارون با پنج واحد، شرکت مدیریت انرژی امید تابان 
نور با چهار واحد، ش��رکت ریل پرداز نوآفرین با سه واحد و شرکت توسعه 
مسیر برق گیالن با یک واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس 

داشتند.
آخرینخبرهااز»دارایکم«و»پاالیشییکم«

ارزش صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله )ETF( دولتی یا همان 
»دارا یکم« و »پاالیش��ی یکم« همس��و با نوس��انات بازار سرمایه صعودی 
یا نزولی می ش��ود و در حال حاضر و با وج��ود ریزش های پی در پی بازار 
سرمایه، »دارا یکم« همچنان در سود ایستاده درحالی که »پاالیشی یکم« 
هنوز هم زیر قیمت روز عرضه معامله می ش��ود. به گزارش ایس��نا، س��ال 
گذشته و درحالی که شاخص کل بورس برای گذر از مرز ۲ میلیون واحد 

کمین کرده بود، وعده عرضه س��ه صندوق دولتی در قالب ETF از سوی 
دولتمردان داده و قرار ش��د صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق دوم 
پاالیشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد. دولت بنا داشت باقیمانده 
سهم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، شرکت های خودرویی و 
فوالدی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. 
این صندوق ها با ۲0 تا 30 درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی 

دارای کد ملی می توانست خریدار آنها باشد.
صندوق اول با نام »دارا یکم« در اوایل تابستان پارسال عرضه و در سوم 
تیرماه قابل معامله شد. وزارت اقتصاد از طریق این واگذاری به نمایندگی 
از دولت، باقیمانده س��هام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران 
و بیمه ه��ای البرز و اتکایی امین را واگذار کرد. در پذیره نویس��ی صندوق 
»دارا یکم« بیش از 4 میلیون نفر مشارکت کردند؛ صندوقی که همراستا با 
روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و تا ۲00 درصد 
سود هم پیش رفت. این سوددهی به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط 
چشمگیر شاخص کل از ۲ میلیون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این 
صندوق همچنان در سود قرار داشت. در حال حاضر نیز ارزش این صندوق 
در زمان نگارش این گزارش بیش از روز عرضه بوده و با قیمت 11 هزار و 
800 تومان معامله می ش��ود. حال آنکه واحدهای این صندوق ماه گذشته 

10 هزار و 600 تومان معامله می شدند.
البته مسیر سوددهی »پاالیشی یکم« از همان ابتدا کامال از »دارا یکم« 
جدا شد. »پاالیشی یکم« باقیمانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، 
تبری��ز، اصفهان و بندرعباس بود که عرضه آن با اختالف بین وزارت نفت 
و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای ریزش بازار ش��د! این صندوق 
عرضه ش��د اما عرضه آن همزمان با ریزش بازار بود. هر واحد این صندوق 
نیز در روز عرضه 10 هزار تومان قیمت داشت، اما در روزهای ریزشی بازار 
به ۵ هزار تومان یعنی نصف قیمت روز عرضه نیز رسید. در حال حاضر نیز 
این صندوق با قیمت 7300 تومان معامله می شود درحالی که یک ماه قبل 

6700 تومان قیمت داشت.
این در حالی اس��ت که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان 
بورس بارها اعالم کرده بود که سهم های دولتی نیز باید دارای بازارگردان 
باش��ند و دولت نیز مانند هر ناشر دیگری باید از سهم خود حمایت کند؛ 
اتفاقی که هنوز محقق نش��ده است. از س��وی دیگر قرار شد سهم جدید 
»پاالیشی یکم« یا سهم های دیگر به سهامداران ETF هبه شود؛ وعده ای 
که قرار بود به تصویب سران قوا برسد، اما از حدود هفت ماه قبل تاکنون 
 ETF در خاموش��ی فرو رفته و دیگر خبری از جبران خس��ارت خریداران

های دولت نشد.

شاخصبورستهرانباردیگرکانال1.4میلیونیراپسگرفت

سبزپوشی بورس در اولین روز آذرماه

عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی، عملیات بازار باز را ابزاری 
خواند که بانک مرکزی با اس��تفاده از آن ت��ورم را کنترل می کند و افزود 
دولت ه��ا از طریق عملیات بازار باز به از میان بردن رکود در اقتصاد کمک 
می کنند. این عملیات به واسطه خرید و فروش اوراق در اقتصاد توسط بانک 
مرکزی انجام می پذیرد. به گفته وی، بازار سرمایه و بازار باز )عملیات بازار 
باز بین بانکی( از جمله راه های کنترل نقدینگی هستند. عملیات بازار باز 
نه تنها منجر به خروج سرمایه از بورس نمی شود، بلکه به تقویت تولید و 

کاهش تورم نیز می انجامد.
بابک ابراهیمی با اشاره به مکانیزم عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی 
به پایگاه خبری بازار س��رمایه گفت: بانک مرک��زی برای کاهش رکود در 
اقتصاد، با خرید اوراق از بانک های عامل به افزایش نقدینگی و در پی آن به 
کاهش نرخ بهره در اقتصاد کمک می کند. از سویی دیگر، این نهاد به منظور 
کنترل تورم در اقتصاد و جذب نقدینگی، اقدام به فروش اوراق به بانک های 
عامل می کند. این اق��دام بانک مرکزی به کاهش نقدینگی و افزایش نرخ 
بهره منجر می شود. با فروش اوراق به بانک های عامل نقدینگی بانک ها به 
بانک مرکزی منتقل می ش��ود و با خرید آن اوراق از بانک ها، نقدینگی به 
بانک ها باز می گردد. این مبادالت بانک مرکزی با بانک های عامل، موجب 
عملیات انبس��اطی و انقباضی در سطح جامعه می ش��ود که اثرات آن در 

نهایت بر افزایش قیمت ها اثر مطلوب می گذارد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا فروش اوراق بانک 
مرک��زی از طریق تابلوی فرابورس و عملی��ات بازار باز به بانک های عامل، 
به معنای فروش اوراق به س��هامداران و خروج پول از بازار س��رمایه است، 
تشریح کرد: عملیات بازار باز و فروش اوراق به بانک های عامل توسط بانک 

مرکزی، دو اثر می تواند در بازار سرمایه داشته باشد.
او نخستین اثر را کاهش عرضه پول توسط بانک مرکزی خواند و تصریح 
ک��رد: با این اقدام، نرخ بهره در اقتص��اد افزایش پیدا می کند که خود این 
عامل می تواند اثری س��وء در بازار سرمایه داشته باشد. زیرا با افزایش نرخ 
بهره و جذاب ش��دن آن برای فعاالن اقتصادی، ورود پول به صندوق های 

درآمد ثابت افزایش پیدا می کند.
به اعتقاد ابراهیمی، موضوع یادش��ده در میان مدت و بلندمدت، به دلیل 
منفی بودن نرخ بهره حقیق��ی در اقتصاد ایران به دلیل تورم های باالتر از 
نرخ بهره، اثری منفی در بازار س��رمایه ما نخواهد گذاش��ت، اما در کوتاه 
م��دت افزایش نرخ بهره در اقتصاد می تواند س��بب کاه��ش اقبال به بازار 

سرمایه شود.
وی بازیگ��ران س��پرده های بانکی و بازار س��رمایه را دو گروه مختلف با 
درجه متنوعی از ریس��ک پذیری خواند و خاطرنش��ان کرد: همانگونه که 
س��رمایه گذاران در بازار سرمایه از روحیات ریسک پذیری و ریسک گریزی 
متفاوتی برخوردارند، اساس��ا اف��رادی که س��پرده گذاری در بانک را یک 

شیوه س��رمایه گذاری تلقی می کنند، تمایل چندانی به سرمایه گذاری در 
بازار س��رمایه ندارند. بنابراین، این  دو، شیوه های سرمایه گذاری متفاوتی با 

بازیگران متمایز از یکدیگر هستند.
این اس��تاد دانش��گاه، اثر دوم را اثر روانی برشمرد و توضیح داد: فروش 
اوراق توس��ط بانک مرکزی به بانک ه��ای عامل از طریق تابلوی فرابورس، 
گاهی به منزله خروج پول از بازار س��رمایه تلقی می ش��ود، در حالی که در 
عمل از طریق این عملیات، پولی از بازار س��رمایه خارج نمی شود. البته با 
این اقدام، منابع بانک های عامل با خرید اوراق از بانک مرکزی، برای خرید 

سهام در بازار سرمایه محدود می شود.
وی با اش��اره به اثر نرخ بهره ای که در بازار پول توس��ط سیاس��ت های 
بانک مرکزی تعیین می ش��ود، اذعان کرد: این اقدام بانک مرکزی، تمامی 
بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد. در ادبیات 
اقتص��ادی، افزایش نرخ بهره می تواند به باالبردن هزینه تأمین مالی و نرخ 
تنزیل به کاهش ارزش دارایی ها منجر شود. تأمین مالی موثر فعالیت های 
اقتص��ادی از جمله مهمترین وظایف بازارهای پول و س��رمایه در اقتصاد 
به ش��مار می رود؛ بنابراین، مدیریت نرخ بهره در بازار پولی باید اصلی ترین 
عملکرد سیاس��ت گذاری پولی در کش��ور که برعهده بانک مرکزی است، 
باش��د؛ به گونه ای که فعالیت های اقتصادی و بازارهای موازی با بازار پول 

همچون بازار سرمایه، دچار مشکل نشوند.

یکاستاددانشگاهمطرحکرد

ازعملیاتبازاربازتاکنترلنرختورم
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چگونهیکصفحهفرودخوبطراحیکنیم؟

بهقلم:پاتریکشیا
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

تاثیر اولیه ای که برندها بر روی مش��تریان می گذارند، اهمیت بس��یار 
زیادی دارد. این رویداد به ظاهر ساده سرنوشت بازاریابی برندها را در ادامه 
مسیرشان مشخص می سازد. درست به همین خاطر هر بازاریابی باید تمام 
تالشش را برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدفش انجام دهد، 
در غیر این صورت هیچ شانسی برای موفقیت در عرصه بازاریابی نخواهد 
داشت.  یکی از اولین ارتباط هایی که میان برندها و مشتریان شان ایجاد 
می شود، در بخش صفحه فرود است. این صفحه نخستین محل ارتباط 
میان برندها و مشتریان شان پس از کلیک آنها بر روی لینک های تبلیغاتی 
است. با این حساب اگر شما عملکرد مناسبی در زمینه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان داشته باشید، وضعیت بازاریابی تان از این رو به آن رو 
خواهد شد.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از نکات حرفه ای برای 
بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با صفحات فرود حرفه ای 
است. این امر به شما برای جلب نظر مشتریان به شیوه ای حرفه ای کمک 
خواهد کرد. در ادامه برخی از ویژگی های مهم صفحات فرود استاندارد را 

مورد بررسی قرار خواهیم تا در طراحی آن حرفه ای شوید. 
ساختاروطراحیکلی

متاسفانه بسیاری از کاربران پس از اینکه بر روی لینک تبلیغاتی یک برند 
کلیک می کنند، با یک صفحه فرود بی ارتباط با تبلیغ اصلی رو به رو می شوند. 
این امر در همان لحظه نخست کاربران را نسبت به ادامه مشاهده تبلیغ برند 
ناامید می سازد. با این حساب شما باید همیشه برنامه ای ویژه برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان داش��ته باشید. این امر شامل طراحی یک صفحه 
فرود هماهنگ با ماهیت کلی تبلیغ تان است. ساختار کلی صفحه فرود باید 
با تبلیغ اولیه هماهنگی باالیی داشته باشد، در غیر این صورت شما همیشه 

نیازمند تالش بیشتر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید بود. 
تیترجذاب

امروزه مش��تریان بیش از هر نکته دیگری به تیتر صفحات فرود دقت 
می کنند. با این حس��اب اگر شما تیتر خوبی را مدنظر داشته باشید، به 
س��اده ترین ش��کل ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را پیدا 
می کنید. مهمترین مس��ئله در زمینه انتخاب تیت��ر اصلی پرداختن به 
موضوعات اساسی است. اگر شما این امر را مدنظر داشته باشید، به بهترین 
شکل ممکن توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا می کنید.  
توصیه ما در این بخش بازنگری در تیترهای اصلی صفحات فرود قبل از 
اتمام کار است. این امر آخرین ایرادات صفحه فرود شما را نیز رفع خواهد 
کرد. به این ترتیب با اطمینان کامل نسبت به توانایی تان برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف وارد عرصه بازاریابی خواهید شد. 
استفادهازCTAمناسب

دعوت به عمل ی��ا CTA یکی از مهمترین بخش ها در هر صفحه فرود 
است. اگر مشتریان از صفحه فرود شما استقبال کنند، باید در نهایت پیشنهاد 
کاربردی برای آنها داشته باشید، در غیر این صورت توانایی تان برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند. استفاده 
از فونت بزرگتر و همچنین ارائه پیشنهادی جذاب به مشتریان نقش مهمی 
در جلب نظرشان در این رابطه دارد. شما با چنین کاری در مدت زمانی اندک 

تبدیل به برندی حرفه ای در زمینه طراحی صفحه فرود خواهید شد. 
سرعتبارگذاریباالیصفحهفرود

صفحه فرود باید به سرعت بارگذاری شود، در غیر این صورت شاید کاربران 
حوصله کافی برای بازدید از سایت تان را نداشته باشند. این امر ضربه بسیار 
بزرگی به فرآیند بازاریابی تان خواهد زد. درست به همین خاطر باید همیشه 
به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ساده ترین شکل ممکن باشید.  
امروزه راهکارهای بسیار زیادی برای بهینه سازی سرعت بارگذاری صفحات 

سایت و به ویژه صفحات فرود در دسترس برندها قرار دارد. 
منبع:هاباسپات

نماگربازارسهام

به قلم: خاوی جونز
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

احتمال اینکه کار تمام وقت شما کامال براساس عالقه تان نباشد، بسیار 
زیاد اس��ت. این امر داستان غم انگیز کار بسیاری از مردم در سراسر دنیا را 
شکل می دهد. بر این اس��اس بسیاری از مردم در عمل کارشان بی نهایت 
کسل کننده و کامال در نقطه مقابل عالقه شان قرار دارد. درست به همین 
خاطر اگر شما به دنبال موفقیت در حوزه کسب و کار هستید، باید اول از 
همه به فکر راهکارهایی برای ایجاد ارتباط میان کارتان و عالقه تان باشید. 
شاید موضوع فوق بیش از اندازه عجیب به نظر برسد، اما نکته مهم توجه 
به افراد موفق در سراس��ر دنیاست. این افراد همیشه کاری که بدان عالقه 
داشته اند را پی گرفته اند. بنابراین شما هم باید دقیقا به همین شیوه عمل 
نمایید. واقعیت این است که شما با پرداختن به حوزه عالقه مندی تان هم 
می توانید پول خوبی دربیاورید. البته به شرط اینکه با برنامه ای دقیق وارد 
این حوزه شوید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای جلب نظر مشتریان 
در این رابطه نخواهید داشت و کسب و کار رویایی تان خیلی زود با شکست 

رو به رو می شود. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی مختصر نحوه درآمدزایی از کار مورد 
عالقه تان اس��ت. در ادامه برخی از مهمترین ن��کات در این رابطه را مورد 

بررس��ی قرار خواهیم داد. اگر ش��ما هم به این بحث عالقه دارید، در ادامه 
با ما همراه باشید. 

جاییبرایعالقهتاندربرنامهخودبازکنید
ش��ما باید اول از همه ب��رای کاری که بدان عالقه ش��دید دارید، وقتی 
اختصاص دهید. بس��یاری از افراد به طور مداوم نس��بت ب��ه ناتوانی برای 
فعالیت در حوزه تخصصی ش��ان اعت��راض دارند. با این حال در عمل هیچ 
اقدامی برای رس��یدگی به کار مورد نظر انجام نمی دهند. این امر ش��رایط 
بسیار س��ختی از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به همراه خواهد 

داشت. 
اگر شما در برنامه کاری تان فقط یک ساعت در طول روز را به کار مورد 
عالقه تان اختصاص دهی��د، در طول چند ماه به طور قابل مالحظه ای در 
آن حرفه ای خواهید ش��د. این امر نقش مهمی در بهینه س��ازی وضعیت 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داش��ت. به این ترتیب ش��ما به 
سادگی هرچه تمام تر فرصت تقویت مهارت تان در حوزه مورد عالقه تان را 

خواهید یافت. این امر اهمیت بسیار زیادی از نقطه نظر کاری دارد. 
بادوستانتانصحبتکنید

برقراری تماس تلفنی با برخی از دوس��تانی که در حوزه مورد عالقه تان 
فعالیت دارند، امر بسیار مهمی محسوب می شود. این نکته اهمیت بسیار 
زیادی برای بهینه سازی روند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. اگر 
ش��ما به عنوان یک فرد در آس��تانه ورود به حوزه ای تازه توانایی برقراری 
تماس تلفنی و مهمتر از همه کسب اطالعات موردنیازتان را نداشته باشید، 

احتماال ورودتان به حوزه مورد عالقه تان همراه با مش��کالت بسیار زیادی 
خواهد بود. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید همیش��ه تعامل مناسب با 
کارمن��دان را مدنظر قرار دهی��د، در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای 

تجربه ای مناسب از کار در حوزه مورد عالقه تان نخواهید داشت. 
گفت و گو با دوس��تان همیشه به ش��ما امکان دریافت اطالعات تازه و 
ارزیاب��ی واقع بینانه از فرآیند کارتان را می دهد. بنابراین همیش��ه پیش از 
ورود ب��ه حوزه ای تازه باید این نکته مهم را مدنظر قرار دهید، در غیر این 

صورت هیچ شانسی برای کسب موفقیت در این حوزه نخواهید داشت. 
اندکیبازاریابیرابهکارتاناضافهکنید

وقتی شما به دنبال درآمدزایی از کار مورد عالقه تان هستید، باید همیشه 
قدرت بازاریابی را مد نظر قرار دهید. این امر به ش��ما برای تعامل مناسب 
با مشتریان در بازار کمک خواهد کرد. به این ترتیب دیگر مشکل چندانی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. این امر اهمیت 
بسیار زیادی برای شما و آینده کاری تان دارد. امروزه تقریبا هر کاری باید 
با بازاریابی مناس��ب صورت گیرد. در غیر این صورت در همان ابتدای کار 

شکست سنگینی برای تان به همراه خواهد داشت. 
بدون تردید کار کردن در حوزه مورد عالقه تان ایده بس��یار خوبی است. 
اگر ش��ما از مدت ها قبل این ایده را در س��ر دارید، استفاده از توصیه های 
مختصر این مقاله به شما برای شروع به کار هرچه سریع تر کمک خواهد 

کرد. 
entrepreneur.com:منبع

چگونه از عالقه تان پول دربیاورید؟

بهقلم:دیپپتل
روانشناس 

مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک یادگیری کلید کس��ب موفقیت است. در این زمینه اگرچه 
بسیاری از افراد به دنبال آن هستند که بهترین حوزه ها را انتحاب کنند، با 
این حال اگر سرعت یادگیری باالیی نداشته باشید، زمان زیادی را از دست 
خواهید داد که در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر این موضوع می تواند 
عواقب بس��یار بدی را به همراه داش��ته باش��د. نکته ای که در این بخش 
باید به آن توجه داشته باشید این است که براساس جدیدترین یافته های 
روانشناس��ی، یادگیری سریع به 9 مورد وابسته است که باید آنها را انجام 
دهید. درواقع این موضوع ابدا سخت نبوده و هر فردی می تواند آنها را انجام 

دهد. در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد.
1-نتبرداریباکاغذوخودکاررافراموشنکنید

اگرچه در جهان مدرن امروز به نظر می رسد که عکس گرفتن از نوشته ها 
اقدامی هوش��مندانه تر است و منجر به صرفه جویی در زمان خواهد شد، با 
این حال آمارها حاکی از آن است که چنین اقدامی باعث می شود تا افراد 
در حین آموزش، توجه کافی به درس را نداش��ته باشند. تحت این شرایط 
مرور کردن نمی تواند نتیجه الزم را به همراه داشته باشد. درواقع هنگامی 
که با کاغذ و قلم اقدام به نت برداری حین تدریس می کنید، در کنار گوش 
کردن مطالب را در ذهن خود مرور خواهید کرد تا قدرت نوشتن به وجود 
آید. این موضوع باعث خواهد شد تا با یک نگاه سطحی هم بتوانید سریعا 
همه چیز را به یاد آورید. درواقع این موضوع منجر به حک ش��دن مطالب 

در ذهن شما خواهد شد. 
2-مهارتنتبرداریخودراتقویتنمایید

آیا باید هر آن چیزی که در طول یک جلسه گفته می شود را یادداشت 
کرد؟ بدون شک پاسخ منفی بوده و نیاز است که بدانید چه مواردی را باید 
نت برداری کنید. برخی از تکنیک ها است که باعث خواهد شد تا این اقدام 
به مراتب ساده تر شود. در این زمینه استفاده از متد کرنل یک اقدام کامال 
حرفه ای محسوب می شود. این روش از دانشگاه کرنل توسط فردی به نام 
والتر پاوک معرفی شده که خود او رئیس مرکز مطالعات و فنون یادگیری 
این دانشگاه بوده است. در این رابطه شما باید کاغذ خود را به چهار بخش 
موضوع اصلی، سرخط ها و نکات مهم تقسیم بندی نمایید. در بخش نکات 
مهم می توان نظرات شخصی و درکی که به دست آمده را نیز اعمال کرد. 
در بخش پایین صفحه نیز خالصه تمام مطالب نوشته می شود. برای مرور 
مطالب نیز توصیه می شود که در ابتدا تنها سرخط های یادداشت شده در 
بخش راست صفحه را مطالعه کنید و تالش نمایید تا براساس آنها، مطالب 
را به یاد آورید. پس از آن مطالب س��مت چپ را با پاسخ های خود تطبیق 
می دهید. در آخر نیز می توان طی روزهای آینده تنها خالصه کلی را نگاهی 
انداخت. این موضوع در کنار س��رعت در نوشتن شما، باعث خواهد شد تا 
مطالب بهتر در ذهن ش��ما حک شود. برای درک بهتر این موضوع توصیه 

می شود که چند نمونه را در اینترنت جست و جو نمایید. 
3-تندخوانیراتمریننمایید

ای��ن امر که س��ریع تر بتوانید کتاب ها، دوره های آموزش��ی و به صورت 

کلی هر چیزی را به پایان برسانید، باعث خواهد شد تا احساس خستگی 
کمتری را هم داش��ته باش��ید. درواقع طوالنی ش��دن یک اقدام، احساس 
کالفگ��ی را به همراه دارد. در این رابطه این نکته را هم به خاطر داش��ته 
باش��ید که برخی از موارد بیش از حد و طوالنی هس��تند و نمی توان یک 
روزه آنه��ا را تمام کرد. به همین خاطر نباید در این زمینه خود را محدود 
تصور نمایید. در کنار این مسئله تندخوانی یک مهارت محسوب می شود 
که خوش��بختانه امروزه دوره های آموزشی و کتاب های مختلفی درباره آن 
وجود دارد. به همین خاطر بهتر است که خودتان در این زمینه اقدامی را 

انجام نداده و قبل از هر چیز، اصول آن را یاد بگیرید. 
4-ازاستراحتغافلنشوید

از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار دهید این اس��ت که استراحت 
کافی داش��ته باشید. درواقع اشتباه رایج بس��یاری از افراد این است که از 
استراحت خود کم می کنند تا فرصت بیشتری جهت مطالعه داشته باشند. 
در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که ذهن 
و جس��م ب��ا یکدیگر ارتباط باالیی را دارند. ب��ه همین خاطر اگر به خوبی 
استراحت نکنید. بدون شک ذهن شما نیز خسته خواهد بود. این امر امر 
فرآیند یادگیری را با مش��کل مواجه می سازد. در این زمینه برخی از افراد 
پس از چند ساعت مطالعه، چرت می زنند که امروزه علم ثابت کرده است 
که این اقدام، منجر به بهبود روند یادگیری خواهد ش��د. در آخر فراموش 

نکنید که بهترین حالت یادگیری آن است که کوتاه ولی مداوم باشد. 
5-تمرینهایمتنوعیداشتهباشید

برای این امر که سرعت یادگیری باالتری داشته باشید، صرفا به خواندن 
محدود نش��وید. درواقع ش��ما باید تمرین هایی را حل نمایید تا اطمینان 
داش��ته باشید مطالب به خوبی فهمیده شده است. با این حال تمرین های 
تک��راری، اب��دا قابل اعتماد نخواهند بود. در این زمینه ش��ما باید به تنوع 

تمارین خود نیز توجه ویژه داشته باشید. 
6-ازابزاربهیادآوردناستفادهکنید

همه ما مش��ابه این موضوع را در زندگی خود داش��ته ایم که یک عکس، 
صدا و یا هر چیزی باعث شده است تا موضوعی در ذهن ما یادآوری شود. 
درواقع بسیاری از مطالب ممکن است به خاطر ارتباط نزدیکی که با یکدیگر 
دارند، به خاطر سپردن آنها بسیار سخت باشد. به همین خاطر الزم است تا 
آنها را با یک موردی پیوند دهید که آنها یادآور محتوا باشند. درواقع در این 
رابطه هر فردی می تواند برای خود خالقیت هایی را داشته باشد. برای مثال 

کدگذاری با یک کلمه هم وزن، از جمله اقدامات رایج است. 
7-ازتغذیهغافلنشوید

شما باید سوخت رسانی خوبی به مغز خود داشته باشید تا بتوانید از آن 
انتظار عملکرد مناسب را داشته باشید. در این زمینه استفاده از مواد غذایی 
مغذی، بسیار مهم بوده و الزم است تا مصرف آب کافی را هم داشته باشید. 
نکته مهمی که نباید فراموش کنید این اس��ت که بهترین عملکرد مغر را 
زمانی می توانید داشته باشید و طبیعتا یادگیری خود را سرعت دهید که 

تمامی توصیه ها را مورد توجه قرار داده باشید. 
8-تنهابهیکروشیادگیریمحدودنباشید

درواقع ممکن اس��ت مطالعه کتاب چاپی، ابدا مناس��ب شما نباشد. در 
این رابطه امروزه ش��یوه های یادگیری بس��یار متنوع ش��ده و در برخی از 
موارد حتی مطالعه یک موضوع به روش های مختلف، یادگیری بهتر را به 

همراه خواهد داش��ت. با این حال ش��ما باید سبک یادگیری مناسب خود 
را پیدا کنید. 

9-مواردبرهمزنندهتمرکزراکناربگذارید
اگ��ر بخواهی��م یک مورد رای��ج در این زمینه را نام ببریم، بدون ش��ک 
گوشی های هوشمند گزینه مناسبی خواهد بود. درواقع برای تمرکز نیاز به 
زمانی اس��ت که اختالل مداوم، کار را بسیار سخت خواهد کرد. تحت این 
شرایط توصیه می شود تا مواردی که تمرکز شما را برهم می زند شناسایی 
entrepreneur.com:کرده و به دنبال حذف آنها باشید.        منبع

چگونهسرعتیادگیریباالتریراداشتهباشیم؟

5تولید و صنعت سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
2 آذر 1400

شماره 1906



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

بهقلم:مارتینابرتوس
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

بازاریابی B۲C در طول دو سال اخیر مانند بسیاری از جنبه های زندگی تغییرات 
بس��یار زیادی داشته است. ش��یوع همه گیری کرونا و بروز مشکالت ناشی از آن به 
بهترین شکل ممکن بازاریاب ها را تحت تاثیر قرار داده است. درست به همین خاطر 
تالش برای اس��تفاده از تکنیک های تازه و کاربردی برای بازاریابی در این حوزه امر 
مهمی خواهد بود. این نکته با توجه به نزدیک شدن به سال جدید میالدی اهمیت 
بس��یار بیشتری نیز پیدا کرده اس��ت. با این حساب کسب و کارها باید بیش از هر 
زمان دیگری به دنبال مرور برخی از ایده های مناس��ب جهت بازاریابی کاربردی در 

سال پیش رو باشند. 
امروزه الگوهای بس��یار زیادی برای بازاریاب��ی B۲C در اختیار برندها قرار دارد. 
همین امر در نگاه نخس��ت فعالیت در این حوزه را بدل به امری بس��یار س��خت و 
نفسگیر می کند. اگر شما هم به دنبال راهکارهایی مناسب برای حضور در این عرصه 
از بازاریابی هستید، ترندهای مورد بحث در این مقاله کمک شایانی به شما خواهد 
کرد. در ادامه برخی از مهمترین ترندها در این میان را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 

1.اهمیتیافتنویدئوهایکوتاه
محتوای ویدئویی از سال ها پیش نظر کاربران در فضای آنالین را به خودش جلب 
کرده اس��ت. دلیل این امر نیز سادگی تماش��ای ویدئو در مقایسه با مرور محتوای 
متنی یا حتی توجه به فرمت صوتی اس��ت. به همین خاطر بازاریاب ها امروزه باید 
توانایی قابل مالحظه ای برای استفاده از الگوی بازاریابی ویدئویی داشته باشند. بدون 
تردید اگر شما بازاریاب تازه کاری باشید، استفاده از مزایای بازاریابی ویدئویی در نگاه 
نخست برای تان بسیار دشوار خواهد بود. با این حال همیشه امکان استفاده از تجربه 

برندهای بزرگ در این زمینه پیش روی تان خواهد بود. 
توس��عه ش��بکه های اجتماعی یکی از نکات مهم در زمین��ه افزایش محبوبیت 
ویدئوهای کوتاه محسوب می شود. این امر به برندها امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر 
روی مخاطب هدف را می دهد. با این حس��اب شما باید خودتان را برای حضور در 
شبکه های اجتماعی نیز آماده کنید، در غیر این صورت خیلی زود توانایی تان برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین خواهد رفت. 
پلتفرم هایی نظیر تیک تاک در طول دو سال اخیر محبوبیت بسیار زیادی میان 
کاربران پیدا کرده اند. نکته مهم درباره تیک تاک اتکای آن بر ویدئوهای کوتاه همراه 
با موزیک پس زمینه است. به همین خاطر استفاده از چنین ویدئوهایی برای برندها 

ترندی مهم محسوب می شود. 
اگر بخواهیم بحث درباره اهمیت محتوای ویدئویی کوتاه را به طور دقیق پیگیری 
کنیم، باید به میزان بازگشت سرمایه این الگو نیز توجه نشان دهیم. بر این اساس 
میزان بازگشت سرمایه در الگوی بازاریابی ویدئویی با استفاده از نمونه های کوتاه تا 
3۲ درصد در مقایسه با دیگر فرمت های محتوایی بازگشت سرمایه باالتری خواهد 
داشت. این امر به خوبی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به سادگی هرچه 

تمام تر را نشان می دهد. 
متاسفانه بسیاری از بازاریاب ها به طور مداوم به تولید محتوای بلند عادت کرده اند. 
این امر ش��اید از نظر بازاریاب ها ایراد بزرگی نباش��د، اما ب��ه راحتی هرچه تمام تر 
مشتریان را در شرایط دشواری قرار می دهد. وقتی مخاطب هدف شما میانه خوبی 
با محتوای طوالنی ندارد، طراحی چنین محتوایی در عمل بی احترامی به س��لیقه 
آنه��ا خواهد بود. چنین امری تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف را بدل به امری 

غیرممکن می کند. 
اگر برند شما توانایی نظرخواهی دقیق از مشتریان را ندارد، باید دست کم برخی از 
اطالعات کلی درباره بازاریابی ویدئوی را داشته باشید. مهمترین نکته در این میان 
اهمیت توجه به محتوای کوتاه است. این امر شما را بدل به یکی از بهترین برندهای 

بازار برای مشتریان خواهد کرد. 
شما در استفاده از محتوای ویدئویی همیشه باید اهداف دقیقی را مدنظر داشته 
باش��ید. یکی از مهمترین اهداف در این میان اس��تفاده از این محتوا برای افزایش 
آگاهی کاربران و به طور کلی مشتریان از برندتان است. امروزه بسیاری از مشتریان 
نسبت به حضور برخی از برندها در بازار اطالع ندارند. بدون شک در این شرایط هیچ 
کارآفرینی نباید انتظار خرید مشتریان از برند ناشناخته اش را داشته باشد. درست 
به همین خاطر شما باید همیشه به دنبال استفاده از الگوی بازاریابی ویدئویی برای 

افزایش شهرت برندتان در بازار باشید. 
2.اینفلوئنسرمارکتینگ

همکاری با اینفلوئنسرها همیشه گزینه ای جذاب برای بازاریابی محسوب می شود. 
از آنجایی که س��ر و کار ش��ما در بازاریابی B۲C با مش��تریان معمولی است، باید 
همیش��ه همکاری با اینفلوئنسرها را به مثابه راهکاری جذاب تلقی نمایید. این امر 
به شما امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مشتریان را می دهد. به این ترتیب دیگر 

مشکلی برای جلب نظر مشتریان پیش روی برندتان نخواهد بود. 
براساس گزارش همکاران ما در موسسه هاب اسپات، در طول سال ۲0۲1 میزان 
استقبال کاربران در شبکه های اجتماعی از محتوای بازاریابی همراه با اینفلوئنسرها 
61 درصد افزایش داش��ته اس��ت. این نرخ به احتمال زیاد در طول سال ۲0۲۲ نیز 
ادامه پیدا خواهد کرد. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید از االن خودتان را برای 
ش��رایط تازه آماده نمایید، در غیر این صورت ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
متاسفانه بسیاری از برندها برای جلب نظر مشتریان در قالب اینفلوئنسر مارکتینگ 
اول از همه س��راغ افراد دارای فالوورهای باال می روند. این امر نه تنها هزینه بس��یار 
زیادی برای شما به همراه خواهد داشت، بلکه سطح تاثیرگذاری تان بر روی مخاطب 
هدف را نیز به ش��دت کاهش می دهد. توصیه ما در این بخش انتخاب اینفلوئنسر 
براساس میزان ارتباطش با حوزه کاری تان و نیازهای کمپین است. به عنوان مثال، 
اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان در یک بازار محلی هستید، همکاری 
با اینفلوئنسرهای بی نهایت مشهور در سطح جهانی ایده چندان مناسبی نخواهد بود. 
این امر فقط هزینه اضافه روی دس��ت برندتان خواهد گذاشت. بنابراین همیشه به 

دنبال راهکارهایی ساده و کاربردی برای جلب نظر مشتریان در بازار باشید. 
الگوبرداری از برندهای دیگر در این بخش نیز ایده کاربردی محس��وب می شود. 
شما امکان ارزیابی نحوه همکاری برندهای همرده خودتان با اینفلوئنسرها و سپس 
الگوبرداری از آنها برای جلب نظر مشتریان را دارید. این امر به شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد، در غیر این صورت فرآیند طوالنی آزمون و 
خطا برای پیدا کردن اینفلوئنسر مناسب از سوی برندتان بسیار طوالنی خواهد شد. 
بدون تردید بس��یاری از برندها نس��بت به استفاده از الگوی بازاریابی با همکاری 
اینفلوئنسرها شک و تردید دارند. این امر تقریبا طبیعی محسوب می شود. نکته مهم 
در این میان ادامه روند مثبت و رو به رشد این تکنیک بازاریابی است. بنابراین شما 
باید دیر یا زود خودتان را با این ش��یوه هماهنگ کنید، در غیر این صورت شانسی 

برای جلب نظر مشتریان در بازار نخواهید داشت. 
3.اوجگیریمحتوایصوتی

محتوای صوتی تا همین چند س��ال پیش یک فرمت حاش��یه ای برای بازاریابی 
محس��وب می ش��د. کمتر برن��دی در طول یک دهه گذش��ته ب��ر روی این فرمت 

سرمایه گذاری کرده است. همین امر اوج گیری فرمت صوتی در طول دو سال اخیر 
را بدل به امری عجیب کرده است. 

بدون تردید توس��عه استفاده از پادکست ها امر مهمی در زمینه توجه بازاریاب ها 
به این فرمت محسوب می شود. تا پیش از این تقریبا کمتر کسی به دنبال بازاریابی 
با فرمت صوتی ب��ود. در کنار این موضوع راه اندازی پلتفرم هایی مثل کالب هاوس 
نیز نقش مهمی در جلب نظر بازاریاب ها و به طور کلی کاربران به محتوای صوتی 

داشته است. 
 B۲C براس��اس نظرسنجی موسسه هاب اسپات، بازاریاب ها در حوزه
در طول سال جاری 19.1 درصد رشد از طریق استفاده از فرمت صوتی 
را تجربه کرده اند. این نرخ در طول سال آینده نیز روند صعودی خواهد 
داشت. بنابراین ش��ما باید در تالش برای استفاده مناسب از این فرمت 
باش��ید، در غیر این صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند. 
امروزه اس��تفاده از ترندهای بازاریابی B۲C امر بسیار مهمی محسوب می شود. 
نکته مهم در این بین س��رعت عمل برندها برای موفقیت در این حوزه اس��ت. اگر 
برند شما برای نقش آفرینی در این حوزه خودش را آماده نکرده باشد، خیلی زود با 
مشکالت عمده مواجه می شود. بنابراین باید از همین حاال برای حضور موفقیت آمیز 

در حوزه بازاریابی B۲C آماده باشید. 
استفاده از فرمت صوتی اگر در قالب پادکست صورت گیرد، برای بسیاری از برندها 
دش��وار خواهد بود. بدون تردید راه اندازی یک پادکس��ت به طور کامل هزینه های 
زیادی به همراه دارد و بس��یاری از برندها توانایی پرداخت آن را ندارند. درس��ت به 
همین خاطر شما باید بر روی همکاری با دیگر برندها در این مسیر سرمایه گذاری 
نمایید. چنین امری به شما فرصت طالیی در راستای تعامل با مشتریان و همچنین 

ایجاد همکاری های آینده دار می دهد. 
نکته مهم در رابطه با همکاری با دیگر برندها در زمینه طراحی و ارائه پادکست 
توجه به برندهایی با زنجیره مشتریان به هم پیوسته است. به بیانی ساده، شما باید 
به جای رقبای مستقیم تان به دنبال برندهایی باشید که به طور مستقیم رقیب تان 
نباش��ند، در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهید 

داشت. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها به هنگام ش��روع فرآیند طراحی پادکست به این 
نکته مهم توجه الزم را نشان نمی دهند. به همین خاطر همیشه با مشکالتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان رو به رو می شوند. اگر شما به دنبال تغییر دادن این 
وضعیت هس��تید باید اول از همه به س��راغ نمونه های موفق دیگر برندها در زمینه 
طراحی پادکس��ت بروید. همچنین یادتان باشد همیشه به جای طراحی پادکست 

امکان همکاری در قالب اسپانسر با پادکست  های مشهور نیز وجود دارد. 
خوشبختانه امروزه برندهای بسیار زیادی در قالب اسپانسر با پادکست های بزرگ 
دنیا همکاری دارند. به همین خاطر شما اصال نباید خودتان را نگران کنید. هرچه 
پادکست موردنظرتان ارتباط بیشتری با حوزه کاری تان داشته باشد، فعالیت تان به 
عنوان اسپانس��ر معنادارتر می شود. این امر به شما فرصت بسیار خوبی در راستای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان می دهد. 
4.مسئولیتاجتماعیمهمترازهمیشه

ام��روزه مش��تریان بیش از هر زم��ان دیگری از برندها انتظار دارند. اینکه ش��ما 
محصوالت خوبی با قیمت منطقی در بازار داشته باشید، دیگر تنها عامل موفقیت تان 
نخواهد بود. بر این اساس باید بیشتر از اینکه به دنبال قیمت مناسب محصوالت تان 
باش��ید، مس��ئولیت اجتماعی مناس��بی را برعهده بگیرید. این امر به ش��ما برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
براس��اس مطالعه موسس��ه الدمن در سال ۲0۲0 مش��تریان به هنگام خرید به 
فاکتورهایی نظیر میزان مس��ئولیت پذیری برندها در قبال رویدادهای اجتماعی و 
همچنین حمایت از مشتریان شان در شرایط مختلف توجه نشان می دهند. به همین 
خاطر شما باید همیشه به دنبال حمایت از مشتریان تان باشید، در غیر این صورت 

خیلی راحت عرصه رقابت را به دیگر برندها واگذار خواهید کرد. 
همه گیری کرونا انتظارات مشتریان در رابطه با برندها را به طور قابل مالحظه ای 
افزایش داده اس��ت. امروزه ش��ما باید عملکرد بس��یار مثبتی در قبال رسیدگی به 
وضعیت مش��تریان و کمک به آنها برای پش��ت س��ر گذاشتن مش��کالت ناشی از 
همه گیری داش��ته باش��ید، در غیر این صورت خیلی زود از س��وی دیگر برندها به 

حاش��یه رانده خواهید ش��د. اگر کسب و کار ش��ما هنوز به فکر حمایت اساسی از 
مش��تریان نیست، باید خیلی زود در استراتژی کاری تان تجدیدنظر نمایید، در غیر 

این صورت شاید خیلی زود با مشکالت اساسی رو به رو شوید. 
بهتری��ن راهکار برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در بازار کنونی تالش برای 
برگزاری نظرس��نجی های پی در پی اس��ت. این امر شاید عجیب به نظر برسد، اما 
به ش��ما فرصت آگاهی دقیق از نظرات و خواس��ته های مشتریان را می دهد. به این 
ترتیب دیگر هیچ مشکلی پیش روی شما برای جلب نظر مشتریان و تعامل با آنها 

نخواهد بود. 
آگاهی از نظرات و ایده های مشتریان درباره وضعیت فعالیت برندها همیشه نکته 
مهمی محسوب می شود. امروزه شمار بسیار اندکی از کسب و کارها در عمل به این 
نکته مهم توجه نشان می دهند. درست به همین خاطر همیشه با مشکالت عمده ای 
در زمینه تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و جلب نظرش��ان به سوی محصوالت شان 

رو به رو هستند. 
بروز همه گیری کرونا بیشترین تاثیر را بر روی نحوه بازاریابی برندها داشته است. 
بر این اساس شما باید همیشه براساس حمایت از مشتریان اقدام به بازاریابی نمایید، 
در غیر این صورت خیلی راحت مشتریان از کنار برندتان عبور خواهند کرد. این امر 
در بلندمدت موجب تبدیل شدن برندتان به یک کسب و کار کلیشه ای خواهد شد. 

5.توجهویژهبهشبکههایاجتماعی
بازاریابی در طول سال ۲0۲۲ به طور قابل مالحظه ای بر مدار تعامل با مشتریان 
در کانال های ارتباطی مورد عالقه ش��ان خالصه می شود. بسیاری از برندها در قبال 
تغییرات مقاومت های بس��یار زیادی از خودشان نش��ان می دهند. این امر شاید در 

نگاه نخس��ت ساده به نظر برس��د، اما در یک چشم به هم زدن توانایی برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را از بین می برد. درس��ت به همین خاطر ش��ما در 
آستانه س��ال جدید میالدی باید بازنگری اساسی در نحوه بازاریابی B۲C برندتان 

داشته باشید. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها هی��چ اطالع��ی از کانال ه��ای ارتباطی محبوب 
مشتریان شان ندارند. این امر مشکالت آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را دوچندان می کند. درست به همین خاطر شما باید همیشه استفاده از اطالعات 
معتبر و تحلیلی درباره بازار را در دستور کارتان قرار دهید، در غیر این صورت شاید 

به طور ناگهانی توانایی  تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به صفر برسد.
بدون تردید سلیقه و پلتفرم های اجتماعی مورد پسند کاربران در طول زمان تغییر 
می کند. به همین خاطر اگر شما به موقع نسبت به ایجاد هماهنگی میان وضعیت 
برندتان و خواس��ته های مشتریان اقدام نکنید، شاید خیلی زود فرصت تاثیرگذاری 
بر روی آنها را از دس��ت بدهید. این امر توانایی شما برای جلب نظر مشتریان را به 

صفر نزدیک می کند. 
اس��تفاده از گزینه های تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی همیشه امر مهمی برای 
بازاریابی بهتر محسوب می شود. اگر شما قصد بهبود وضعیت بازاریابی B۲C برندتان 
را دارید، باید در س��ال آینده بخش��ی از بودجه کسب و کارتان را برای تبلیغات در 
شبکه های اجتماعی کنار بگذارید. این امر شاید در ابتدا برای تان بسیار سخت باشد، 
ام��ا به مرور زمان توانایی تان برای موفقیت در این حوزه افزایش چش��مگیری پیدا 
خواهد کرد. به این ترتیب شما به سادگی هرچه تمام تر شانس تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان را پیدا می کنید. نکته مهم در این میان توجه به ش��بکه های اجتماعی 

محبوب برای کاربران است. 
بدون تردید شما به عنوان یک برند امکان سرمایه گذاری بر روی تمام شبکه های 
اجتماع��ی را نداری��د. بنابراین باید با نظرخواهی از مش��تریان برترین ش��بکه های 
اجتماعی را شناسایی کرده و به طور انحصاری روی آنها سرمایه گذاری نمایید. این 

امر بازگشت سرمایه بسیار بهتری برای شما به همراه خواهد داشت.
شبکه های اجتماعی در طول یک دهه اخیر رشد قابل مالحظه ای داشته اند. این 
نرخ رش��د در طول س��ال ۲0۲۲ نیز ادامه پیدا خواهد کرد. نکته مهم در این میان 
تالش برای استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی به منظور تاثیرگذاری بهینه بر 
روی مشتریان است. هرچه عملکرد شما در این میان بهتر باشد، مشتریان بیشتری 

به برندتان جلب می شوند. 
بی شک بازاریابی B۲C در طول سال ۲0۲۲ تغییرات قابل مالحظهای خواهد 
داشت. اگر برند شما نیز به دنبال ادامه روند مثبتش در زمینه بازاریابی یا ایجاد 
تغییرات مناس��ب اس��ت، باید از همین حاال به فکر طراحی یک برنامه مناسب 
بازاریابی باشید. نکات مورد بحث در این مقاله به شما برای تاثیرگذاری مناسب 
بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. بنابراین اگر به دنبال ترندهای اساسی 
در حوزه بازاریابی B۲C هس��تید، کارتان را با اس��تفاده از پنج ترند مورد بحث 

در این مقاله شروع کنید. 
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز: در نشســتی کــه در دفتر فرماندار 
شهرستان جعفرآباد صورت گرفت، سید محمود طاهری مدیر منطقه قم 

با ذبیح اله عبدالهی فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
قم، در این نشســت که با حضور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه، رئیس ناحیه مرکزی قم و بخشــدار جعفرآباد انجام شد، 
ذبیح اله عبدالهی فرماندار شهرستان جعفرآباد قم، بر اهمیت و حساسیت 
مدیریت توزیع مصرف سوخت تأکید نمود و از حسن عملکرد، تعامل و 
همکاری سازنده مدیر و کارکنان شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
قــم، در نظارت بر جایگاه ها و ارائه خدمات مطلوب به مردم و همچنین 
توزیع نفت ســفید و گاز مایع میان روستائیان این شهرستان تقدیر و 

تشکر نمود.
سید محمود طاهری مدیر منطقه قم نیز در این دیدار گفت: وظیفه 

ما خدمت رسانی و جلب رضایت مردم به خصوص کشاورزان و دامداران 
زحمتکش است و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم تمامی 
تالش خود جهت کاهش مشکالت و موانع موجود را به کار خواهد بست.

طاهری در ادامه افزود: در حال حاضر در استان قم تعداد ٦٠٠خانوار 
از نعمت گاز طبیعی محروم بوده و از نفت ســفید اســتفاده می نمایند 
و با توجه به اینکه این افراد قبالً در ســامانه الکترونیکی تجارت آسان 
ثبت نام نموده اند، سهمیه ماهیانه ســوخت خود را از طریق کارت های 

بانکی دریافت می نمایند.
در پایان این جلســه، برنامه ریزی و تمهیدات شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقه قم در خصوص سوخت رســانی مطلوب به 
مردم و تخصیص ســوخت به ادوات کشاورزی شهرستان جعفرآباد در 
فصل زمستان و همچنین درخواست جانمایی و احداث یک باب جایگاه 
عرضه ســوخت جدید در شهرستان جعفرآباد مورد بررسی قرار گرفت. 
ضمن اینکه مدیــر منطقه به همراه رئیس ناحیه مرکــزی، از جایگاه 
های عرضه سوخت بازدید نموده و از آخرین وضعیت سوخت رسانی به 

مصرف کنندگان عمده و جزء سوخت شهرستان مطلع گردیدند.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: طی حکمی از سوی معاون وزیر 
و مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران، آقای ســید جالل نورموسوی به 
عنوان سرپرســت مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز 
ایران منصوب شــد. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، آقای ســید 
جالل نورموسوی طی حکمی از سوی آقای مجید چگنی معاون وزیر و 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی 
امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران منصوب شد. آقای نورموسوی اهل 
شهرستان لنگرود، فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه 
صنعتی اصفهان و کارشناســی ارشد این رشته در دانشگاه تهران است. 
وی با ۲۱ سال سابقه کار در شرکت گاز و در سمتهای مختلف از جمله 
به مدت ٦ ســال )۹۳-۸۷( سکان دار شرکت گاز استان گیالن و بعد از 
آن نیز رئیس امور تعرفه ها و قرارداد های شرکت ملی گاز ایران با کوله 
باری از تجارب ارزشــمند ، به سمت سرپرست مدیریت هماهنگی امور 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران منصوب شد. متن حکم مجید چگنی 

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به شرح زیر است:
نظر به مراتب علمی، تعهد، تخصص و ســوابق ارزشــمند جنابعالی، 
به موجب این حکم به ســمت »سرپرســت مدیریــت هماهنگی امور 

گازرســانی« منصوب می شــوید. امید می رود با اســتعانت از خداوند 
متعــال، ضمن بهره گیری از کلیه ظرفیت ها و همکاران خدوم و متعهد 
آن مدیریت، اقدامات و گام های ارزنده ای در محورهایی به شرح زیر در 

دستور کار قرار گیرد.
۱- تعامل و همکاری تنگاتنگ با مدیریت ها و واحدهای مستقل ستادی 

شرکت ملی گاز
۲- انجام تعهدات و تکالیف تعیین شده توسط مجمع شرکت ملی گاز 

ایران

۳- شناسایی و به کارگیری نیروهای توانمند، متعهد و کارآمد براساس 
اصل شایسته ســاالری و توانمندسازی و توسعه شایستگی در مدیریت 

پروژه
۴- توجه جدی به هدایت شــرکت های گاز استانی در تکمیل و تحویل 

به موقع طرح ها و پروژه های جاری و با رعایت انضباط مالی
۵- تعامل ســازنده با مسئوالن اســتان ها و نمایندگان محترم مجلس 
شــورای اسالمی، انجام مســئولیت پذیری اجتماعی و اهتمام جدی به 
حفظ کرامت و رضایت عموم مشترکین و تمرکز بر برآورده سازی نیازها 

و انتظارات ذی نفعان
٦- حداکثر کردن مشارکت کارکنان از طریق دخالت دادن آنها در امور 

و ایجاد انگیزه جهت پیشبرد اهداف مدیریت و شرکت های گاز استانی
۷- ارتقای استانداردهای کیفیت، ایمنی، سالمت، محیط زیست و پدافند 
غیرعامل در طرح ها و پروژه های شرکت های گاز استانی خصوصاً اقدامات 

مقاوم سازی خطوط تغذیه، توزیع و انشعابات
۸- پیگیری و اقدام جهت اصالح و تقویت خطوط تغذیه از طریق احداث 
ایستگاه های CGS مورد لزوم و شناســایی گلوگاه ها در فرآیندهای 

مختلف و رفع مشکالت و اصالح فرآیندها در جهت مهندسی مجدد

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون ، بیــش از ۹ هزار میلیارد ریال در 
بخش ایجاد زیر ساخت های برق در شبکه تحت نظارت این شرکت در 
دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد سرمایه گذاری انجام شده 
اســت. محمود دشت بزرگ اظهار کرد: با وجود همه کم و کاستی ها و 
شــرایط اقتصادی حاکم بر کشور، کارهای بزرگ و ماندگاری در شبکه 
انتقال و فوق توزیع تحت نظارت این شرکت انجام شده و سرمایه گذاری 
های خوبی با حمایت وزارت نیرو در بخش زیرساخت ها و توسعه صنعت 
برق انجام شده است. وی افزود: در هشت ماه اول سال جاری به منظور 

آمادگی شــبکه و پایداری و تقویت آن ، به میــزان ٦۹۷ مگاولت آمپر 
ظرفیت ، ۱۹.۲ مگاوار بانک خازنی ، ۱٠۹ کیلومتر مدار خطوط انتقال 

و فوق توزیع و همچنین ۵٦ کیلومتر فیبرنوری نصب و اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: این افزایش 
ظرفیت در بخش پســت نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد بیش 
از ۱۲ برابری را نشان می دهد.  دشت بزرگ اظهار کرد: این پروژه ها با 
توجه به پارامترهای شبکه و مطالعات نیاز سنجی انجام شده، تعریف می 
شود و هدف این شرکت توسعه متوازن زیرساخت های برق در مناطق 

مختلف دو استان با توجه به ظرفیت ها و نیازهای مصرف می باشد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرهنگ علی عبدی افزود: سال 
۹۷ توسط کمیته اجرایی ایمنی راههای استان برای ایجاد دوربرگردان 
۲٠ بریدگی دارای الویت مصوبه گذرانده و اقدامات را آغاز کرده بود.وی 
ادامه داد: تاکنون با اقدام های انجام شده توسط دستگاه های مرتبط، 
۱۲ بریدگی تبدیلی به دوبرگردان شده و بقیه در دست پیگیری یا در 
دست اجراســت.وی تصریح کرد: مطابق آمار تصادفات رانندگی، وقوع 
۱٠ درصد از تصادفات رانندگی در محورهای ارتباطی اســتان مربوط 
به وجود بریدگی های ناایمن است.رئیس پلیس راه گلستان همچنین 
از شناســایی ۱۱٦ نقطه پرتصادف جدید در محورهای استان خبر داد 
و گفت: این تعداد نقطه پرتصادف با همکاری کارشناســان پلیس راه و 
راهداری استان شناســایی و برای تائید نهایی در کمیته تخصصی در 
مرکز به تهران معرفی شده است.وی اضافه کرد: عالوه بر این طی چند 
ســال اخیر ۱۲۳ نقطه پرتصادف در محورهای استان شناسایی شده 
بود که برای اکثر این نقاط برای آمد و شــد وســایط نقلیه ، اقدامات 
اولیه آشکارسازی انجام شــده است.سرهنگ عبدی یادآور شد: از این 
تعداد، عملیات آشکارسازی و رفع خطر تصادف در ۴۸ نقطه الویت دار 

به طور زیرســاختی و کامل انجام شده است.رئیس پلیس راه گلستان، 
اســتفاده نادرست از موتورسیکلت در استان را یکی از معضالت جدی 
در رانندگی برشمرد و گفت: اکنون ۴۳ درصد از تصادفات رانندگی در 
این استان به رانندگی با موتورسیکلت است.وی ادامه داد: وجود شرایط 
آب و هوایی مســاعد، نزدیکی روســتاها و شهرها به یکدیگر، تسهیل 
در تــردد و حضور در مزرعه از مهم ترین دالیل ترغیب ســاکنان این 
استان به خرید موتورســیکلت و استفاده از این دستگاه است.به گفته 
وی در این استان ۲۲٠ هزار دستگاه موتورسیکلت وجود دارد.سرهنگ 
عبدی در خصوص اقدامات پلیس برای کاهش تصادفات موتورسیکلت، 
افــزود: پلیس عالوه بر توزیع ۵٠ هــزار عدد کاله ایمنی بین صاحبان 
موتورســیکلت با همکاری اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
استان، برنامه های آموزشــی را به صورت چهره به چهره و استفاده از 
رسانه اجرا می کند.سرهنگ عبدی با اشاره به آغاز طرح زمستانه پلیس 
راه اســتان از یکم آذر ماه سال جاری به مدت ۱۱٠ روز، افزود: امسال 
برای اجرای این طرح ٦۵ گروه با بهره گیری از ٦۵ دســتگاه خودرو در 
۱٠ پاسگاه و پســت پلیس راه استان در محورهای ارتباطی مستقر و 

خدمات را به رانندگان عبوری ارائه خواهند داد.به گفته وی یک هزار و 
٦٠٠ کیلومتر از طول جاده های استان گلستان در منطقه کوهستانی و 
برف گیر قرار دارد.وی توجه رانندگان به توصیه پلیس راه برای عبور از 
محورهای کوهستانی از جمله همراه داشتن زنجیر چرخ، لباس گرم و 
موادغذایی خشک و پر بودن باک بنزین خودرو را خواستار شد.سرمایه 
گذاری در حوزه آموزش، توجه بیشتر به راه های روستایی اعم از جمله 
نصب عالئم رانندگی و تجهیز پل های هوایی به پله برقی و کاهش فوت 
تصادفات عابران پیاده با وســائط نقلیه را از دیگر موارد مطرح شده از 
سوی رئیس پلیس راه گلستان است.گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر 
راه ارتباطی شــامل بزرگراه، راه اصلی و فرعی درجه یک، دو و سه دارد 
که حدود هزار و ۵۲۱ کیلومتر آن کوهستانی و یا سخت گذر است.این 
اســتان شمالی با یک میلیون و ۹٠٠ هزار نفر جمعیت و ساکن در ۳۴ 
نقطه شهری و بیش از یک هزار روستا و آبادی، از غرب با مازندران، از 
جنوب با ســمنان، از غرب با خراسان شمالی و از شمال با ترکمنستان 
همسایه بوده و بیشترین مبادی ورودی و خروجی آن هم با استان های 

سمنان، مازندران و خراسان شمالی است.

ساری- دهقان: به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران، بر اساس جدیدترین اعالم 
نرم افزار ماسک؛ اکثر مناطق مازندران در وضعیت آبی قرار گرفتند.

۶ شهرستان زرد و  1۶ شهرستان آبی
 بر اساس آخرین به روزرسانی رنگ بندی کرونایی مناطق مختلف کشور 
در ســامانه ماسک وزارت بهداشــت، از ۲۹ آبان در استان مازندران  به جز 
شهرســتان های بهشــهر ، بابل، آمل، محمودآباد، تنکابن و رامسر که در 

وضعیت زرد هستند،  ۱٦ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

 وضعیت کرونایی استان مازندران در رنگ بندی جدید اپلیکیشن ماسک:
 شهرستان های وضعیت نارنجی : --

 شهرســتان های وضعیت زرد : بهشــهر ، بابل، آمل، محمودآباد، تنکابن و 
رامسر  

 شهرستان های وضعیت آبی:
گلوگاه ، نکا، میاندرود ، ســاری ، قائمشــهر ، جویبار ، سیمرغ،  سوادکوه ، 
ســوادکوه شمالی، فریدونکنار ، محمودآباد ، نور ، نوشهر ، چالوس ، عباس 

آباد و کالردشت

 دیدار مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم 
با فرماندار شهرستان جعفرآباد استان

طی حکمی از سوی معاون وزیر، یک گیالنی “مدیر گازرسانی کشور” شد

سرمایه گذاری بیش از ۹ هزار میلیارد ریالی برق منطقه ای خوزستان در 1۴۰۰

تاکید بر رفع ۶۸ بریدگی ناایمن جاده ای در گلستان و آغاز طرح زمستانه پلیس راه از اول آذر ماه 

خروج مجدد مازندران از وضعیت پرخطر کرونایی

بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از آبشیرینکن 
یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: اعضای کمیســیون عمران مجلس 
شــورای اسالمی با حضور در اســتان هرمزگان از آبشیرینکن یکصد هزار متر 
مکعبــی بندرعباس بازدیــد کردند. در این بازدید که صبــح امروز با همراهی 
حمیدرضا کشــفی معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شــرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور، نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی و معاون 
امور عمرانی استانداری هرمزگان انجام شد، روند آبرسانی به مرکز استان از این 
محل مورد بررســی قرار گرفت. امین قصمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان در این رابطه با اشاره به افزایش ۴٠ درصدی تامین آب استان از محل 
آبشیرینکن ها گفت: در حال حاضر ۴۵سایت نمک زدایی با ظرفیت تولید ۲٦٠ هزار متر مکعب در شبانه روز فعال هستند. وی ادامه داد، 
۱۱ سایت دیگر نیز در حال احداث است که با تکمیل آن حدود ۴۳ هزار متر مکعب به ظرفیت تولید آبشیرینکن های هرمزگان اضافه 
خواهد شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از آبشیرینکن یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس به عنوان بزرگترین ظرفیت تامین 
آب بندرعباس یاد که در فاز نخست افتتاح آن، آب شهر خمیر و روستاهای مسیر را تامین کرد. قصمی افزود: با بهره برداری از فازهای 
دوم و سوم این پروژه، آب شهر بندرعباس از این محل تامین شد که وابستگی مرکز استان به منابع سطحی و زیر سطحی شرق استان به 
حداقل رساند. وی ادامه داد، استفاده از ظرفیت سایت های نمک زدایی برای تامین آب استان هرمزگان به عنوان یک راهبرد در دستور کار 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان قرار گرفته است که خوشبختانه شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه هستیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان در ادامه به سهم استان هرمزگان از ظرفیت آبشیرینکن یک میلیون متر مکعبی بندرعباس اشاره کرد و گفت: استفاده حداکثری 
از این ظرفیت به عنوان یک کلکتور اصلی از بندرعباس تا مرز استان کرمان در دستور کار شرکت آب و فاضالب هرمزگان قرار گرفته است. 

باحضور به  موقع آتش نشان اداره H.S.E ؛
آتش سوزی تعمیرگاه ترابری نفت و گاز مسجدسلیمان مهار شد

اهواز- شــبنم قجاوند: حادثه  آتش ســوزی تعمیرگاه ترابری شــرکت 
 HSE  بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با حضور به  موقع آتش نشانان اداره
این شرکت مهار شد. این حادثه از یک دستگاه تانکر مکنده واقع در تعمیرگاه 
ترابری آغاز شــد که به  سرعت شعله  های آتش به ۵ دستگاه خودروی واقع در 
محوطه و قطعات یدکی از جمله حلقه های الستیک مستعمل سرایت کرد و دود 
سیاه ناشی از آن محدوده وسیعی از شهر را در بر گرفت. بر اثر این حادثه یک 
نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان دچار سوختگی شد 
که جهت ادامه درمان به اهواز اعزام شد همچنین ۵ نفر دیگر از کارکنان از جمله 
یکی از عوامل آتش نشانی بر اثر استنشاق دود و گاز حاصله از آتش  سوزی دچار مسمومیت شدند که پس از انتقال به بیمارستان به  صورت 
سرپایی مداوا و ترخیص شدند . عالوه بر این در این حادثه تعداد ۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین پارک شده در محوطه تعمیرگاه نیز 
دچار حریق شدند. گفتنی  ست وقوع حادثه در ساعت ۱۱:٠٦ دقیقه به ایستگاه شماره یک آتش نشانی اطالع داده شد که با حضور به موقع 

آتش نشانان، آتش سوزی در ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه به  طور کامل مهار شد.

 پیام تبریک مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن 
به مناسبت هفته بسیج

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، متن پیام مهندس حامد دائمی جفرودی به مناسبت فرا رسیدن 
هفته بســیج به شرح ذیل است . بسیج، مدرسه عشــق و ایثار و یادآور خاطره 
عزیزترین نهاد و بزرگترین مردان تاریخ ما است، نهادی که به تعبیر امام راحل، 
تشکیل آن از برکات و الطاف خداوند تعالی بوده و شجره طیبه، درخت تناور و 
پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق 
می دهد بسیج که به مظهر اقتدار، ایستادگی و وحدت ملی ایران اسالمی تبدیل 
شده در تمام ادوار درخشان انقالب اسالمی توانسته است موجبات سرافرازی و 
اقتدار ملی این مرز و بوم را فراهم نماید. بی تردید شکل گیری بسیج مستضعفین به فرمان بنیانگذار انقالب اسالمی در پنجم آذرماه سال 
۵۸ یکی از نقاط عطف تاریخ پرفراز و نشیب انقالب اسالمی بود تا شور انقالبی، ساده زیستی، صفا، صمیمیت، ایثار، گذشت و ایمان سرشار 
و تقوای الهی را در قالب بســیج بازتعریف کند و آن را به یک خواســت عمومی در دفاع از آرمان های متعالی انقالب درکنار مردم تبدیل 
کند. این تشکیالت عظیم مردمی پس از حضور موثر و مقتدرانه در دفاع مقدس و کسب تجربیات ذیقیمت، توانسته در تمام عرصه های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و همچنین رخدادهایی چون بالیای طبیعی نیز منشــاء اثرات مفید و موثر باشــد.. اینجانب ضمن تبریک 
فرارسیدن هفته بسیج به همه بسیجیان غیور، بصیر و ایثارگر ، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی و سال های جنگ تحمیلی به 

ویژه شهدای بسیجی را گرامی  می دارم.

درمحل پارک علم وفناوری استان مرکزی:
جلسه کمیته علمی انتخاب فناوران و شرکت های دانش بنیان برتر استان 

مرکزی در سال 1۴۰۰ برگزار شد
اراک- فرنــاز امیدی: با هدف انتخــاب و معرفی شــرکت های فناور و 
دانش بنیان برتر استان، همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان در سال ۱۴٠٠، 
جلسه کمیته علمی و داوری فناوران برتر با حضور اعضای این کمیته در محل 
پارک علم و فناوری اســتان مرکزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک 
علم و فناوری اســتان مرکزی، جلسه کمیته ارزیابی و داوری طرح های ارسالی 
جهت انتخاب شــرکت های فناور و دانش بنیان برتر اســتان در سال ۱۴٠٠ در 
روز شــنبه مورخ ۱۴٠٠/٠۸/۲۹ با حضور اعضای این کمیته و متشکل از دکتر 
محمد کریم الدینی معاون فناوری پارک، دکتر علیرضا فضلعلی معاون پژوهشی و 
فناوری دانشگاه اراک، دکتر حمیدرضا قاسمی مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اراک، دکتر ذوالفقاری معاون صنایع کوچک شرکت 
شهرک های صنعتی، دکتر داریوش رحمت نژاد عضو شورای فناوری پارک، مهندس مجید شمسی مدیر مراکز رشد پارک و مهندس محسن 
قربانی، در روز شــنبه مورخ ۲۹ آبانماه جاری برگزار شــد. در این جلسه مستندات و اطالعات ۱۱ طرح ارسالی به دبیرخانه کمیته علمی 
انتخاب فناوران برتر، بر اساس ضوابط و معیارهای مربوطه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و در نهایت ۳ طرح برگزیده به دبیرخانه هفته 

پژوهش و فناوری استان معرفی شدند.

 همایش آموزشی کشت و تکثیر گیاهان دارویی و گل محمدی 
در بروجن برگزار شد

شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز: در راستای اجرای طرح توسعه پایدار 
منظومه روســتایی بروجن و توانمندســازی جامعه محلی، همایش آموزشی 
کشت و تکثیر گیاهان دارویی و گل محمدی درمحل فرهنگسرای شهر بروجن 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، طرح 
توســعه پایدار منظومه روستایی در ۷ استان کشور به صورت پایلوت درحال 
اجرا اســت که طرح توسعه پایدار منظومه روستایی در شهرستان بروجن نیز 
یکی ازاین طرح ها اســت و در راســتای اجرای این طــرح تا کنون اقدامات 
متنوعی صورت پذیرفته اســت.  از مهمترین اهداف این طرح، توانمندسازی 
جامعه محلی و بحث اشتغال است که در همین خصوص همایش آموزشی کشت و تکثیر گیاهان دارویی و گل محمدی به همت بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان و با همکاری فرمانداری بروجن، جهاد کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید برگزار گردید. مطالب آموزشی این 
همایش توسط دکتر سلحشور کارآفرین برتر استان در این رشته ارائه و حاضرین نیز پرسش های خود را مطرح و پاسخگویی به پرسش 
ها و راهکارهای مناسب ارائه شد. در این همایش  مهندس ریاحی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، دکتر جورنبیان راهبر ملی 
طرح توسعه پایدار منظومه روستایی، مسئولین محترم فرمانداری بروجن، جهاد کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید، جمعی از مسئولین 

استانی و شهرستانی و جمعی از اهالی محترم روستاهای شهرستان بروجن حضور داشتند.

دستگیری عامالن تیراندازی در علی آباد کتول 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرهنگ "الیاس تازیکه" در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع یک مورد تیراندازی منجر به 
تخریب در علی آباد کتول تیمی ویژه از ماموران پلیس امنیت عمومي به محل اعزام شدند.این مقام انتظامی تصریح کرد: با اقدامات اطالعاتی 
و فنی پلیس، هویت متهمان شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی هر دو متهم در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

وي بیان داشت: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به جرم خود اعتراف و انگیزه خود از این اقدام هنجارشکنانه را اختالف قبلی با شاکي 
عنوان کردند.فرمانده انتظامی علی آباد کتول با اعالم اینکه متهمان این پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: پلیس قاطعانه 

با مخالن نظم و امنیت عمومی برخورد می کند.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: دکتر جمیری نماینده بوشهر، 
گناوه و دیلم در مجلس از روند اجرایی ســه پروژه خط انتقال آبرسانی 
مناطق شمالی شهر بوشهر، ۱۷کیلومترخط انتقال آب شیرین کن ۱ و 
همچنین تأسیسات آب شیربن کن در حال بهره برداری ۲۲ هزار و ۵٠٠ 
هزار متر مکعبی و آب شیرین کن ۱۷ هزار متر مکعبی در حال احداث 
شهر بوشهر بازدید کرد. نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس در این 
بازدید از خدمات شــرکت آب و فاضالب اســتان قدردانی کرد و گفت: 
اقدامات شــرکت آب وفاضالب استان بوشهر در اجرا طرح های آبرسانی 
واقعا جهادی است. عبدالکریم جمیری یکی از ظرفیت های مهم تأمین 
آب شــرب را خلیج فارس دانست و اظهار داشت: در این راستا طرح های 
مهمی در حال اجرا است. عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر با قدردانی 
از تالش شــرکت آب و فاضالب در خدمات رسانی مطلوب به مردم در 
حوزه آبرســانی خاطر نشان کرد: ۲ پروژه آب شیرین کن به ظرفیت ۵۲ 
هزار مترمکعب در کنار ساحل خلیج فارس بوشهر در حال اجرا است که 

با تکمیل آنها یکی از مشکالت مهم مردم برطرف می شود.
نماینده بوشــهر، گناوه و دیلم در مجلس شــورای اسالمی به پروژه 

آب شــیرین کن ۱۷ هزار مترمکعب پرداخت و بیان کرد: بر اساس وعده 
مجری این طرح تا پایان امسال آب شیرین کن ۱۷ هزار مترمکعب بوشهر 
تکمیل می شود که نقش مهمی در پایداری تأمین آب شرب مردم دارد.

جمیــری اضافه کرد: تا پایان امســال با افتتاح یکــی از پروژه های 
آب شــیرین کن، ۱۷ هزار مترمکعب به ظرفیت تولید آب شرب بوشهر 
افزوده می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر نیزیکی 

از راهبردهای وزارت نیرو در تأمین آب شــرب را شیرین سازی آب دریا 
در شهرها و روستاهای ساحلی دانست و تصریح کرد شهر بوشهر که با 
مشکالت آبرســانی مواجه است طرح آب شیرین کن در دستور کار قرار 
گرفته که در مرحله نخست به ظرفیت ۲۲ هزار و ۵٠٠ مترمکعب وارد 

مدار بهره برداری قرار گرفته است.
عبدالحمید حمزه پور از اجرا ۲ پروژه آب شیرین کن در ساحل بوشهر 
خبر داد و خاطر نشــان کرد: پروژه آب شیرین کن به ظرفیت ۱۷ هزار 
مترمکعب دارای ۷٠ درصد پیشرفت فیزیکی است که تالش می شود تا 

قبل از عید نوروز تکمیل و افتتاح شود.
وی با اشــاره به اجرا خط انتقال این آب شیرین کن تا مخزن ذخیره 
اصلی شــهر تصریح کرد: این خط انتقال در مرحله پایان و دارای بیش 
از ۹٠ درصد پیشــرفت فیزیکی است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشــهر میزان سرمایه گذاری در اجرا آب شــیرین کن ۱۷ هزار 
مترمکعب بوشــهر را ۲۵٠ میلیارد تومان دانست و افزود: با افتتاح این 
پروژه مشکل دیرینه شهر بوشهر در تأمین آب شرب برطرف می شود و 

قطعاً تابستان آینده مشکالت به شدت کاهش می یابد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی:

اقدامات شرکت آب وفاضالب استان بوشهر جهادی است

شماره 1907
سه شنبه
2 آذر 1400
سه شنبه
2 آذر 1400

شماره 1906



ارتباطبهتربامشتریانازطریقبازاریابیمحتوا

ترجمه:علیآلعلی

بیل گیتس در س��ال 1996 اظهار نظر مش��هورش مبنی بر اینکه »محتوا پادشاه است« را ارائه کرد. از آن 
زمان تا به حال بس��یاری از بازاریاب های دیجیتال از این نکته برای جلب نظر مخاطب شان استفاده کرده اند. 
بدون تردید هنوز هم دنیای بازاریابی تحت س��لطه کامل محتوا قرار دارد. با این حال برندها برای جلب نظر 
مشتریان ش��ان باید از محتوای مرتبط با حوزه کاری و س��لیقه مشتریان سود ببرند، در غیر این صورت هیچ 

شانسی برای تاثیرگذاری بر روی آنها نخواهند داشت. 
مشتریان در طول دو سال اخیر رفتارشان در قبال برندها و کمپین های بازاریابی شان را به طور مداوم تغییر 
داده اند. این امر اندکی س��ردرگمی برای بازاریاب ها به همراه داشته است. اگر شما به دنبال راهکارهایی برای 
حل این مشکل هستید، مقاله کنونی برخی از نکات کاربردی در راستای تولید محتوای هماهنگ با سلیقه و 
مرتبط با نیازهای مشتریان را مورد بررسی قرار خواهد داد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را 
مورد بررسی قرار می دهیم. این امر به شما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف کمک خواهد 

کرد. 
دستهبندیمشتریان

ش��ما برای اینکه هر مخاطب را به بهترین ش��کل ممکن به برندتان عالقه مند سازید، باید اندکی بیشتر از 
راهکارهای قدیمی را مدنظر قرار دهید. این امر شامل دسته بندی مشتریان و ارسال محتوای شخصی سازی شده 
برای هر کدام از آنهاس��ت. ش��اید این امر در ابتدا برای تان بسیار سخت باشد، اما به مرور زمان شانس بسیار 
زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا خواهید کرد. چنین امری شما را به بهترین شکل ممکن 

در کانون توجه مشتریان قرار می دهد. 
دسته بندی مشتریان به شما امکان شناسایی هر کدام از آنها به طور ویژه و سپس جلب نظرشان در قالبی 
کامال حرفه ای را می دهد. این امر اغلب اوقات موجب تاثیرگذاری بهینه بر روی مش��تریان می شود. به عالوه 
امروزه مشتریان واکنش بسیار بهتری به محتوای بازاریابی شخصی سازی شده نشان می دهند. با این حساب 
ش��ما هیچ مش��کلی از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان و ارتباط بهتر با آنها در این شیوه نخواهید 

داشت. 
بازاریابیچندفرهنگی

شما در بازار دیگر با یک فرهنگ خاص و مشخص رو به رو نیستید. در بسیاری از بازارهای دنیا تنوع قومیتی 
به طور چش��مگیری افزایش پیدا کرده اس��ت. با این حساب ش��ما باید تمرکزتان را بر روی فعالیت بازاریابی 
به بهترین ش��کل ممکن قرار دهید، در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

نخواهید داشت. 
دیگر دوره مشتریان واحد و یکسان در دنیای کسب و کار گذشته است. شما امروزه با مشتریانی به شدت 
متفاوت و دارای سلیقه های گوناگون رو به رو هستید. بنابراین اگر در کمپین های بازاریابی تان المان هایی از 
فرهنگ ه��ای مختلف را در کانون توجه قرار ندهید، خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف از بین می رود. 
راهکار اساس��ی در این بخش اس��تفاده از المان های متنوع فرهنگی و از همه مهمتر تالش برای آشنایی با 
فرهنگ های مختلف در بازار هدف تان است. چنین امری به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 

هدف کمک خواهد کرد. 
توجهبهبازاریابیمحلی

بازاریابی محلی به معنای تمرکز صرف بر روی مشتریان حاضر در یک موقعیت جغرافیایی خاص، مثل یک 
شهر مشخص، است. این امر به شما امکان جلب نظر انحصاری مشتریان در یک منطقه را می دهد. اغلب اوقات 
برندها برای ورود به دنیای کسب و کار از یک بازار کوچک کارشان را شروع می کنند. بنابراین استفاده از الگوی 

بازاریابی محلی برای شما مزایای بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. 
مش��خص ترین مزیت بازاریابی محلی امکان صرفه جویی در هزینه ه��ا و هدف گذاری فوق حرفه ای بر روی 
مشتریان است. با این حساب اگر هدف شما در بازاریابی فقط منحصر به یک بازار خاص است، به هیچ وجه 
توصیه کنونی ما را از دس��ت ندهید. این طوری بدون هزینه اضافی امکان بازگش��ت سرمایه بسیار باال برای 

کمپین تان را خواهید داشت. 
بدون تردید بازاریابی و تعامل با مشتریان در طول سال های اخیر بدل به امری دشوار شده است. اگر شما 
در این میان نکات مورد بحث در این مقاله را مورد بررسی قرار دهید به سادگی هرچه تمام تر شانس ارتباط 

بهتر با مشتریان را خواهید داشت. 
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نویسنده حوزه بازاریابی
مترجم: امیر آل علی

ای��ن امر که در ش��بکه های اجتماعی از اینفلوئنس��رها به 
عنوان افرادی که بیش��ترین حجم توجه نسبت به آنها وجود 
دارد اس��تفاده کنید، اقدامی اس��ت که در اصطالح بازاریابی 
اینفلوئنسری گفته می شود. در این رابطه بیش از 93 درصد 
بازاریاب ها طی سال گذشته از این استراتژی استفاده کرده اند. 
به همین خاطر این مورد باید یکی از اس��تراتژی های اصلی 
هر ش��رکتی باش��د. در این رابطه با توجه به نزدیک شدن به 
ماه های پایانی سال، یکی از سواالت دغدغه های مدیران این 
اس��ت که پس از دو سال س��خت کرونایی، چگونه می توانند 
از اوضاع بهترش��ده به خاطر واکسیناس��یون جهانی، نهایت 
اس��تفاده را داشته باش��ند. در این زمینه آگاهی از ترندها از 
جمله اقداماتی است که در این رابطه تاثیر بسزایی را دارد. به 
همین خاطر بررسی مهمترین ترندها می تواند در این زمینه 
بیشترین تاثیر را داشته باشد که در ادامه 9 مورد منتخب آن 

را بررسی خواهیم کرد.
1-تولیدپادکستوویدئودرصدرقرارگرفتهاست

تقریب��ا تصور اینفلوئنس��ر مارکتینگ ب��دون تولید ویدئو 
امکان پذیر نیس��ت. با این حال آمارها در این زمینه حاکی از 
آن است که تولید پادکست، بیشترین سرعت رشد را داشته 
است. درواقع امروزه استفاده از زمان های مرده به یک دغدغه 
مهم تبدیل شده که در این رابطه استفاده از پادکست بهترین 
گزینه موجود اس��ت. همچنین نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که گوش دادن حتی از مشاهده کردن 
نیز راحت تر بوده و به همین خاطر ش��ما می توانید ساعت ها 
به یک فایل صوتی گوش دهید بدون آنکه کمترین احساس 
ناراحتی را داش��ته باشید. این امر در حالی است که در حین 
انجام این کار، ش��ما می توانید اقدام��ات دیگری را هم انجام 
دهید. ب��ه همین خاطر این موضوع با روند زندگی ش��ما به 
خوبی می تواند هماهنگ شود. برای مثال در حین رانندگی، 
ش��ما ابدا نمی توانید یک فایل تصویری را مش��اهده کنید با 
این حال گوش دادن به پادکس��ت ابدا مش��کلی را به همراه 
نخواهد داشت. در این رابطه تنها کافی است بدانید که نیمی 
از جمعیت کش��ور آمریکا، تجربه گوش دادن به پادکست را 
دارند. این موضوع باعث شده است تا بسیاری از اینفلوئنسرها، 
به دنبال تولید پادکشت باشند. در این زمینه فراموش نکنید 
ک��ه اس��تفاده از صدای این اف��راد در اقدامات��ی نظیر کتاب 
صوتی نیز از دیگر اس��تراتژی هایی محس��وب می شود که با 
نتایج فوق العاده همراه بوده اس��ت. در زمینه ویدئو نیز یکی 
از ترندهای اصلی این اس��ت که محتواهایی با تنوع باال ایجاد 
نمایید تا بتوانید انواع س��لیقه ها را درگیر نمایید. برای مثال 
امروزه تولید محتواهایی با توجه به گروه های س��نی، بس��یار 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. ب��ا این حال در زمینه تجاری، 
آنباکس ک��ردن در کنار نقد و بررس��ی، محبوب ترین اقدام 

محسوب می شود. 
2-اینفلوئنسرهایدیجیتالیمحبوبیتپیداخواهندکرد
اگرچه ممکن است این مفهوم برای شما بی معنا باشد با این 
حال امروزه تعداد کمی اینفلوئنسر دیجیتالی را می توان پیدا 
کرد. درواقع آنها تمامی اقدامات اینفلوئنس��رهای معمولی را 
انجام می دهند با این حال شخصیتی حقیقی نبوده و ممکن 
است براس��اس یک ش��خصیت محبوب کارتونی ایجادشده 
باشند. مزیت های این نسل نوظهور اینفلوئنسرها این است که 
محدودیت هایی نظیر خس��تگی را ندارند و با مشکالتی نظیر 
باالرفتن سن نیز مواجه نمی شوند. این موضوع باعث خواهد 

شد تا سرمایه گذاری کردن بر روی آنها، 
یک اقدام همیش��گی و بدون ریس��ک 
باشد. درواقع ش��ما می توانید حتی در 
زمینه ایجاد چنین اینفلوئنس��ری برای 
کس��ب و کار خ��ود اقدام ک��رده و یک 
میراث را در ش��رکت ایج��اد نمایید. با 
توجه ب��ه این ام��ر که در ای��ن زمینه 
فعالیت کمی صورت گرفته اس��ت، یک 
فرصت طالیی وجود دارد. با این حال به 
صورت کلی همکاری با این نسل جدید، 
بای��د مورد توجه مدی��ران قرار بگیرد و 

آمارها نیز حاکی از رشد آن است. 
3-اینفلوئنسریبهیکشغل
رسمیتبدیلخواهدشد

در ح��ال حاض��ر اینفلوئنس��ری به 
عنوان اقدامی محس��وب می ش��ود  که 
درآمد ثابتی ندارد و همه چیز به سطح 
فعالیت شما بس��تگی خواهد داشت. با 
این حال به نظر می رس��د که این اقدام 
به یک شغل رسمی تبدیل خواهد شد 
ک��ه از مزیت های کارمن��دی برخوردار 
می ش��ود. برای مثال ش��ما ب��ه صورت 
تخصصی تنها برای ی��ک برند فعالیت 
می کنید و مس��ئولیت دارید تا در کنار 
تبلیغات، زمینه رش��د صفح��ه را ایجاد 
کرده و ادمین نیز باش��ید. این موضوع 
اگرچه در ظاهر ممکن است به کاهش 
درآم��د افراد منجر ش��ود. ب��ا این حال 
مزیت های��ی نظیر تمرکز ب��ر روی یک 
پروژه را به همراه دارد که امکان فعالیت 
حرفه ای تر را به همراه خواهد داش��ت. 
همچنین با افزایش هزینه های همکاری 
با اینفلوئنس��رها که در چند سال اخیر 
افزایش چش��مگیری را داشته است به 
نظر می رسد که ش��اهد سرمایه گذاری 
بر روی کارمندان برای تبدیل شدن به 
اینفلوئنس��ر خواهیم بود. در این زمینه 

فراموش نکنید که این مفهوم تنها به اینستاگرام محدود نبوده 
و در هر شبکه ای صادق است. 

Twitch-4محبوبیتجهانیراپیداخواهدکرد
این شبکه یک س��رویس پخش ویدئو آمریکایی است که 
محبوب ترین قابلیت آن پخش زنده اس��ت که امروزه توسط 
گیمرها به خوبی مورد اس��تفاده قرار گرفته است. با این حال 
آمارها حاکی از آن است که تا سه سال آینده، توییچ شانس 
قرار گرفتن در بین پنج ش��بکه برتر را خواهد داشت. درواقع 
با توجه به تحریم های آمریکا و رابطه نامناس��ب کشور چین 
با هند، به نظر می رس��د که این ش��بکه ک��ه تحت مالکیت 
آمازون اس��ت رش��د بی نظیری را تجربه نماید. در این زمینه 
ذکر این نکته ضروری است که پخش زنده، محبوب ترین نوع  
محتوا محسوب می ش��ود. به همین خاطر به وقوع پیوستن 
این احتمال، ابدا دور از ذهن نیس��ت. درواقع این ش��بکه در 
کشور آمریکا چهارمین سایت پرترافیک محسوب می شود. با 

این حال هنوز در بازار جهانی به اندازه رقبای خود، ش��ناخته 
ش��ده نیست و احتماال در سال آینده شاهد طرح های جدید 
برای ورود ب��ه بازارهای پرجمعیت خواهی��م بود. تحت این 
شرایط طبیعی است که اینفلوئنسرهای زیادی در این شبکه 
ایجاد شود که زمینه را برای فعالیت تجاری برندها نیز ایجاد 

می کند. 
5-استیکرهایمخصوصاینفلوئنسرهاایجادخواهدشد
براس��اس اخبار منتشرش��ده، به نظر می رس��د که یکی از 
طرح های بزرگ اینس��تاگرام برای حمایت از اینفلوئنس��رها 
طی س��ال آینده، ایجاد اس��تیکر مخصوص آنها خواهد بود. 
این موضوع می تواند به بهبود رابطه  اینفلوئنسر با مخاطبان 
خود منجر ش��ود. در این رابطه مسئله مهم رایگان بودن و یا 
گرفتن هزینه است که به نظر می رسد با اجرایی شدن هزینه 
شریک کردن افراد در سود تبلیغات که درست به مانند طرح 
یوتیوب اس��ت چنین طرح هایی از پرداختی به اینفلوئنسرها 

کم خواهد شد. 
6-میکرواینفلوئنسریبهعنوانیکحوزهجداگانه

درنظرگرفتهخواهدشد
به صورت کلی میکرواینفلوئنسرها به افرادی گفته می شود 
ک��ه کمت��ر از ۵00 هزار نف��ر مخاطب دارن��د. در این رابطه 

بس��یاری از افراد تصور می کنند که این مرحله، اواس��ط کار 
یک اینفلوئنس��ر محسوب می ش��ود. با این حال واقعیت این 
اس��ت که در برخی از حوزه ها، نمی توان انتظار داشت که به 
مخاطبان چند میلیونی دست پیدا کرد. این موضوع خصوصا 
در حوزه های خاص، کامال مشهود است. با این حال این دسته 
از اینفلوئنسرها دارای بهترین نوع مخاطبان هستند. درواقع 
اگر زمینه کاری آنها با کس��ب و کار ش��ما همخوانی داشته 
باشد، می توانید از کسب باالترین نتایج اطمینان داشته باشید. 
دلیل این امر نیز به این خاطر است که تمامی دنبال کنندگان 
آنها، آمادگی ذهنی الزم برای قبول کردن محصول ش��ما را 
دارند. به همین خاطر هیچ دلیلی وجود ندارد که یک فردی 
که ۲00 هزار دنبال کننده دارد به دنبال راهکارهای مختلف 
برای افزایش حداکثری مخاطبان خود باش��د تا با کسب یک 
میلیون خود را در دس��ته نانو اینفلوئنسرها قرار دهد. درواقع 
این روند رایج باعث شده است تا شاهد اقدامات مخربی نظیر 
خرید دنبال کننده فیک باش��یم. با این حال به نظر می رسد 
که در سال آینده این گروه کامال مورد قبول اکثر برندها قرار 
خواهند گرفت و همکاری با آنها به خاطر مقرون به صرفه تر 
بودن و کس��ب نتایج باالتر، مورد توجه جدی قرار می گیرد. 
تحت این شرایط نانو اینفلوئنسرها راهی به جز کاهش مبالغ 
درخواستی نخواهند داشت. درواقع رقابتی تر شدن فضا به نفع 

کسب و کارها خصوصا موارد نوپا است. 
7-همکاریبلندمدتبااینفلوئنسرهاموردتوجه

جدیقرارمیگیرد
آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که به جای همکاری 
مداوم با اینفلوئنسرهای مختلف، یک نفر را به صورت طوالنی 
مدت انتخاب کنید؟ این اقدام باعث خواهد شد تا چهره یک 
اینفلوئنس��ر به نماد برند شما تبدیل شود و تاثیر اقدام را نیز 
افزای��ش خواهد داد. این موضوع اگر نکته ای اس��ت که تا به 
ام��روز کمتر مورد توجه قرار گرفته، با این حال پیش بینی ها 

حاکی از شروع جدی تر این روند است. 
8-پلتفرمهایبیشتریظهورخواهندکرد

ای��ن موضوع یک واقعیت اس��ت که در ش��بکه هایی نظیر 
اینس��تاگرام و یوتیوب به خاط��ر وجود رقبای متنوع، تبدیل 
شدن به یک اینفلوئنس��ر اقدامی زمانبر محسوب می شود و 
معموال زودتر از یک سال نمی توان به نتایج اولیه دست پیدا 
کرد. با توجه به اس��تقبال های بی نظیر، به نظر می رس��د که 
تعداد ش��بکه های اجتماعی جدید به مراتب بیش��تر خواهد 
ش��د. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
از زمان ش��یوع پاندمی کرونا، میزان استفاده افراد از اینترنت 
رش��دی تاریخی را داش��ته اس��ت. به همین خاطر در حال 
حاضر ش��انس موفقی��ت باالیی نیز وج��ود دارد. پلتفرم های 
اینفلوئنس��رمارکتینگ روش��ی نرم اف��زاری ب��رای کمک به 
کس��ب وکارها اس��ت تا در فعالیت های بازاریابی شان بتوانند 
اینفوئنس��ر مناسب را پیدا کنند. در این زمینه مواردی نظیر 
Upfluence وج��ود دارد که این اقدام را به بهترین ش��کل 
انجام می دهد و پیش بینی می شود که تعداد آنها نیز افزایش 

پیدا کند. 
9-هوشمصنوعیهمهچیزراتغییرخواهدداد

ن��ه تنه��ا در زمینه بازاریاب��ی اینفلوئنس��ری، بلکه در هر 
زمینه ای ه��وش مصنوعی انقالب هایی را ب��ه همراه خواهد 
داش��ت. درواقع ای��ن موضوع کار اینفلوئنس��رها را به مراتب 
س��اده تر خواهد کرد و مزیت های گوناگونی دارد. برای مثال 
تصور کنید که یک دستیار مجازی را در اختیار دارید که به 
صورت خودکار براساس یکسری کلیدواژه، به دایرکت ها پاسخ 
خواهد داد.  در آخر نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 

این است که از ترندهای محلی نیز غافل نشوید. 
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