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فرصت امروز: قیمت گذاری دس��توری، یکی از اشتباهات مهلک سیاست گذاری اقتصادی است که از قضا سابقه 
زیادی در تاریخ ایران دارد. شاید تاریخی ترین تصویر به فلک بازرگانان پایتخت از سوی عین الدوله، حاکم تهران 
به بهانه گران شدن قند و شکر در عصر قاجاریه برمی گردد که اتفاقا در خیزش جنبش مشروطه نیز اثرگذار بود. 
ب��ا هم��ه تغییر و تحوالتی که در اقتصاد ایران و جهان در این س��ال ها رخ داده اما به نظر می رس��د قیمت گذاری 
دستوری و سرکوب قیمتی، پای ثابت سیاست گذاری اقتصادی در ایران بوده است. در سال های پس از انقالب...
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با حمله روس��یه به اوکراین، 
ب��ازار جهانی نفت با جهش 5.4 
درص��دی قیمت مواجه ش��د و 
بهای هر بش��که نف��ت برنت به 
بیش از 102 دالر رسید. قیمت 
جهانی طال نیز بیش از 2درصد 
رش��د کرد و رکورد جدیدی به 
ثبت رس��اند. در سوی دیگر اما 
بازارهای  و  بورس های جهان��ی 
و  ش��دند  قرمزپ��وش  س��هام 

رمزارزها سقوط کردند.
پس از آنکه بامداد پنجش��نبه 
گذشته با دستور والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه، نیروهای 
روس��ی به خاک اوکراین حمله 
کردند، بازارها به سرعت آرایش 
جنگی گرفتند و برای اولین بار از 
سال 2014، قیمت طالی سیاه 
از م��رز 100 دالر عبور کرد. به 
طوری که در دومین روز حمله 
نظامی روسیه به اوکراین، بهای 
معام��الت نفت برن��ت به 102 
دالر و 4۸ س��نت در هر بش��که 
صعود کرد ک��ه باالترین قیمت 
از س��پتامبر 2014 ب��ه ش��مار 
م��ی رود. بهای نف��ت از ابتدای 
سال 2022 تاکنون تحت تأثیر 
نگرانی ها نس��بت به متأثر شدن 
تحریم هایی  از  ان��رژی  تأمی��ن 
که آمریکا و اروپا علیه روس��یه 
وض��ع خواهن��د ک��رد، بیش از 

20 دالر در هر بش��که 
2افزای��ش پیدا ک��رده...
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بانک پاسارگاد با ساخت و افتتاح یک باب مدرسه شش کالسه 
در شهرستان پلدختر استان لرستان، گام دیگری در مسیر ایفای 
مس��ئولیت های اجتماعی خود و توسعه زیرساخت ها و فضاهای 
فرهنگی آموزش��ی کشور به ویژه در مناطق آسیب  دیده از بالیای 

طبیعی برداشت.
 به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، مدرسه شش کالسه 
پاس��ارگاد در شهرستان پلدختر استان لرستان طی مراسمی در 
روز چهارش��نبه چهارم اس��فندماه 1400 با حض��ور ائمه جمعه 
پلدختر و معموالن، نماینده مردم پلدختر و معموالن در مجلس 
ش��ورای اس��المی، فرماندار پلدختر، مدیرعامل بانک پاسارگاد، 
مس��ئوالن محلی و جمعی از مدیران بانک پاسارگاد رسما افتتاح 
شد و به شبکه آموزشی کشور پیوست. این مدرسه که ساخت آن 
در راستای جبران خسارات جدی ناشی از وقوع سیل سال 139۸ 
به زیرساخت های آموزشی استان لرستان و به خصوص شهرستان 
پلدختر صورت پذیرفته است؛ با زیربنای 1670 مترمربع و 350 
مترمربع محوطه س��ازی، در مقطع متوس��طه اول میزبان حدود 

1۸0 نفر از دانش آموزان پلدختری خواهد بود.
در آغاز این مراس��م، علی محمد رضوی، رئیس مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان لرس��تان و امیر غفوری نژاد، مدیرکل نوسازی 
و تجهیز مدارس لرس��تان ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین و 
ارائه گزارش��ی از فعالیت های مدرسه سازی پس از وقوع خسارات 
س��یل سال 139۸، با اشاره به ساخت بیش از 24 مرکز آموزشی 
ب��ا بیش از ۸0 کالس درس در اس��تان لرس��تان توس��ط بانک 

پاسارگاد از اقدامات مهم و پرشمار این بانک در راستای بازسازی 
زیرس��اخت های آموزشی استان تقدیر کردند. همچنین در ادامه 
مراسم حجت االسالم سیدمحسن موسوی، امام جمعه پلدختر و 
دکتر سیدحمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و معموالن در 
مجلس شورای اسالمی نیز با تقدیر از فعالیت های بانک پاسارگاد 
و نگاه دکتر مجید قاس��می، مدیرعامل این بانک در دوران وقوع 
س��یل و همچنین در زمان بازسازی خس��ارات به جا مانده از این 
بالی طبیعی و همین طور کمک به ارتقای زیرساخت های اصلی 
اس��تان و افزایش توان اقتصادی آن، تالش ها و زحمات مهندس 
اسمعیل دوستی، معاون مدیرعامل بانک را در پیگیری اجرای این 

اقدامات در استان، شایسته قدردانی دانستند.
در بخش پایانی این مراس��م، دکتر قاس��می مدیرعامل بانک 
پاسارگاد، سخنان خود را با قرائت صلوات خاصه حضرت علی بن 
موسی الرضا )ع( آغاز و پاسارگاد را بانکی رضوی و فرهنگی معرفی 
کرد. وی با ارائه آماری از س��اخت حدود 50 باب مدرس��ه و 1۸ 
باب کتابخانه در مناطق مختلف کش��ور و اتمام احداث 24 مرکز 
آموزشی و تکمیل مراحل ساخت 11 باب دیگر در استان لرستان 
توسط بانک پاسارگاد، به تعهد بانک برای بازسازی 30مدرسه از 
مجموع 115 مدرس��ه تخریب شده در سیل سال 139۸ استان 
اشاره کرد و این حرکت را برای مجموعه بانک پاسارگاد منشأ خیر 
و برکت فراوانی توصیف نمود. دکتر قاسمی با بیان تصمیم بانک 
مبنی بر کاستن از هزینه های تبلیغاتی از سال 139۸ و تخصیص 
آن به مدرسه سازی عنوان داشت: »چه تبلیغی بهتر از اینکه دل 

فرزندان این کش��ور را به فرهنگ اسالمی و ایرانی مزین کنیم تا 
آنها خود منادی این فرهنگ و این راه باشند.«

مدیرعامل بانک پاسارگاد همچنین عنوان داشت که به تمامی 
دانش آموزان ممتاز مدرس��ه پاسارگاد در پلدختر تا مقطع دکترا 
رتبه )بورس��یه( تعلق خواه��د گرفت و از قصد ای��ن بانک برای 
ساخت دبیرس��تان های »دارالفنون« در مرکز استان های کشور 
خبر داد. دکتر قاس��می در ادامه سخنان خود، سرزمین لرستان 
را سرزمین سلحشوری ها و فداکاری ها معرفی کرد و با یاد کردن 
از رشادت های مردم لر در جبهه های جنگ تحمیلی، خدمت به 
توس��عه و آبادانی کش��ور را در راستای پاس��داری از قرآن و دین 
مبین اسالم در این دیار پرنعمت و ایفای تعهد و ِدینی که شهدا و 
از جمله بیش از 6 هزار شهید استان لرستان بر گردن یکایک افراد 

جامعه گذارده اند، دانست.
دکتر قاس��می در بخش دیگ��ری از صحبت هایش، تاریخچه 
کوتاهی از اقدامات بانک پاس��ارگاد در استان لرستان را عنوان و 
با اشاره به پتانسیل های باالی استان برای توسعه اقتصادی نظیر 
ذخایر آبی، همکاری بانک پاس��ارگاد ب��ا وزارت نیرو و حمایت از 
ساخت سد معشوره با تقبل هزینه احداث آن را در راستای توسعه 
لرس��تان معرفی کرد. وی افزود: »کفران نعمت است که استانی 
که آب جنوب غرب کش��ور را تأمین می کن��د، بیش از 90درصد 
کش��اورزی خود را به  صورت دیم انجام می ده��د و از این منابع 
عظیم آبی تنها آسیب سیل را تجربه می کند که منجر به تخریب 
مدارس فرزندان استان شده است.« او با اشاره به افزایش ظرفیت 

مخزن س��د معش��وره از 600میلیون مترمکعب به 910میلیون 
مترمکعب و اضافه شدن یک نیروگاه 140مگاواتی برق آبی در جوار 
آن از پیشرفت این پروژه سخن گفت و از پیگیری و جدیّت وزیر 
محترم نیرو در این رابطه تقدیر کرد. دکتر قاس��می همچنین با 
تمجید از استعدادهای بی نظیر استان در حوزه کشاورزی از جانب 
بانک پاس��ارگاد برای حل مسائل سد س��یمره به  منظور توسعه 

هرچه بیشتر استان نیز اعالم آمادگی کرد.
او در بخ��ش پایانی س��خنرانی خ��ود، با ذکر نمون��ه از برخی 
فعالیت های اقتصادی گروه پاسارگاد در کشور مانند تکمیل 35 
پروژه معدنی در استان های کرمان و همدان و بی نیاز کردن کشور 
از خام فروشی س��نگ آهن در اوج تحریم ها و مشکالت صادرات 
مواد معدنی، ضمن ابراز قدردانی از رویکرد رئیس جمهور محترم 
نسبت به نظام بانکی کش��ور و برگزاری نشست با مدیران عامل 
بانک های کشور پس از 11 سال، از اقدامات برخی دولت ها که به 
جلوگیری از سرمایه گذاری بانک ها در اقتصاد کشور تحت عنوان 
بن��گاه داری منجر ش��د، انتقاد کرد. وی عنوان داش��ت: »متوقف 
کردن سرمایه گذاری در کشور خیانت است و بانک ها در تمام دنیا 
چه به روش ش��رقی )مانند ژاپن و کره( به  صورت مستقیم و چه 
به شکل غربی از طریق صندوق ها به سرمایه گذاری می پردازند.« 
 )Mitsui( وی با ذکر مثال از سرمایه گذاری های گروه میتسویی
و میتسوبیشی )Mitsubishi( ژاپن در زیرساخت های آن کشور 
به تشریح توس��عه زیرساخت های جزیره قشم توسط گروه بانک 
پاسارگاد پرداخت و با یاد کردن از ساخت پاالیشگاه نفت سنگین 

قش��م و اس��کله های صادراتی آن مجموعا با ظرفیت 20میلیون 
تن، در کنار نیروگاه برق و تجهیزات آِب شیرین، شرایط را برای 

توسعه اقتصادی قشم مهیا و آماده دانست.
قاسمی با اشاره به بازدید روز گذشته خود از میدان های نفتی 
س��پهر و جفیر در استان خوزس��تان که توسط شرکت گسترش 
انرژی به بهره برداری رسیده است، عنوان داشت: »کشف نفت در 
این میدان مربوط به بیش از یک قرن پیش است و متأسفانه به  
دلیل پیچیدگی های فنی امکان حفاری و استخراج نفت از آن تا 
امروز مهیا نبوده است؛ خوشبختانه با بازگرداندن جوانان نخبه به 
کش��ور بدون نیاز به شرکت مشاور خارجی، فرآیند پیچیده حفر 
چاه در این میدان و برداشت از آن توسط گروه پاسارگاد امکان پذیر 
شد.« وی در پایان از رئیس محترم جمهور خواست اجازه ندهند 
نگاهی که منجر به استهالک و جایگزین نشدن سرمایه گذاری در 
اقتصاد کشور شده، ادامه پیدا کند تا با استفاده از توان و ظرفیت 
تمام بانک ها شاهد جهش چشمگیری در توسعه و اقتصاد کشور 
باشیم. گفتنی است بانک پاسارگاد به  عنوان سازمانی که همواره 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی فعالیت مستمر و سازنده دارد، 
در ادامه فعالیت های خود در بخش مدرسه سازی، توسعه فرهنگ 
و آموزش کش��ور به  طور پیوسته فعالیت های سازنده ای را انجام 
می دهد و تاکنون 33 مدرسه در استان های لرستان، خوزستان، 
گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، 
خراسان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی احداث 

کرده است و ساخت 14مدرسه دیگر را نیز در دستور کار دارد.

برخی ه��ا می گویند افزایش توجه به متاورس ظاهرا باعث افول اقتصاد 
فیزیکی خواهد ش��د، اما قیمت ها هنوز این را نش��ان نمی دهند. در حالی 
وارد سال 2022 میالدی شده ایم که همه گیری کرونا هنوز با ماست. شاید 
نشود گفت که این بحران باعث تغییر همه چیز شده، اما به هر حال مسائل 
زیادی را تش��دید کرده و مس��ائل دیگری را به کل از کار انداخته اس��ت. 
»فایننشال تایمز« با نیم نگاهی به وضعیت کرونایی دو سال اخیر، به 10 

روند تعیین کننده در سال جاری میالدی پرداخته است.
* کاه��ش فرزندآوری: در ابتدای بحران کرونا، آمارها حاکی از افزایش 
فرزندآوری در برخی کش��ورها بود، اما ظاهرا این روند به شکل معناداری 
ادامه پیدا نکرده است. کاهش زاد و ولد باعث کاهش رشد اقتصادی جهانی 
ش��ده و این در حالی است که مشکل کاهش جمعیت حتی پیش از بروز 
بحران کرونا هم در کشورهایی مثل چین و ژاپن و برخی کشورهای اروپایی 
جدی بود. البته هر وقت صحبت از مشکل کاهش زاد و ولد می شد عده ای 
هم بودند که تاکید کنند در 200 س��ال گذش��ته جمعیت جهان از یک 
میلیارد نفر به نزدیک ۸ میلیارد نفر رسیده و بنابراین جای نگرانی نیست، 
اما اگر قبال فقط از کاهش جمعیت در کش��ورهای غربی حرف می زدیم، 
االن کش��ورهای بریکز )برزیل، روس��یه، چین و هند( را هم می بینیم که 
به اندازه قبل افزایش جمعیت ندارند. برخی از این کش��ورها تامین کننده 
نیروی کار اقتصاد جهانی بوده اند و وقتی روند برعکس می ش��ود، می توان 
با قاطعیت گفت که در درازمدت، جهان هم با کاهش ش��دید نیروی کار 
مواجه خواهد بود. تعداد کش��ورهایی که این مش��کل را داشتند در سال 

2000 تنها 17 کشور بود اما حاال 51 کشور با این چالش مواجهند.
* گذر چین از قله: اقتصاد چین تا پیش از بحران کرونا تشکیل دهنده 

یک سوم از رشد ناخالص داخلی جهانی بود، اما این رقم در سال 2021 
به یک چهارم کاهش یافت. تغییر رویکرد چین از »تجارت« به س��مت 
»خودکفایی« باعث ش��ده مناسبات آن با برخی اقتصادهای دیگر دنیا 
تغییر کند. پیش بینی می ش��ود موتور رش��د اقتص��ادی چین به دلیل 
کاهش جمعیت، مداخات دولتی و بدهی فزاینده، ُکندی قابل توجهی 
را تجربه کند. تا همین پنج سال پیش، همبستگی رشد تولید ناخالص 
داخلی چین با سایر اقتصادهای نوظهور تقریبا 0.9 بود اما حاال به زور 
به 0.2 می رس��د. این اقتصاد احتماال از قله رش��د گذش��ته و در مسیر 
کاهش رشد قرار گرفته است. پیشتر صحبت های زیادی مطرح می شد 
که اقتصاد چین به زودی اقتصاد آمریکا را پشت سر می گذارد، اما حاال 
دیگر کسی تاریخی برای این پیش بینی ارائه نمی دهد. البته یک موسسه 
ژاپنی که قبال تاریخ سبقت گرفتن اقتصاد چین از آمریکا را سال 2029 
اع��الم کرده بود، حاال این تاریخ را تغییر داده و س��ال 2033 را برایش 

در نظر گرفته است.
* دام بده��ی: بدهی جهانی تقریبا چهار دهه اس��ت که رو به افزایش 
گذاشته. اما در دوره کرونا بدهی حتی رشد سریع تری هم داشت و علتش 
سیاس��ت های قرض گیری دولت ها بود. 25 کشور از جمله آمریکا و چین 
در مجموع بدهی هایی بالغ بر 300 درصد تولید ناخالص داخلی دارند که 
نشان می دهد از رقم صفر در اواسط دهه 1990 تاکنون چه مسیری طی 
شده است. پولی که توسط بانک های مرکزی چاپ می شود همچنان باعث 
باد ش��دن بازارهای مالی اس��ت و دام بدهی را عمیق تر می کند. مشخص 
است که جوامع معتاد به بدهی خیلی سخت می توانند خود را از آن جدا 

کنند؛ چون از ورشکستگی و سرایت آن به شدت وحشت دارند.

* اوضاع متفاوت با دهه 1970: نیروی کار کم شده، دولت باید بیشتر 
پ��ول خرج کند و بده��ی عمومی رو به افزایش اس��ت و همه اینها باعث 
افزایش ش��دید تورم شده است. البته به نظر نمی رسد که اوضاع به اندازه 
تورم دورقمی دهه 1970 خراب باشد؛ هرچند که بعضی صاحبنظران حتی 
هراس دارند که از آن دوران هم وضع بدتری پیدا کنیم. احتمالش هست 
که در س��ال 2022 دولت پول کمتری خرج کند و تحوالت تکنولوژیک 
ه��م راهکارهایی برای مقابله با افزایش قیمت ها پیش پایمان بگذارند، اما 
ریسک بزرگتر مربوط به قیمت دارایی هاست. بازارهای مالی تا چهار برابر 
اقتصاد جهان رش��د کرده اند و وقتی در بازارها حفره ای ایجاد شود، اغلب 

تورم کاهشی به وجود می آید.
* تورم سبز: همه این را می دانیم که مقابله با گرمایش زمین دارد تقاضا 
برای فلزات سبز مثل مس و آلومینیوم را باال می برد. در مورد لیتیوم هم 
که در پنل های خورش��یدی به کار می رود همین وضع برقرار اس��ت، اما 
خیلی ها نمی دانند که سیاس��ت های س��بز دارد باعث کاهش عرضه تمام 
انواع مواد خام هم می شود. سرمایه گذاری در معادن و میدان های نفتی در 
پنج سال اخیر به وضوح کاهش نشان داده و نتیجه اش تورم سبز در قیمت 
کامودیتی هاست که تقریبا از سال 1973 تاکنون تا این حد اتفاق نیفتاده 
بود. حاال دنیا با یک تناقض بزرگ در مقابله با تغییرات اقلیمی روبه روست. 
هرچه جهان در مرحله گذار به س��مت اقتصاد سبز تالش بیشتری کند، 
این برنامه گران تر از آب درخواهد آمد و احتمال اینکه جلوی تبعات منفی 

گرمایش زمین را بگیرد، بیشتر دچار شک و تردید خواهد شد.
* تناقض بازدهی: اینطور تصور می شد که به کارگیری سریع خدمات 
دیجیتال در دوران کرونا می تواند پایانی بر کاهش درازمدت رشد بازدهی 

جهانی باش��د. اما حاال این امید به ناامیدی بدل ش��ده است. افزایشی که 
انتظار می رفت فقط محدود به آمریکا بود و در همان س��ال گذش��ته نیز 
کم کم فرو نشست. شواهد تا اینجا نشان می دهد افرادی که دورکار بودند 
و در منزل کار می کردند، مجبور ش��دند س��اعات بیشتری کار کنند، اما 
بازدهی کمتر بود. بنابراین تناقض بازدهی ضعیف به رغم پیشرفت تحوالت 
تکنولوژیک هنوز هم وجود دارد. بحث و جدل در مورد اینکه افراد باید به 
صورت فیزیکی در محل کار حضور داش��ته باشند تا بازدهی شان باال برود 

یا نه، هنوز ادامه دارد.
* محلی شدن داده ها: همه گیری کرونا در جهانی اتفاق افتاد که بیش 
از گذش��ته جهش به سمت درون داش��ت و در نتیجه، جریان همه چیز 
)از تجارت گرفته تا پول و جابه جایی مردم( در آن کاهش نش��ان داد، اما 
یک اس��تثنا وجود داشت و آن هم دیتا )داده ها( بود. البته این امید وجود 
داش��ت که اینترنت فراتر از کنترل دولت ها عمل کند، اما اینطور نش��د و 
شاهد بودیم که مقامات کشورها از جریان یافتن برخی اطالعات محلی به 
خارج از مرزها جلوگیری کردند. بیش��ترین سطح از این محدودیت ها در 

اقتصادهای نوظهور مثل چین و عربستان مشاهده شد.
* تورم کاهش��ی حبابک ها: دورانی را سپری می کنیم که در آن ظاهرا 
همه چیز حبابی اس��ت، اما برخی دارایی ها به وضوح نشانه های کالسیک 
حباب��ی را به نمایش گذاش��ته اند؛ مثال اینکه در فاصل��ه زمانی 12 ماهه 
قیمت ش��ان دو برابر شده. این حبابک ها در حال حاضر گریبان رمزارزها، 
انرژی پاک، ش��رکت های تکنولوژیک کم درآمد و ش��رکت های اس��َپک 
)شرکت های چک سفید( را گرفته است. تمام اینها در یک سال اخیر شاهد 
کاهش حداقل 35 درصدی از قله ش��ان بوده اند. این سطحی است که به 

نظر نمی رسد حباب ها بتوانند خودشان را احیا کنند، اما نکته امیدوارکننده 
این است که حباب های حوزه تکنولوژی اغلب چند بازمانده قوی از خود 

به جا می گذارند.
* کن��د ش��دن خرده فروش��ی: س��رمایه گذارانی ک��ه پول ش��ان را در 
خرده فروش��ی ها گذاشتند، وارد سیزدهمین سال بازار گاوی جهانی )بول 
مارکت( شدند ولی نشانه هایی دیده می شود که دوران خوش آنها دارد به 
پایان می رس��د. از آمریکا گرفته تا اروپا، میلیون ها نفر از مردم برای اولین 
بار حساب های تِرید )معامله( باز کردند و خیلی ها هم وام گرفتند تا سهام 
را با س��رعت دیوانه واری بخرند. ای��ن دیوانگی ها معموال مدت زیادی دوام 
ندارد و نشان می دهد حتی اگر بازار سهام به صورت کلی در خطر نباشد، 
باز هم احتمالش هس��ت که خرده فروش های محبوب سرمایه گذاران در 

معرض خطر باشند.
* امور فیزیکی: عده ای معتقدند افزایش توجه به متاوِرس ظاهرا باعث 
افول اقتصاد فیزیکی خواهد شد، اما قیمت ها هنوز این را نشان نمی دهند. 
واقعیت این است که بومی های دنیای دیجیتال به پناهگاه فیزیکی هم نیاز 
دارند. همین امس��ال دیدیم که تقاضا از س��وی متولدین هزاره و نسل زِد 
باعث تورم بازارهای مس��کن )فیزیکی( شد. بنابراین تکنولوژی های آینده 
هم ناگهان باعث نخواهند ش��د که منابع فیزیکی مهجور و متروک شوند. 
مثال خودروهای برقی در قیاس با خودروهای بنزینی به مس بیشتری نیاز 
دارند. پش��ت هر آواتاری یک انسان نشسته و کمبود نیروی کار هم دارد 
دستمزدها را حتی در مشاغلی که به خاطر اتوماسیون در معرض تهدید 
قرار داشتند )مثل رانندگی کامیون( افزایش می دهد. بنابراین نباید از حاال 

برای اقتصاد فیزیکی مراسم ختم برگزار کرد.
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باهمتبانکپاسارگاد،پلدخترصاحبیکمدرسهجدیدشد

اشتباهاتتولیدمحتوایدیجیتالدربازاریابی
همانط��ور که تولید محتوای دیجیتال می تواند به برنده��ا برای جلب نظر مخاطب هدف کمک کند، گاهی 
اوقات نیز منبع اصلی دردسر برای کسب و کارها محسوب می شود. منظور ما در این میان محتوایی با کیفیت 
پایین یا سطح غیرقابل انتظار است. این امر نه تنها کاربران را از برند موردنظر ناامید می سازد، بلکه در مواردی 
حتی موجب ریزش شدید مشتریان نیز می شود. بنابراین شما برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی یا به 
طور کلی فضای اینترنت باید دقت نظر باالیی از خودتان به خرج دهید، در غیر این صورت شاید هرگز توانایی و 
فرصت الزم برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان را پیدا نکنید.  هدف اصلی در این مقاله بررسی 
برخی از نکات و شیوه هایی از تولید محتواست که برندها را از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در 
شرایط ناگواری قرار می دهد. اگر شما هم مایل به یادگیری برخی از انواع محتوای نامناسب و غیراستاندارد در...



فرص��ت ام��روز: قیمت گذاری دس��توری، یک��ی از اش��تباهات مهلک 
سیاست گذاری اقتصادی است که از قضا سابقه زیادی در تاریخ ایران دارد. 
ش��اید تاریخی ترین تصویر به فلک بازرگانان پایتخت از سوی عین الدوله، 
حاکم تهران به بهانه گران شدن قند و شکر در عصر قاجاریه برمی گردد که 
اتفاقا در خیزش جنبش مشروطه نیز اثرگذار بود. با همه تغییر و تحوالتی 
که در اقتصاد ایران و جهان در این س��ال ها رخ داده اما به نظر می رس��د 
قیمت گذاری دس��توری و س��رکوب قیمت��ی، پای ثابت سیاس��ت گذاری 
اقتصادی در ایران بوده اس��ت. در س��ال های پس از انقالب نیز این پروسه 
بدون اصالحات اساس��ی بین دولت های مختلف دس��ت به دست شده و 
در حال حاضر، قطار قیمت گذاری دس��توری به ایس��تگاه دولت سیزدهم 

رسیده است.
قیمت گ��ذاری دس��توری همچنین موید مداخل��ه همه جانبه دولت در 
س��ازوکار اقتصادی و مبین نگاه دس��توری به اقتصاد است که در ادبیات 
اقتصادی در نقطه مقابل اقتصاد بازار تعریف می شود. اگرچه برنامه تثبیت 
قیمت��ی عمدتا با هدف مهار تورم از س��وی سیاس��ت گذار ب��ه کار گرفته 
می شود، اما نه تنها به تنظیم بازار و کنترل قیمت ها منجر نمی شود، بلکه با 
عدم عرضه کاالها، افزایش احتکار و تعطیلی کارخانه ها به جهش قیمت ها 
نی��ز دامن می زند. مصادیق و نمونه های آن در س��ال های اخیر و بازارهای 
مختلف زیاد اس��ت. مثال در بحث قیمت گ��ذاری خودرو به هیچ عنوان به 
بحث کارایی و بهره وری توجه نشد و اتفاقا با قیمت گذاری دستوری خودرو، 
انحصارگرایی و ناکارآمدی در صنعت خودروس��ازی تقویت شد. ارز 4200 
تومانی، ش��اهد مثال دیگر نظام ناکارآمد قیمت گذاری اس��ت که حذف یا 

ادامه آن به اختالف نظر دولت و مجلس منتهی شده است.
حلقه مفقوده نظام قیمت گذاری

نهاد پژوهشی مجلس در گزارش تازه خود به »آسیب شناسی قیمت گذاری 
در ای��ران« پرداخت. از نگاه مرک��ز پژوهش ها، هر زمان که اقتصاد ایران با 
تکانه های درونی و بیرونی مواجه شده است، اغلب برنامه  تثبیت قیمت ها 
نی��ز به اجرا درآمده اما موفق نبوده اس��ت. در واقع، قیمت گذاری کاالها و 
خدمات در ایران، جریان تولید و همچنین روابط اقتصادی را در س��ه دهه 

اخیر به صورت چشمگیری تحت تاثیر قرار داده است.
براس��اس این گزارش، یکی از دالیل پابرجاماندن تمایل سیاست گذاران 
به مداخله در بازارهای مختلف آن اس��ت که در زمینه تصمیمات مرتبط 
با نظام قیمت گذاری نگاه کوتاه مدت مس��لط اس��ت، یعنی به جای تبعات 
ممکن سیاس��ت ها در بلندمدت و حتی تداخالت احتمالی با سیاست های 
اعمال شده قبلی صرفا به نتیجه کوتاه مدت توجه می شود. از طرف دیگر، 
سیاس��ت گذاران به استفاده از  سازوکار قیمت گذاری به عنوان هدف عالقه 
زیادی دارند و بالعکس به روابط علت و معلولی سیاست های مختلف مثل 
سیاس��ت های پولی و ارزی و تاثیر آنها بر افزایش سطح قیمت ها توجهی 
ندارن��د. به طور کل��ی، حمای��ت از مصرف کننده صرف��ا از طریق کنترل 

قیم��ت، اغل��ب ناموفق بوده و این امر می تواند ناش��ی از آن باش��د که در 
نظام قیمت گذاری کشور به تداخالت سیاست های مالی، ارزی و تعرفه   ای 
توجهی نمی شود. در صورت تمایل به قیمت گذاری و تنظیم گری در بازار، 
شرط نخست آن است که ریشه   های تغییرات شدید در قیمت ها شناسایی 
شوند. شناسایی این ریشه   ها، شرط الزم برای سیاست های کالن در حوزه 

تنظیم بازار و قیمت گذاری است.
با ش��ناخت صحیح از اقتصاد کالن و انتخاب ابزار مناسب مبتنی بر آن، 
این امکان وجود دارد ک��ه دامنه و عمق مداخالت در حوزه قیمت گذاری 
محدود ش��ود. حلقه مفقوده قوانین تثبیت قیمت، توجه محدود به حوزه 
بهره   وری و قیمت تمام ش��ده اس��ت. معموال در آیین   نامه   های اجرایی این 
نوع قوانین میزان بهره   وری به عنوان مالک تعیین قیمت لحاظ نمی شود. 
مثال در حوزه خودروسازی به هیچ عنوان به بحث بهره   وری و کارایی توجه 
نش��ده و مواردی مانند هزینه نیروی کار س��ربار یا اس��تفاده از تکنولوژی 
منس��وخ ش��ده در آنالیز قیمت به عنوان یکی از اجزای قیمتی به هزینه 
تمام شده اضافه می   شوند و مراجع قیمت گذاری نیز این امر را می   پذیرند. 
همین مسئله نشان می دهد که این سبک از قیمت گذاری   ها نه تنها باعث 
عدم اثربخش��ی اهداف موردنظر ش��ده، بلکه بیش��تر موجب انحصارگرایی 

می شود.
مصادیق قیمت گذاری در بازارها

مرکز پژوهش ه��ا در ادامه گزارش به مصادیق قیمت گذاری دس��توری 
در اقتص��اد ایران می پ��ردازد و از جمله به قانون تضمین خرید محصوالت 
اساسی کش��اورزی اشاره می کند: قانون تضمین خرید محصوالت اساسی 
کش��اورزی، یکی از مصداق   های عدم موفقیت سیاس��ت های قیمت گذاری 
اس��ت. این قانون ب��ا هدف حمایت از تولید محصوالت کش��اورزی، ایجاد 
تع��ادل در نظام تولید و جلوگیری از ضرر و زیان کش��اورزان و همچنین 
دستیابی به خودکفایی در زمینه محصوالت کشاورزی در سال 136۸ در 
مجلس شورای اسالمی تصویب شد. اما با بررسی چگونگی محاسبه قیمت 
و چگونگی اعمال قیمت آن، چالش های جدی را برای رس��یدن به اهداف 
ذکرش��ده ایجاد کرد. نحوه قیمت گذاری این کاال چندان ش��فاف نیست و 
تعیین قیمت محصوالت نه براساس هزینه   های تولید و قیمت های جهانی 
بلکه به صورت یک قیمت واحد برای محصوالت موردنظر اعمال می شود. 
از آنجا که برای تعیین قیمت این کاال بر نرخ تورم تاکید زیادی می ش��ود، 
در وهله اول دولت برای عرضه محصوالت دچار مشکل می شود. همچنین 
تعیین قیمت بس��یار پایین   تر از قیمت جهانی منجر می شود که کاالهای 

موردنظر از داخل کشور به خارج قاچاق بشوند.
نتایج بررس��ی   های این نهاد پژوهشی نشان می دهد که در هر زمانی که 
اقتصاد ایران با تکانه   های بیرونی و درونی مثل تغییر نرخ ارز، تشدید فشار 
تحریم ها و اتخاذ سیاس��ت های ناکارآمد مواجه شده است، در اغلب اوقات 
برنامه تثبیت قیمت ها به اجرا درآمده اس��ت. نتیجه بیشتر این موارد نیز 

موفقیت آمیز نبوده و باعث اختالل در نظام اقتصادی کش��ور ش��ده است. 
دلی��ل این امر آن اس��ت که در مواجهه با موارد یادش��ده ب��ا وجود اصرار 
بر تثبیت قیمت ها، تورم همچنان جهش��ی بوده اس��ت و این مسئله خود 
را در افزای��ش قوانی��ن و مقررات قیمت گذاری و تنظیم گری بازار نش��ان 
می دهد. افزایش این نوع قوانین نه تنها باعث تنظیم و کنترل بازار نمی شود 
بلکه ممکن اس��ت اتخاذ چنین سیاست هایی به عدم عرضه کاال و احتکار 
منجر ش��ود. نتایج بررس��ی   ها بیانگر آن هس��تند که عدم موفقیت اجرای 
این سیاس��ت ها در نهایت به کمبود کاال در س��طح عرضه به نرخ مصوب 
و افزایش احتکار انجامیده اس��ت. در نتیجه عدم دسترسی بنگاه   ها به مواد 

اولیه، بسیاری از بنگاه   های تولیدی نیز تعطیل شده   اند.
عادت دولت ها به قیمت گذاری

از دیگر مصادیق شکست قیمت گذاری در این گزارش، تامین و تخصیص 
ارز ب��رای واردات نهاده   های دامی با ن��رخ ارز ترجیحی 4200 تومان برای 
تثبیت قیمت گوش��ت مرغ اس��ت که اتخاذ چنین سیاستی به نابسامانی 
بازار این کاالی اساس��ی در شب عید سال 1399 منجر شد. در این زمان 
برگزاری جلسات مکرر دولت و مجلس کارساز نبود و تا زمانی که قیمت ها 
افزایش نیافت، بازار به تعادل نرسید. این مطلب عینا در بازار گندم در سال 
1399 رخ داد و به دلیل پایین بودن نرخ مصوب خرید تضمینی گندم در 
این سال، بسیاری از کشاورزان حاضر به عرضه تولیدات خود با نرخ مصوب 
به دولت نشدند و این کاهش عرضه به فشار تقاضا و نهایتا افزایش قیمت 
گندم در بازار داخلی منجر شد. همچنین دخالت   های دولت و قیمت گذاری 
برخی محصوالت در بازار بورس موجب شده که وظیفه بورس یعنی تعیین 
قیمت براساس میزان عرضه و تقاضا از بین برود و اتفاقا این مسئله منجر 

به توزیع غیرعادالنه محصوالت موردنظر شده است.
در مجموع، سیاس��ت های قیمت گذاری در ای��ران که با هدف تعیین و 
تثبیت قیمت ها تصویب ش��ده اند، نشان دهنده   نقش گس��ترده دولت در 
تعیین قیمت کاالها و خدمات مختلف طی س��ه دهه گذشته است. یعنی 
نظام قیمت گذاری کشور به جای آنکه ابزاری برای تحقق اهداف حمایتی 
و تولیدی باشد، تبدیل به هدف نهایی شده است. همچنین تصویب قوانین 
متع��دد با رویکرد مداخله در نظام قیمت گذاری در مواردی دارای ماهیت 
متضاد بوده، یعنی این قوانین متعدد در پاسخ به سیاست هایی بوده است 
که در گذشته با هدف تثبیت قیمت و جلوگیری از نوسان و رشد قیمت ها 
اتخاذ شده بودند. آسیب شناسی فرآیندهای قانونی در زمینه قیمت گذاری 
نش��ان می دهد اگر پس از تصویب قوانین هدفمند سازی یارانه   ها و اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تعداد قوانین و اقالم 
مشمول قیمت گذاری و س��ازوکارهایی که در راستای مداخالت دستوری 
دولت بوده کاهش یافته اس��ت، اما عادت به قیمت گذاری باعث ش��ده که 
اقدام��ات قبلی و جهت گیری   ها در جهت کاهش مداخالت دولت تضعیف 
شود و تمایل سیاست گذاران به مداخالت در بازارهای مختلف افزایش یابد.

افسارگسیختگیقیمتهانتیجهسرکوبقیمتیاست

سیاستگذاریدردامقیمتگذاری

اگرچه دولت نرخ هر متر واحدهای نهضت ملی مسکن را از 2.7 میلیون 
تومان در تابس��تان س��ال گذش��ته به 4.7 میلیون تومان در حال حاضر 
رس��انده، ولی سازندگان در جدیدترین بررس��ی از هزینه های متری 7.1 
میلیون تومان سخن می گویند. به گزارش ایسنا، قیمت واحدهای نهضت 
ملی مسکن به محل اختالف نظر تبدیل شده است. تامین زمین واحدهای 
طرح جهش تولید و تامین مسکن )نهضت ملی مسکن( از طریق اجاره 99 
س��اله است و مهمترین مولفه در تعیین قیمت این واحدها نرخ نهاده های 
ساختمانی خواهد بود؛ چراکه بنا به گفته مسئوالن وزارت راه و شهرسازی، 
این پروژه از تخفیفاتی در بخش مالیات، عوارض س��اختمانی و انش��عابات 
برخوردار است. اما آمار و ارقامی که از نرخ رشد قیمت مصالح ساختمانی 
به گوش می رسد، برآورد نرخ واحدهای نهضت ملی مسکن را دشوار کرده 
و نگرانی هایی بابت طوالنی ش��دن احتمالی برنامه وجود دارد. همین حاال 
هم پروژه از اهداف مدنظر عقب مانده اس��ت. شاهد این مدعا آن است که 
400 هزار واحد طرح اقدام ملی که با طرح نهضت ملی مسکن تلفیق شده 
و ش��هریورماه 139۸ کلنگ زنی ش��د، قرار بود شهریورماه امسال به اتمام 
برسد، اما با اینکه آمار دقیقی از تعداد افتتاح ها در دست نیست، بررسی ها 

از اعدادی بین 11 هزار تا 40 هزار واحد حکایت دارد.
تالش دولت برای س��اخت 4 میلیون واحد مس��کونی طی چهار س��ال 
آینده بر کسی پوشیده نیس��ت. مهمترین بازوی اجرایی دولت نیز بخش 
خصوصی اس��ت. یعنی اگر دولت سیزدهم بتواند با اقداماتی میزان صدور 
پروانه ساختمانی و تولید مسکن در هر سال را به یک میلیون واحد برساند 
به تکلیف خود در قانون جهش تولید و تامین مس��کن عمل کرده اس��ت. 
چند روز قبل بود که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی خبر 

داد که در سال 1400 تعداد واحدهای ساخته شده در کشور از 520 هزار 
واحد فراتر رفته است. خبر نیم میلیونی شدن تولید مسکن در شرایطی که 
طی سال های بعد از 1394 این عدد به 300 تا 400 هزار واحد رسیده بود، 
در حالی ارائه ش��د که سازندگان مدعی هستند عدد واقعی بیش از 350 
هزار واحد نیست. حال آنکه اوایل دهه 90 حدود ۸00 هزار واحد مسکونی 

در کشور احداث می شد.
با توجه به همبستگی قیمت نهاده های ساختمانی با نرخ تورم نقطه به 
نقطه، اگر تورم مرکز آمار را در نظر بگیریم، قیمت مصالح س��اختمانی به 
طور میانگین طی یک سال گذشته 35 درصد افزایش یافته است.  فرشید 
پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان درباره هزینه تولید مسکن می گوید: »در 
یک س��ال گذشته قیمت مصالح ساختمانی بین 30 تا 50 درصد افزایش 
یافته اس��ت؛ سیمان سال گذشته پاکتی 23 هزار تومان بود و االن به 47 
هزار تومان رس��یده، یعنی شاهد رشد بیش از 100 درصد آن بوده ایم. هر 
قالب سفال در سال گذشته حدود 1200 تومان قیمت داشت که هم اکنون 
به باالی 2500 تومان رس��یده اس��ت.« به گفت��ه وی، »هزینه های صدور 
پروانه، نظام مهندس��ی، دستمزد و ... هم روند صعودی به خود گرفت. در 
حال حاضر بدون در نظر گرفتن قیمت زمین، صدور پروانه و دیگر مجوزها، 
هزینه ساخت هر متر مسکن در کشور 7.1 میلیون تومان شده است. تازه 
این عدد برای ساختمان تا پنج طبقه است و اگر ارتفاع باالتر برود، قیمت 
افزایش می یابد. اگر دولت بتواند برخی هزینه های جانبی مثل صدور پروانه، 
انشعابات و خدمات مهندسی را کاهش دهد به طور خالصه می توان گفت 
همین حاال هزینه تولید واحدهای نهضت ملی مسکن بین 6 تا 7 میلیون 
توم��ان در هر متر مربع خواهد بود.« پورحاجت ب��ا ابراز گالیه از تحمیل 

هزینه های قانونی بر دوش س��ازندگان توضی��ح می دهد: »در حال حاضر 
عالوه بر ش��هرداری ها 15درصد عوارض به نفع س��ازمان تامین اجتماعی 
برای بیمه کارگران س��اختمانی، 3 درصد از پروانه س��اختمانی و 5 درصد 
از کاربری تجاری برای آموزش و پرورش وصول می ش��ود. در سال 1401 
ش��هرداری ها به طور متوسط 20 درصد عوارض را برای تامین هزینه های 
شهری اضافه می کنند و از طرفی دریافت عوارض توسط شهرداری ها خود 
نیز نوعی مالیات اس��ت. عالوه بر موارد ف��وق، از کلیه خدمات و مصالح و 
لوازم ساخت مسکن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته می شود. هفته 
گذش��ته نیز نمایندگان مجلس با افزایش 2 درصدی هزینه صدور پروانه 

ساختمانی در شهرهای باالی 50 هزار نفر موافقت کردند.«
هزینه های تولید مس��کن در حالی به رشد تدریجی خود ادامه داده که 
دو وزارتخانه در تالش هس��تند تا چرخ طرح نهضت ملی مس��کن را روی 
غلتک بیندازند. وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده برای یک میلیون واحد 
نهضت ملی مس��کن، زمین تامین ش��ده و 320 هزار واحد به مرحله اجرا 
رسیده است. وزارت صمت نیز از ماه ها قبل فعالیت هایی برای تامین مصالح 
س��اختمانی باکیفیت و ارزان آغاز کرد. با توجه به اینکه دولت سیزدهم از 
حدود هفت ماه قبل تشکیل شده و بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی 
حدود چهار ماه از ابالغ طرح جهش تولید و تامین مسکن به وزارت راه و 
شهرسازی می گذرد، شاید توقع اینکه پروژه مذکور به سرعت اجرایی شود، 
توقع بجایی نباش��د، اما با توجه به ثبت نام بیش از 4 میلیون نفر در این 
طرح، از سال آینده انتظارات از دولت باال می رود؛ انتظاراتی که امید می رود 
با توجه به قول معاون وزیر راه و شهرسازی از طریق نهضت ملی ساخت و 

ساز در اوایل سال آینده به تدریج تامین شود.
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قیمتنفتازمرز100دالرگذشت
آرایشجنگیبازارها

با حمله روسیه به اوکراین، بازار جهانی نفت با جهش 5.4 درصدی 
قیمت مواجه ش��د و بهای هر بش��که نفت برنت به بیش از 102 دالر 
رس��ید. قیم��ت جهانی طال نیز بیش از 2درصد رش��د ک��رد و رکورد 
جدیدی به ثبت رساند. در سوی دیگر اما بورس های جهانی و بازارهای 

سهام قرمزپوش شدند و رمزارزها سقوط کردند.
پس از آنکه بامداد پنجشنبه گذشته با دستور والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه، نیروهای روسی به خاک اوکراین حمله کردند، بازارها 
به سرعت آرایش جنگی گرفتند و برای اولین بار از سال 2014، قیمت 
طالی س��یاه از مرز 100 دالر عب��ور کرد. به طوری که در دومین روز 
حمله نظامی روسیه به اوکراین، بهای معامالت نفت برنت به 102 دالر 
و 4۸ س��نت در هر بش��که صعود کرد که باالترین قیمت از سپتامبر 
2014 به شمار می رود. بهای نفت از ابتدای سال 2022 تاکنون تحت 
تأثیر نگرانی ها نس��بت به متأثر شدن تأمین انرژی از تحریم هایی که 
آمریکا و اروپا علیه روس��یه وضع خواهند کرد، بیش از 20 دالر در هر 

بشکه افزایش پیدا کرده است.
روس��یه دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان اس��ت و عمده نفت 
خود را به پاالیشگاه های اروپایی می فروشد. مسکو همچنین بزرگترین 
صادرکنن��ده گاز طبیعی به اروپا نیز هس��ت و حدود 35 درصد از گاز 
قاره سبز را تأمین می کند. وارن پاترسن، مدیر تحقیقات کاالی شرکت 
آی ان جی به »رویترز« می گوید: »اعالم عملیات نظامی ویژه روس��یه 
در اوکراین بهای نفت برنت را به مرز 100 دالر در هر بش��که رس��اند. 
ابهام رو به رشد در شرایطی که کمبود عرضه وجود دارد، بازار نفت را 

آسیب پذیر می کند و قیمت ها احتماال نوسانی و باال باقی می مانند.«
هرچند ب��ه دنبال این حمله نظامی، کش��ورهای غربی تحریم های 
جدیدی را علیه روس��یه اعمال کردند، اما تاکنون هیچ تحریمی علیه 
تجارت انرژی این کشور اعالم نشده است. هووی لی، اقتصاددان بانک او 
سی بی سی در این باره می گوید: »این مشکل تنها ریسک ژئوپلیتیکی 
نیس��ت بلکه وضعیت عرضه دچار محدودیت بیش��تری می شود. اگر 
روس��یه با تحریم ها روبه رو شود عرضه نفت این کشور یک شبه ناپدید 
خواهد ش��د و اوپک نمی تواند به حد کافی نفت تولید کند تا ش��کاف 
مذک��ور را پر کند.« هرچند بعضی از اعض��ای اوپک می گویند نیازی 
نیس��ت این گروه و متحدانش تولید نفت را به میزان بیشتری افزایش 
دهن��د، زیرا توافق احتمالی ایران و قدرت ه��ای جهانی، میزان عرضه 
را افزایش خواهد داد، اما به نظر می رس��د با حمله نظامی روس��یه به 

اوکراین، دستیابی به توافق در مذاکرات وین به تاخیر بیفتد.
تحلیلگران نسبت به فشار تورمی نفت 100 دالری بر اقتصاد جهان 
بخصوص برای آس��یا که عمده نیازهای انرژی خ��ود را وارد می کند، 
هش��دار می دهند. فردری��ک نومان، اقتصاددان بانک اچ اس بی س��ی 
می گوید: »افزایش قیمت های نفت در ش��رایط دش��وار ویژه اقتصادی 
اتفاق می افتد. نیازهای عظیم آس��یا برای واردات انرژی، پاشنه آشیل 
این منطقه مانده و افزایش قیمت های نفت به رش��د و درآمد در سال 

پیش رو آسیب می زند.«
با آغاز حمله نظامی روس��یه به اوکرای��ن، همچنین قیمت طال در 
معامالت بازار جهانی بیش از 2 درصد افزایش یافت و به باالترین حد 
در بیش از یک سال گذشته رسید. به گزارش »رویترز«، پس از تهاجم 
روس��یه به اوکراین، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری 1.7 درصد 
افزایش یافت و به 1939 دالر و 97 س��نت رس��ید. بهای این بازار در 
زمان گشایش معامالت تا مرز 194۸ دالر و 77 سنت پیشروی کرده 
ب��ود. همچنین در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال 1.۸ درصد 

افزایش یافت و به 1943 دالر و 90 سنت رسید.
آنطور که ار خبرها برمی آید، نیروهای روسیه به چندین شهر اوکراین 
موش��ک ش��لیک کردند و نیروهای روسیه در س��واحل جنوبی پیاده 
شده اند. نیروگاه هسته ای چرنوبیل نیز به تصرف روسیه در آمده است. 
طال که در ش��رایط ابهامات اقتصادی و سیاسی به عنوان پناهگاه امن 
دارایی شناخته می ش��ود، از ابتدای فوریه تاکنون تحت تأثیر وخامت 
بحران میان روسیه و اوکراین، حدود ۸ درصد رشد قیمت داشته است. 
این فلز ارزش��مند در مسیر ثبت بهترین عملکرد ماهانه از ژوئیه سال 
2020 قرار دارد. جفری هالی، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در 
این باره می گوید: »طال به همراه دالر آمریکا دارایی امن است و ممکن 
است شاهد صعود قیمت طال به رکورد باالیی باشیم. قیمت ها می تواند 
به پیشروی تا مقاومت در سطح 1960 دالر ادامه دهند و تا چند روز 

معامله آینده مرز 2000 دالر را تست کنند.«
روس��یه س��ومین تولیدکننده بزرگ طال در جهان اس��ت و شرکت 
نورنیکل روس��یه تولیدکننده بزرگ پاالدیوم و پالتین اس��ت. در بازار 
س��ایر فلزات ارزشمند نیز بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری 2.1 
درصد افزایش یافت و به 25 دالر و 30 س��نت رس��ید. بهای هر اونس 
پالتین برای تحویل فوری یک درصد افزایش یافت و 1102 دالر و 43 
سنت معامله شد. بهای هر اونس پاالدیوم برای تحویل فوری نیز با 1.3 

درصد افزایش به 2514 دالر و 54 سنت رسید.
در شرایطی که قیمت طال به عنوان یک دارایی امن در سایه هراس 
از تبعات اقتصادی حمله روس��یه به اوکراین افزایش یافته و بازار نفت 
نیز با ترس از کاهش عرضه انرژی با رش��د قیمت مواجه ش��ده است، 
بازارهای س��هام اما واکنش منفی به این حمله نشان داده و با افزایش 
ریس��ک س��رمایه گذاری، تن به کاهش قیمت داده اند. به طوری که با 
آغاز حمله روسیه به اوکراین، شاخص سهام جهانی و بازده اوراق قرضه 
ایاالت متحده به ش��دت کاهش یافت که این امر ربط مس��تقیمی به 
شلیک موشک توسط نیروهای روسیه به چندین شهر اوکراین و اعزام 
نیروهای روس��ی به سواحل جنوبی این کشور دارد. برخالف سهام اما 

سه ضلعی طال، دالر و نفت با افزایش قیمت مواجه شده است.
به نظر می رسد سقوط شاخص سهام در آسیا در اروپا و ایاالت متحده 
ادامه داشته باشد که این امر با جهش شدید قیمت کاالها همراه شده 
و بر نگرانی های مردم در مورد تورم و خطرات اقتصادی افزوده اس��ت. 
معامالت آتی س��هام یورو اس��توکس و داکس آلمان نیز بیش از 3.5 
درصد در معامالت اولیه کاهش یافتند، در حالی که ش��اخص اف تی 
س��ی ای هم 2 درصد کاهش به خود دید. معامالت نزدک 2.۸ درصد 
سقوط کرد که شاخص سهام ایاالت متحده را در مسیر نزولی قرار داده 
است. این برای اولین بار از سال 2020 و شیوع بیماری کرونا تاکنون 
اس��ت که نزدک در بازارهای مالی جهان سقوط کرده است. در آسیا، 
گس��ترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام اس سی آی در خارج از 
ژاپن بیش از 3.2 درصد سقوط کرد و به پایین ترین حد خود از نوامبر 
2020 تاکنون رس��ید. سهام استرالیا بیش از 3 درصد کاهش یافت و 

سهام چین و ژاپن نیز بیش از 2 درصد کاهش به خود دیده اند.
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علینظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

ب��ه گفته اهل عل��م، »تکلیف ماالیطاق« یا فراتر از ت��وان برعهده مردم 
گذاشتن، منع عقلی دارد، یعنی عقل آدمی برنمی تابد که وظایف و تکالیفی 
را برعهده اش��خاص حقیق��ی و حقوقی بگذارید که انج��ام این تکالیف از 
توان آنان خارج اس��ت. این قاعده عقلی در حرفه بانکداری نیز س��اری و 
جاری است. در صنعت بانکداری گرچه پرداخت تسهیالت، کارکرد اصلی 
بانک هاست، اما منطقی نیست به عناوین متفاوت مرتبا پرداخت تسهیالتی 
را به بانک ها تکلیف کرد که از توان مالی و کارشناس��ی آنان خارج اس��ت. 
بدین ترتیب، منظور از »تسهیالت تکلیفی« اصطالحا تسهیالتی است که 
قانونگ��ذار در برخی م��وارد پرداخت آن را به بانک ها ی��ا به بانک مرکزی 
تکلیف می کند. تس��هیالتی که در فرآیند بانک��ی غالبا پرداخت آن بدون 

پیش بینی منابع الزم به شبکه بانکی کشور تحمیل می شود.
این در حالی اس��ت که در امور بانکی نمی توان بدون تامین منابع مالی 
الزم و با وجود تفاوت نرخ سود تکلیف شده و نرخ سود مصوب شورای پول 
و اعتبار بانکداری کرد و تسهیالت بانکی موردنظر قانونگذار را پرداخت کرد. 
به عنوان مثال، پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن با سود 13 درصد در حالی 
به بانک ها تکلیف ش��ده که آنها در این وضعیت مکلفند به سپرده گذاران 
بانکی به میزان 15 درصد سود علی الحساب سالیانه پرداخت کنند و نرخ 
سود تسهیالت بین بانکی نیز از مرز 20 درصد فراتر رفته است. در نتیجه 
در این نوع بانکداری، هزینه تمام شده منابع بانک ها بدون شک بیش از 13 
درصد شده و موجب ایجاد حاشیه سود به ضرر بانک ها می شود. این گونه 
سیاست گذاری در امور بانکی قطعا ناترازی منابع و سرمایه بانک ها و در پی 

آن، کاهش قدرت تسهیالت دهی آنان را به همراه خواهد داشت.
نهبهتسهیالتماالیطاقدربودجه

باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که کمبود منابع، بانک ها را در عمل ناچار 
به برداشت مازاد از منابع بانک مرکزی و رهنمون به سوی خلق پول خواهد 
کرد که خود مقدمه ای اس��ت بر رشد پایه پولی و گسترش افسارگسیخته 
تورم؛ کما اینکه هفته گذش��ته در پی افزایش بی سابقه تسهیالت تکلیفی 
بانک ها در بودجه سال 1401 توسط کمیسیون تلفیق مجلس، محمدباقر 
قالیب��اف در جلس��ه علن��ی روز دوش��نبه از نامه مقام معظ��م رهبری به 
نماین��دگان درخصوص پرهیز از تحمیل تکالی��ف ماالیطاق به بانک ها در 
الیح��ه بودجه پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی به ایش��ان خبر داد. او با 
اشاره به جزییات نامه رئیس کل بانک مرکزی به رهبری گفت: »همانطور 
که رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند، در 
تبصره 16 الیحه بودجه سال 1401، تکالیفی برای بانک ها مشخص شده 
که بعضی از تکالیف نس��بت به س��ال 1400 تا دو برابر افزایش پیدا کرده 
است. اگر ما شاهد باالرفتن نرخ کاالها و خدمات در سطح جامعه هستیم، 
همه به تکالیف ماالیطاق برمی گردد که از س��وی دولت و مجلس شورای 
اسالمی به بانک ها تحمیل می شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی 
و سایر بانک ها تحمیل می شود، نتیجه آن، افزایش پایه پولی و تورم است.«

رئیس مجلس ادامه داد: »در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز پیرو 
نامه هشدارآمیز رئیس کل بانک مرکزی، دیروز به صورت مکتوب به بنده 
و سایر نمایندگان هشدار دادند که تکلیف ماالیطاقی به بانک ها داده نشود. 
البته این هش��دار ایش��ان هم به مجلس و هم به دولت است. گاهی دولت 
به بانک ها فش��ار می آورد و آن بانک ها نیز ناچار به اضافه برداشت از بانک 
مرکزی می ش��وند؛ درست اس��ت که در این موارد دولت تکلیفی به بانک 
مرکزی نداشته اس��ت و پولی از بانک مرکزی نگرفته است، اما به بانک ها 
تکلیف کرده اس��ت که باعث فش��ار به بانک مرکزی می شود. هم مجلس 
ش��ورای اس��المی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال 
کنن��د و در بازنگری مجدد تبصره 16 در کمیس��یون تلفیق باید به تذکر 
مقام معظم رهبری و خواست بانک مرکزی توجه شود. بنابراین کمیسیون 

تلفیق براس��اس ماده 153 جزء 1 و 2 بند »ی« را با این ش��رایط مجددا 
مورد بررس��ی قرار دهد و به صحن مجلس بیاورد.« منع مجلس از ایجاد 
تکالیف فراتر از توان برای بانک ها، امری بس��یار ضروری و منطقی اس��ت، 
زیرا با گسترش بی رویه و غیرکارشناسی تسهیالت تکلیفی، بانک ها عمال از 
یک شرکت سهام عام با کارکرد کامال انتفاعی، تبدیل به صندوق پرداخت 
پول می ش��وند و طبیعتا در قبال چنین کارکردی، پاسخی برای اعتراض 

سهامداران و سپرده گذاران شان نخواهند داشت.
ازتسهیالتتکلیفیتامطالباتمعوق

در مورد تسهیالت تکلیفی خصوصا از نوع تسهیالت ماالیطاق و فراتر 
از توان مالی و تشکیالتی بانک ها و آثار آن، چند نکته قابل توجه است. 
اول اینکه از نظر حس��اب و کتاب کشور، بودجه دولت دو ستون بیشتر 
ندارد: س��تون درآمدها و س��تون هزینه ها. وجه مشترک این دو ستون، 
تعیی��ن راه های وصول درآمد دولت برای دس��تیابی و تحقق درآمدهای 
پیش بینی شده در قانون بودجه است. افزون بر آن، مجلس محل هزینه 
درآمده��ای دولت را نیز تعیین می کند. بدین ترتیب با این روال تامین 
منابع درآمدی و هزینه آن، دولت نه مجاز اس��ت بدون تصویب مجلس، 
مناب��ع درآم��دی جدید خلق و ابداع کند و از مردم پول بس��تاند که در 
پاره ای موارد، پول اضافه از مردم س��تاندن توسط کارگزاران دولت جرم 
اس��ت و نه آنکه دولت حق دارد بدون مج��وز مجلس، درآمدهای خود 
را هزین��ه کند، زیرا در س��اده ترین حالت، هزین��ه غیرقانونی اعتبارات 
بودجه ای ممکن اس��ت جرم تص��رف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی 

و عمومی تلقی شود.
اما در تس��هیالت تکلیفی، قضیه برعکس می شود و دولت نیازی ندارد 
تا کس��ب درآمد کند، بلکه راحت و بدون دغدغه خاطر از منابع بانک ها 
به صورت مستقیم یا غیرمس��تقیم استفاده می کند، بی آنکه مسئولیتی 
در قبال بازگش��ت این منابع و س��ود آن به سیستم بانکی کشور داشته 
باش��د. به اعتقاد صاحبنظران، تس��هیالت تکلیفی برای اقتصاد و شبکه 
بانکی کش��ور، س��م اس��ت و غالبا منتهی به خلق پول و ناترازی منابع 
بانک ه��ا و افزایش حجم مطالبات معوق می ش��ود، زیرا از نظر قانونگذار 
و دولت، پرداخت تس��هیالت اهمیت بیشتری نسبت به وصول مطالبات 
معوق بانک ها دارد و معموال بازگش��ت اصل و س��ود تسهیالت تکلیفی 
در اولویت کاری دولت نیس��ت. نگاهی به حجم مطالبات معوق بانک ها 
در تس��هیالت تکلیفی، این موضوع را روش��ن می کند. بنابراین ضروری 
است که در تعیین تسهیالت تکلیفی، مصالح اقتصادی کشور را در نظر 
بگیریم. مجلس نباید در اس��تفاده از منابع بانکی به جای ش��ورای پول 
و اعتب��ار، تجهی��ز  و مدیری��ت منابع بانکی را برعه��ده بگیرد و بانک ها 
را عم��ال به صندوق پرداخت دولت تبدیل کند. نقش اساس��ی مجلس، 
سیاس��ت گذاری کالن در مورد نح��وه جذب س��پرده و تجهیز منابع و 
هدایت فعالیت بانک ها به سوی رشد اقتصادی است. نقش بانک مرکزی 
نی��ز مدیریت و هدایت اعتبارات و منابع بانکی و طراحی سیاس��ت های 
پولی و بانکی است؛ نه آنکه مجلس به جای بانک مرکزی و شورای پول 
و اعتبار عمال مدیریت منابع بانکی را برعهده گیرد. احس��ان خاندوزی، 
وزیر اقتصاد نیز هفته گذشته در یادداشتی نوشت: »افزایش حدود هزار 
هزار میلیارد تومان بر تسهیالت تکلیفی بانک های دولتی که غالبا خود 
دچار مش��کل ترازنامه هس��تند یا به  معنای عدم تحق��ق تکالیف بودجه 
از روز نخس��ت تلقی می ش��ود یا بر دامنه مشکالت شبکه بانکی خواهد 
افزود. بنده به  عنوان کسی که مدافع نظریه »هدایت اعتبار« هستم و از 
ایفای نقش بانک ها در زمینه اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می کنم، 
این شیوه از تسهیالت تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی دانم.«

تکلیفیبهنامتسهیالتتکلیفی
نهی مقام معظم رهبری از مکلف کردن سیستم بانکی کشور به پرداخت 
تس��هیالت ماالیطاق است. پس مجلس بایس��تی برای تعیین تسهیالت 
تکلیفی ابتدا موضوع را بررس��ی کرده و بدین نتیجه برس��د که پرداخت 
این میزان تس��هیالت در توان مالی و کارشناس��ی بانک ها هست! بنابراین 

نمی توان بدون داش��تن آمارها و گزارش های مستند و بدون کسب اطالع 
از نظریات بانک مرکزی، »کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی« 
و »ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی« برای بانک ها تسهیالت تکلیفی 
ایج��اد کرد، زیرا در خوش بینانه ترین حالت در صورت کمبود منابع، حکم 

قانونگذار غیرقابل اجرا خواهد شد.
از سوی دیگر، براساس اصول و موازین قانون اساسی، دولت مجاز است 
که فقط حاصل و دس��ترنج خویش را خرج اجرای برنامه هایش کند و به 
اصل مالکیت احترام بگذارد، نه آنکه سپرده های بانکی را هزینه برنامه هایش 
نماید. منابع موجود در ش��بکه بانکی کشور غالبا متعلق به سپرده گذاران 
اس��ت که به امید به کارگیری سپرده های ش��ان در عملیات بانکی مجاز به 
بانک به عنوان شریک یا وکیل شان سپردهاند تا کسب سود کند و درآمد 
حاصل از عملیات بانکی به عنوان درآمد مش��اع به نس��بت مدت و مبلغ 
س��پرده و سهم منابع بانک بین بانک ها و سپرده گذاران تقسیم شود. پس 
اولین چالش شرعی و قانونی در مورد استفاده دولت از منابع بانک ها برای 
اجرای برنامه ها، این است که آیا از نظر مبانی شرعی و قانونی و اصول قانون 
اساسی، دولت مجاز است اموال مردم را بدون رضایت صاحبان سپرده های 

بانکی صرف برنامه هایش کند؟
به اعتقاده نگارنده، این موضوع صرفا از باب مصالح نظام، توجیه حقوقی 
دارد، زیرا ما پذیرفته ایم که در بانکداری اس��المی، بانک ها به عنوان وکیل 
امین مردم و نیز شریک آنان قبول سپرده می کنند تا بانک به عنوان یک 
موسس��ه کامال انتفاعی، سپرده های بانکی را در عملیات بانکی به کار گیرد 
و کس��ب سود کند. بنابراین سود حاصل از س��پرده های بانکی نیز درآمد 
اختصاصی بانک ها نیست، بلکه درآمد مشاعی بانک هاست که بین بانک ها 
و س��پرده گذاران به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک تقسیم 
خواهد شد، اما تسهیالت تکلیفی ماهیتا اختیارات شرعی و قانونی بانک ها 
به عنوان شریک یا وکیل سپرده گذاران را محدود می کند و دولت را مجاز 
می س��ازد تا از سپرده های مردم برای اجرای برنامه هایش استفاده کند. بر 
این مبنا، تس��هیالت تکلیفی فقط در موارد بس��یار ضروری و عام المنفعه 

توجیه حقوقی دارد.
چراتسهیالتتکلیفیسوختمیشود؟

نکته مهم دیگر این اس��ت که معموال به دلیل عجل��ه ای که کارگزاران 
دولتی در پرداخت تس��هیالت تکلیفی دارن��د، بانک ها فرصت کافی برای 
اعتبارس��نجی تسهیالت گیرندگان و اخذ وثایق مطمئن و قابل اتکا از آنها 
براس��اس نتایج حاصل از اعتبارسنجی و تعیین رتبه اعتباری شان ندارند. 
در نتیجه در این حالت، معوق یا سوخت شدن تسهیالت تکلیفی چندان 
دور از انتظ��ار نیس��ت. همچنین در ابعاد کالن، ال��زام بانک ها به پرداخت 
تسهیالت گوناگون تکلیفی مستلزم مش��خص شدن رابطه دولت با بانک 
مرک��زی و رابطه آن با ش��بکه بانک های خصوص��ی و دولتی در مباحث 
مختل��ف بانکی از جمله الزام بانک ها به پرداخت انواع تس��هیالت تکلیفی 
اس��ت. در کنار آن، لحاظ حقوق قانونی و ش��رعی سپرده گذاران بانک ها و 
صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی نیز امری ضروری است. به هر 
حال، بانک ها بایس��تی پاسخگوی س��هامداران خویش برای دریافت سود 
سهام و همچنین پاسخگوی سپرده گذاران برای دریافت سود علی الحساب 
و س��ود قطعی سپرده های بانکی باشند. همچنین ایجاد تعادل نسبی بین 
نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود علی الحساب تسهیالت 
بانکی نیز از جمله ضروریات صنعت بانکداری اس��ت که این مهم برعهده 
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. نباید تردیدی داشت که تعیین 
تسهیالت تکلیفی بدون بررسی دقیق کارشناسی و احراز توان مالی بانک ها 
نه تنها مشکالت را حل نخواهد کرد، بلکه برعکس، ناترازی منابع بانک ها 
و برداش��ت مازاد از منابع بانک مرکزی و نهایتا گسترش تورم را به دنبال 
خواهد داشت. پدیده ای که بایستی به شدت از آن اجتناب نمود تا آسیبی 
به اقتصاد ایران نرس��د. باید پذیرفت که از نظر قانون، بانک ها موسس��اتی 
انتفاعی در قالب شرکت های سهامی هستند و این شرکت های سهامی باید 

پاسخگوی سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها باشند.

تسهیالتتکلیفیبایدمتناسببامنابعبانکهاباشد

ایستبهتسهیالتماالیطاق
بانکنامه

تبصرهتسهیالتتکلیفیبهالیحهدولتبازگردد
درخواستبانکمرکزیازمجلس

رئی��س کل بانک مرکزی در تبیین نامه ارس��الی ب��ه مقام معظم 
رهبری با بیان اینکه حجم تس��هیالت تکلیفی در نظر گرفته ش��ده 
برای بانک ها در س��ال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس بیش از 
1300 هزار میلیارد تومان است، گفت این میزان معادل بیش از 50 
درصد کل تسهیالت پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با الیحه 
ارائه ش��ده توسط دولت اس��ت و موجب ناترازی بانک ها و در نهایت 

افزایش تورم می شود.
طبق اعالم بانک مرکزی، عل��ی صالح آبادی در جمع خبرنگاران با 
اش��اره به مکاتبه اخیر خود با مقام معظم رهبری در مورد تسهیالت 
تکلیفی بانک ها در بودجه سال 1401 و دستور ایشان مبنی بر توجه 
نمایندگان مجلس به دغدغه بانک مرکزی گفت: امیدوارم نمایندگان 
مجلس در بازنگری خود با توجه به دستور مقام معظم رهبری تکالیف 
م��ازاد ب��ر دوش بانک ها نگذارند. به گفت��ه وی، در تبصره 16 الیحه 
بودجه س��ال 1401 و برخی دیگ��ر از بندهای این الیحه در مجموع 
بیش از 1300 هزار میلیارد تومان تسهیالت تکلیفی برای بانک ها در 
نظر گرفته ش��ده که این میزان نسبت به تسهیالت پرداخت شده در 

سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است.
صالح آبادی ادامه داد: واقعیت امر این اس��ت ک��ه این میزان مازاد 
بر توان ش��بکه بانکی است و از ابتدای س��ال جاری تاکنون مجموع 
تسهیالت پرداختی ش��بکه بانکی حدودا 2300 هزار میلیارد تومان 
بوده که حدود 67 درصد آن مربوط به س��رمایه در گردش بنگاه های 
تولی��دی بوده اس��ت. بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به ش��بکه بانکی 
تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک ها، اضافه برداشت بانک ها 
از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم می شود. 
پنجشنبه هفته گذشته نامه ای در این خصوص به مقام معظم رهبری 
تقدی��م و در آن به اث��رات این تکلیف که منجر ب��ه ناترازی بانک ها 

می شود، اشاره کردم.
رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینک��ه کنترل نقدینگی و تورم از 
م��وارد مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری اس��ت، توضیح داد: مقام 
معظم رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از تولیدکنندگان کش��ور 
نیز به افزایش حجم نقدینگی اش��اره و از این موضوع به عنوان یکی 
از مهمترین موضوعات یاد کرده بودند. بنابراین ما اطمینان داش��تیم 
ایشان راجع به نقدینگی و تورم دغدغه دارند لذا نامه را تقدیم کردیم 
و ایش��ان نی��ز بالفاصله دس��توری صادر کردند که ب��ه دغدغه بانک 

مرکزی توجه شود.
او با بیان اینکه تسهیالت تکلیفی در نظر گرفته شده تنها مختص 
به تبصره 16 نیست، گفت: در بندهای الحاقی دیگر نیز تکالیفی برای 
بانک ها در نظر گرفته شده که مغایر با الیحه دولت است؛ چراکه آنچه 
که ما در الیحه دولت به آن اش��اره ک��رده بودیم یک بند کلی بود و 
قرار بر این ش��د برابر آیین نامه های دولت و با توجه به منابع موجود 
بانک ها، این موارد مشخص شود اما در کمیسیون تلفیق به جزییات 

اشاره شد و نیز بندهای دیگری الحاق شد که در الیحه دولت نبود.
ب��ه گفته صالح آب��ادی، با تذکر مقام معظم رهب��ری، این تبصره و 
بندهای الحاقی آن به کمیس��یون تلفیق برگش��ته که امیدواریم در 
کمیسیون تلفیق اصالحات به گونه ای انجام شود که به الیحه اولیه ای 
که دولت ارائه داده برگردد و بندهای الحاقی که به آن اضافه ش��ده، 

حذف شود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق است.
رئی��س کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر حمایت مقام معظم 
رهبری و رئیس جمهور از برنامه های بانک مرکزی برای اصالح نظام 
بانک��ی گفت: ب��ا توجه به اینکه کنترل تورم و بهبود معیش��ت مردم 
مورد تاکید و توجه ایشان است، اصالح رابطه دولت با بانک مرکزی و 
بانک ها، اصالح رابطه بانک مرکزی با بانک ها و اصالح رابطه بانک ها با 
مشتریان حقیقی و حقوقی که اضالع مهم اصالح نظام بانکی هستند 

را به مرور و با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
وی با تاکید بر لزوم افزایش س��رمایه بانک ها افزود: رفع مش��کالت 
بانک ه��ا صرفا به موارد کلی محدود نخواهد ش��د و ب��رای هر بانک 
ب��ا توجه به مش��کالت خاص خ��ودش، برنامه ه��ا و اقداماتی را برای 

اصالحات ساختاری نظام بانکی انجام خواهیم داد.

صدور418میلیونکارتبانکیتاپایاندی
هرایرانی۵کارتبانکیدارد

تا پایان دی ماه امس��ال، تعداد انواع کارت های بانکی در کش��ور 
به بیش از 41۸ میلیون عدد رس��یده است. مانده کارت های بانکی 
صادرش��ده بانک ها تا پایان دی ماه حاکی از آن اس��ت که در حال 
حاض��ر معادل 41۸ میلیون و 322 ه��زار و 925 عدد کارت بانکی 
در قالب کارت برداش��ت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در 
کش��ور وجود دارد؛ به این ترتیب در صورتی ک��ه جمعیت ایران را 
۸0 میلی��ون در نظر بگیریم، به ط��ور میانگین هر ایرانی پنج کارت 

بانکی دارد.
بررس��ی آمار بانک مرکزی نش��ان می دهد که بانک ملی با صدور 
انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد. 
ت��ا پایان دی ماه امس��ال بالغ بر 266 میلی��ون و ۸67 هزار و 5۸9 
عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی 
ایران با تعداد 47 میلیون و 60۸ هزار و 415 کارت، بیشترین صدور 
کارت برداشت در میان بانک ها و موسسات اعتباری کشور را داشته 
اس��ت. بانک های صادرات، ملت و سپه در رده های بعدی قرار دارند 
و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداش��ت را در شبکه بانکی 

صادر کرده است.
همچنین طب��ق آخرین اعالم بانک مرکزی مع��ادل 15 میلیون 
و 130 ه��زار و ۸۸3 ع��دد کارت بانکی از نوع اعتباری در ش��بکه 
بانک��ی وج��ود دارد که بانک ملی با تعداد 7میلی��ون و 696 هزار و 
95 عدد کارت، بیش��ترین صدور کارت اعتباری در میان بانک ها و 
موسس��ات مالی و اعتباری کشور را داشته است. عالوه بر این، آمار 
بانک مرکزی نش��ان می دهد 134 میلیون و 336 هزار و 554 عدد 
کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد 
ک��ه بانک ملی ای��ران با صدور 35 میلی��ون و 36 هزار و 499 عدد 
کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز 
بانک ه��ای پارس��یان و ملت قرار دارند. از س��وی دیگر، معادل یک 
میلی��ون و 9۸7 هزار و ۸99 عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان 
دی ماه س��ال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول 

الکترونیک در اختیار بانک ملت است.
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استقاللداراییجدیدروکرد
ازهواداریتاسهامداری

این روزها نحوه ارزش گذاری دو باش��گاه اس��تقالل و پرسپولیس به 
موضوعی داغ تر از کری خوانی هواداران س��رخابی تبدیل ش��ده اس��ت؛ 
اتفاقی که انتقادات زیادی را از سوی صاحبنظران در پی داشت، چراکه 
خواس��ته یا ناخواسته قرار است روی سرنوش��ت هوادارانی که خریدار 
سهام دو باشگاه هستند، تاثیرگذار باشد. حال در تازه ترین اتفاق، رئیس 
سازمان خصوصی سازی از احتمال اضافه شدن دارایی جدید به باشگاه 
استقالل خبر داده است. حسین قربانزاده در مورد دارایی جدید باشگاه 
استقالل به ایسنا توضیح داد: »بخشی از کمپ مرحوم ناصر حجازی در 
مالکیت وزارت ورزش و از لحاظ فیزیکی در تصرف شهربازی ارم بود و 
به باش��گاه استقالل منتقل نشده بود. هفته قبل تصرف فیزیکی توسط 
شهربازی ارم رفع شد و وزارت ورزش هم به لحاظ حقوقی موافقت کرد 
که این زمین به باشگاه استقالل منتقل شود و مراحل اجرایی و حقوقی 

در حال پیگیری است.«
او ب��ا تاکی��د بر اینک��ه »در صورتی که ای��ن انتقال ص��ورت بگیرد، 
قطع��ا ارزش دارایی اس��تقالل باالتر می رود«، اف��زود: »این موضوع در 
صورت مالی اش��اره شده بود اما چون سند و مدرکی وجود نداشت، در 
ارزش گذاری باش��گاه استقالل لحاظ نش��ده بود. وقتی مراحل اجرایی 
و حقوق��ی طی ش��ود ما ب��ه ازای آن ب��ه ترازنامه ص��ورت مالی اضافه 
خواهد شد.« پیشتر رئیس س��ازمان خصوصی سازی در جریان فرآیند 
خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس )در 23 بهمن ماه(، ارزش باشگاه 
استقالل را کمتر از پرسپولیس اعالم کرد که همین موضوع باعث بروز 

حواشی زیادی شد.
سرانجام پس از سال ها قرار است پای دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
به تاالر شیشه ای باز ش��ود و در این راستا نتیجه ارزش گذاری دو باشگاه 
اع��الم و هر دو نزد س��ازمان بورس ثبت ش��ده اند. قرار اس��ت 20 درصد 
س��هام این دو باش��گاه به مردم، هواداران، بازیکنان و پیشکسوتان واگذار 
ش��ود. سهم مردم 10 درصد، س��هم هواداران 5درصد و سهم بازیکنان و 
پیشکس��وتان نیز 5 درصد خواهد بود. بر این اس��اس قرار است سهام دو 
باش��گاه در بازار پای��ه فرابورس با روش جدید عرضه ش��ود. این عرضه با 
روش��ی که تحت عنوان عرضه اولیه ش��ناخته می شود، تفاوت دارد. نحوه 
عرضه سهام دو باشگاه افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق 

تقدم خواهد بود.
طب��ق گفته میثم فدائی مدیرعامل فراب��ورس ایران، »این روش عرضه 
باعث می ش��ود که منابع حاصل از عرضه س��هام به داخل شرکت ها برود. 
منابع جذب ش��ده می تواند صرف تس��ویه بدهی های دو باشگاه و اصالح 
صورت های مالی ش��ود. همچنین افرادی که قصد خرید سهام دو باشگاه 
را دارند، باید به گزارش افزایش س��رمایه و صورت مالی دو باش��گاه توجه 
کنند، مگر اینکه رویکرد هواداری صرف داش��ته باشند.« در حال حاضر، 
برای استقالل و پرسپولیس سودآوری از محل فروش بلیت، حامی مالی و 
حق پخش تلویزیونی پیش بینی شده است. ضمن اینکه دو شرکت ملزم به 

شفافیت عملکرد مالی و برگزاری منظم مجامع خواهند شد.
براس��اس خبرها قرار است نماد دو ش��رکت استقالل و پرسپولیس در 
بازار پایه فرابورس درج شود، اما بازار پایه چه فرقی با بازارهای اول و دوم 
فرابورس دارد؟ فرابورس ایران دارای ش��ش بازار است که شامل بازار اول، 
بازار دوم، بازار س��وم، بازار ش��رکت های کوچک و متوسط، بازار ابزارهای 
نوین مالی و بازار پایه می ش��ود. دو ش��رکت استقالل و پرسپولیس سال 
گذش��ته درخواست خود را برای پذیرش در بازار اول و دوم فرابورس ارائه 
کردند، اما با توجه به اینکه ش��رایط حضور در این بازارها را نداشتند و به 
دلیل تذکرات فیفا حتما باید فرآیند خصوصی سازی آنها صورت می گرفت، 

تصمیم بر درج این دو باشگاه در بازار پایه فرابورس گرفته شد.
ورود ش��رکت ها در ب��ازار اول و دوم، بای��د از لحاظ نوع کس��ب و کار، 
حاکمیت ش��رکتی، میزان ریس��ک و صورت های مالی در هیأت پذیرش 
مطرح و در مورد آنها در این هیأت تصمیم گیری شود. اگر مورد موافقت 
هیأت واقع شوند، فرآیند درج و عرضه را طی می کنند، اما در بازار پایه این 
شرایط وجود ندارد و شرکت ها پذیرش نمی شوند و صرفا درج نماد صورت 
می گیرد. قاعدتا ش��رکت هایی که در بازار پایه هستند از ریسک بیشتری 
برای س��هامدار برخوردارند. از س��وی دیگر این دو ش��رکت با اظهارنظر 

مشروط حسابرس روبه رو بوده و دارای زیان انباشته هستند.
در این زمینه، حمید کوشکی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سابقه 
ارزش گذاری باش��گاه های ورزشی در کش��ور وجود ندارد، می گوید: »برای 
ارزش گذاری دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس بیشتر روی ارزش دارایی ها 
و برند این باشگاه ها حساب باز کرده اند که اشتباه ترین نوع ارزشیابی است. 
وقتی امکان برآورد سود و عملکرد کوتاه باشد دست می گذاریم روی دارایی 
و برند. بنابراین این موضوع ارزش��یابی از طریق دارایی ها به ش��دت ریسک 
باالیی دارد، زیرا در بحث ارزشیابی این موضوع مطرح می شود که دارایی ها 
یک روی س��که و کم اهمیت ترین موضوع هستند و چیزی که اهمیت دارد 

این است که این دارایی ها چقدر می توانند بازدهی داشته باشند.«
او با اشاره به پذیرش استقالل و پرسپولیس در بازار پایه فرابورس ادامه 
می دهد: »پذیرش در بازار پایه این س��یگنال را می دهد که این شرکت ها 
وضعیت خوب و مطمئنی از نظر س��ودآوری ندارند. بنابراین تبعات خرید 
هیجانی برای س��هامدار اس��ت. نمی توان همه چی��ز را مدیریت کرد. اگر 

هیجانی رفتار کند بازار می تواند سرمایه اش را از بین ببرد.«
کوش��کی با تاکید بر انتشار فایل ارزش یابی دو باشگاه می افزاید: »هنوز 
جزییات ارزش گذاری مش��خص نیس��ت. کارش��ناس ارزش گذار باشگاه 
استقالل در مورد روند ارزش گذاری این باشگاه اعالم کرده که ارزش برند 
اس��تقالل 17۸0 میلیارد تومان است. در حالی که اصال مشخص نیست 
برند چگونه ارزشیابی می شود. از طرف دیگر از نرخ رشد 30 درصد استفاده 
کرده بود. این نرخ رشد 30 درصد یعنی نرخ رشد اقتصادی ما 22 درصد 
بوده و وقتی نرخ رش��د ش��رکتی 30 درصد باشد یعنی شرکت بی نهایت 
بزرگ تر از اقتصاد می ش��ود. باید منتظر بود گزارش ها بیاید و صورت های 
مالی مشخص ش��ود، اما به طور کلی باید گفت برای ارزش گذاری عمدتا 
دست روی دارایی هایی گذاشته اند که ملموس و قابل رویت نیست مانند 
برند. از طرف دیگر تمرکز روی دارایی های شرکت است. اعالم هم کرده اند 
که فرآیند عرضه اولیه نیس��ت و افزایش سرمایه است. اینکه این فرآیند 

چطور مدیریت شود مشخص نیست زیرا سابقه نداشته است.«
به طور کلی، تیم های بورس��ی زیادی در دنیا وجود دارند که سهام شان 
در بازار س��رمایه عرضه می ش��ود و این اقدام باید در ای��ران از جایی آغاز 
شود، اما با توجه به وضعیت مالی دو باشگاه و حواشی ایجادشده، باید بر 
این نکته تاکید کرد که تعریف سهامدار با هوادار فرق دارد. هواداران باید 
بدانند وضعیت سهامداری متفاوت است و نباید صرفا از روی هیجان اقدام 

به خرید هیچ سهامی کنند.

نگــــاه

فرصت امروز: آخرین آمارها نشان می دهد که ثبت نام در سامانه سجام 
با رشد حدود ۸3 هزار نفری در میانه زمستان مواجه شده است. در بهمن 
ماه امس��ال تعداد 139 هزار و 34۸ ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر 
در بازار سرمایه در سامانه سجام صورت گرفت و تعداد احراز هویت شدگان 
نیز با عبور از 137 هزار سهامدار در این ماه به 137 هزار و 95 مورد رسید 
که نس��بت به دی ماه با رش��دی بیش از 65 هزار نفری مواجه شده است. 
این در حالی است که در دی ماه امسال تعداد ثبت نام در سامانه »سجام« 
55 هزار و ۸91 مورد و تعداد احراز هویت شدگان نیز 72 هزار و ۸03 مورد 
بوده اس��ت. جغرافیای استانی ثبت نام شدگان سامانه سجام در بهمن ماه 
امسال نشان می دهد که پنج استان تهران با 27 هزار و 401 مورد، اصفهان 
با 9۸۸0 مورد، خراس��ان رضوی با 9۸55 م��ورد، مازندران با 7400 مورد 
و آذربایجان غربی با 7073 مورد در صدر بیش��ترین ثبت نام ش��دگان در 
کل کش��ور قرار دارند. در سوی مقابل نیز پنج استان بوشهر با 96۸ مورد، 
چهارمحال و بختی��اری با 1076 مورد، یزد با 1077 مورد، ایالم با 1090 
مورد و خراسان جنوبی با یک هزار و 124 مورد، کمترین ثبت نام شدگان 

را در سامانه سجام داشته اند.
در هفته ای که گذش��ت همچنین شاخص بورس تهران با رشد حدود 6 
هزار واحدی به عدد یک  میلیون و 2۸۸ هزار واحد رسید و بازدهی کمتر 
از یک درصد را به ثبت رس��اند. رش��د ارزش معامالت خرد بازار سهام نیز 
به رش��د 41 درصدی نس��بت به هفته پایانی بهمن رسید که این موضوع 

می تواند نشانه رونق در معامالت بازار سهام باشد.
نوسانشاخصبورسکمترشد

ش��اخص کل بورس تهران در معامالت هفته اول اسفندماه، با حدود 6 
هزار واحد افزایش به عدد یک  میلیون و 2۸۸ هزار واحد رس��ید. شاخص 
کل بورس در پایان معامالت روز چهارشنبه 27 بهمن ماه در حالی با رقم 
ی��ک میلیون و 2۸2 هزار واحد به کار خود پایان داد که این رقم در پایان 
معامالت روز چهارشنبه 4 اسفندماه به رقم یک  میلیون و 2۸۸ هزار واحد 

رسید. بدین ترتیب، رشد شاخص کل در هفته گذشته کمتر از یک درصد 
بود. شاخص کل )هم وزن( نیز از رقم 325 هزار و 2۸3 واحد به 330 هزار 
و 317 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از 203 هزار و 97۸ واحد به عدد 
206 هزار و 906 واحد رس��ید. از آمارهای دیگر هفته نخس��ت اسفندماه، 
رش��د 41 درصدی ارزش معامالت خرد بازار سهام )نسبت به هفته پایانی 
بهمن  ماه( اس��ت که می تواند نشانه رونق در معامالت بازار سهام باشد. به 
گزارش فارس، بازار سرمایه در هفته هایی که ارزش معامالت  رکود نسبی 
در آن را نشان می دهد، پس از دو هفته نزول، در هفته اول اسفندماه رشد 
کرد تا شرایط برای سهامداران تا حدودی بهتر شود. نوسان محدود قیمت 
دالر، افزای��ش قیمت نفت به باالی م��رز 100 دالر، افزایش قیمت فلزات 
اساسی در بازارهای بین المللی به دلیل مناقشه روسیه و اوکراین از جمله 
دالیل رش��د اندک بورس در هفته ابتدایی ماه آخر سال است. البته تقابل 
نمادهای ریالی و دالری در این هفته نیز یکی از موضوعاتی است که بازار 
را به دو بخش تقسیم کرده است تا در روزهای متفاوت، رشد یا ریزش بازار 

به دلیل افت یا افزایش قیمت این سهم ها باشد.
براس��اس این گ��زارش، ش��اخص های عملکردی ب��ورس در هفته اول 
اسفندماه همگی صعودی بودند تا پس از دو هفته ریزش بازار سهام، بورس 
با بازدهی مثبت روبه رو ش��ود. البته این رش��د نیز همانند افت هفته های 
قبل رمق چندانی نداشت و همین مسئله نگرانی هایی را برای اهالی تاالر 
شیش��ه ای ایجاد کرده است. رش��د سه برابری شاخص کل هم وزن نسبت 
به ش��اخص کل در هفته گذشته نشان می دهد که حمایت سهامداران به 
س��مت سهم های کوچک بازار سرمایه رفته اس��ت و دلیل این مسئله آن 
بوده است که این سهم ها با پول کمی به صف خرید می رسند و به راحتی 

می توانند سود قابل توجهی را نصیب سهامداران کنند.
صعودشاخصهادرهفتهاولاسفند

ش��اخص کل بورس پس از آنکه در هفته س��وم بهمن م��اه افت 0.14 
درصدی را پشت سر گذاشت، روز شنبه 2۸۸ واحد پایین آمد. روز یکشنبه 

نیز افت ش��اخص بیش��تر ش��د و 7 هزار و 7۸5 واحد نزول کرد. اما روز 
دوشنبه شاخص تغییر مسیر داد و با افزایش 7 هزار و 132 واحدی مواجه 
شد. روز سه  شنبه نیز شاخص کل رشد 3 هزار و 339 واحدی داشت و در 
روز چهار شنبه هم سومین روز صعودی بورس رقم خورد تا شاخص کل 3 
هزار و 461 واحد افزایش یابد. بدین ترتیب، شاخص کل بورس با رشد 5 
هزار و ۸59 واحدی در این هفته در عدد یک میلیون و 2۸۸ هزار و 337 

واحدی ایستاد و بازدهی 0.5 درصدی را به جا گذاشت.
شاخص کل هم وزن نیز در این هفته همانند سایر شاخص ها، عملکردی 
صعودی داشت و با 5هزار و 27 واحد رشد، بازدهی 1.55 درصد را به ثبت 
رس��اند. این ش��اخص در روز ش��نبه کاهش 195 واحدی داشت و در روز 
یکشنبه نیز افت 657 واحدی را تجربه کرد، اما این شاخص در روز دوشنبه 
تغییر روند داشت و رشد 3 هزار 451 واحدی را به ثبت رساند. شاخص کل 
هم وزن در روز سه شنبه نیز رشد 777 واحدی داشت و در روز چهارشنبه 

هم هزار و 651 واحد افزایش یافت.
در هفته ابتدایی اسفندماه  و در روز دوشنبه به علت رشد ارزش معامالت 
اوراق بدهی، ارزش کل معامالت بازار سهام تفاوت زیادی نسبت به روزهای 
دیگر داشت. روز دوشنبه معامالت کل بازار ارزشی معادل 16۸ هزار و 211 
میلیارد تومان داش��ت که باالترین رقم هفته بود. میانگین ارزش معامالت 
کل هفته 40 هزار و 451 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 34 هزار و 
123 میلیاردی هفته پیشین، رشد 1۸ درصدی داشته است. در این هفته 
میانگین ارزش معامالت خرد بازار سهام 2 هزار و ۸20 میلیارد تومان بود 
که نسبت به رقم هزار و 994 میلیاردی هفته پیشین، افزایش 41 درصدی 
را نش��ان می دهد. بسیاری از کارشناس��ان معتقدند رشد ارزش معامالت 
خرد س��هام به معنای رونق نسبی معامالت بازار است. در صورتی که این 
معامالت به بی��ش از 3 هزار میلیارد تومان و ارزش کل معامالت باالی 5 
هزار میلیارد تومان تثبیت ش��ود، می توان امی��دوار به روزهای صعودی و 

متعادل در بازار سهام بود.

رشدارزشمعامالتخردبازارسهامدرهفتهاولاسفند

اقبالبهبورسبیشترشد

با توجه به آمار و مس��تنداتی که از توافق برجام در اواس��ط دهه 90 در 
دست است، در صورت توافق و عقد قراردادی مبنی بر توافق در مذاکرات 

هسته ای، p/e بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.  
علی اسالمی بیدگلی، کارش��ناس ارشد بازار سرمایه با بیان این مطلب 
در مورد وضعیت این بازار تا پایان س��ال به س��نا می گوید: از آنجایی که 
س��ال مالی عمده شرکت ها در بازار سرمایه منتهی به 29 اسفندماه است 
و از س��وی دیگر نیز براس��اس رویه های افش��ای اطالعات آنها هر ماه باید 
میزان تولید و فروش خود را اعالم کنند، به همین خاطر اکنون براس��اس 
جمع بندی های صورت گرفته اغلب ش��رکت ها با تحقق س��ودآوری قابل 
قبولی برای عملکرد 1400 مواجه خواهند بود. به گفته وی، در سال آینده 
مهمترین ریسک های سیستماتیک به بحث برجام و مفروضات مندرج در 

بودجه 1401 مربوط می شود.
این کارش��ناس ارشد بازار س��رمایه توضیح می دهد: با توجه به مسائلی 
که طی دو س��ال اخیر در بازار سرمایه رخ داد، بسیاری از سیاستمداران و 
مسئوالن کشور می دانند در صورت تحمیل ریسک دیگری به بازار سرمایه، 
اوض��اع غیرقابل کنترل خواهد بود. اکنون مس��ئوالن مربوطه تصمیمات 
اقتصادی خود را مطابق صالحدید سهامداران در نظر می گیرند که چنین 
مسئله ای را می توان به فال نیک گرفت. از بعد بین المللی نیز اخبار مثبتی 
درخصوص برجام به گوش می رس��د که در صورت توافق و رفع تحریم ها، 
ش��اهد کاهش یکی از بزرگترین ریس��ک های سیس��تماتیک بازار سهام 

خواهیم بود.
اسالمی بیدگلی با اشاره به پس از کاهش ریسک برجام می افزاید: اینکه 
پس از کاهش ریس��ک برجام، س��هام ش��رکت های ارزمحور چه واکنشی 

را از خود نش��ان دهند فعال به طور کامل مش��خص نیس��ت، زیرا با رفع 
محدودیت ه��ا، انتظار افزایش ارز کاه��ش می یابد و از این منظر نمی توان 
همچون گذش��ته انتظار داشت بازار س��رمایه به واسطه تضعیف پول ملی 
ب��ا افزایش ارزش جایگزینی ریال افزایش یابد و با مبلغ فروش آنها از این 
طری��ق روند صعودی به خود گیرن��د. در نقطه مقابل از آنجایی که با رفع 
تحریم ها برخی محدودیت های وارداتی و صادراتی شرکت ها از جمله نقل 
 و انتقال منابع مالی، فروش صادراتی محصوالت، دسترس��ی به مواد اولیه، 
تکنولوژی و سایر موارد کاهش می یابد، از این بُعد می توان گفت که حاشیه 

سود شرکت ها به مرور زمان افزایش خواهد یافت.
به عقیده وی، براس��اس مطالع��ات و تجربه ای که در اواس��ط دهه 90 
داش��تیم به نظر می رس��د طی سال آتی p/e بازار س��هام افزایش یابد، به 
گونه ای که شاهد بهبود وضعیت بازار سهام نسبت به سال های قبل خواهیم 

بود.
او درباره وضعیت س��هم های ریالی محور در س��ال آینده نیز می گوید: 
قاعدت��ا در صورت بهبود وضعیت اقتصادی به طور طبیعی پیش بینی این 
اس��ت که نرخ ارز افزایش نیابد و ارزش ریال تقویت ش��ود، بنابراین شاید 
استراتژی درست برای کشوری که محصوالت زیادی را برای صادرات دارد 
و خ��ود نیز در برخی محصوالت تولیدکننده به حس��اب می آید، مدیریت 
درس��ت نرخ ارز است، به نحوی که هر س��اله نرخ ارز باید به اندازه  تفاوت 
ن��رخ تورم داخلی با تورم خارجی افزایش بای��د. زیرا در این صورت مزیت 
صادراتی کش��ور حفظ می ش��ود و به مرور زمان این مسئله سبب افزایش 

میزان سرمایه گذاری و حمایت از تولیدکنندگان داخلی می شود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه می دهد: بنابراین با ثبات وضعیت 

سیاسی در بین الملل و حذف برخی از ریسک ها انتظار می رود که مسئوالن 
ذی صالح بتوانند براس��اس سنجش میانگین تورم جهانی با مقدار تورمی 
که در س��طح کشور وجود دارد، بخش��ی کوچکی از ارزش پول ملی را در 
جه��ت افزایش صادرات و حمایت از تولیدکننده تضعیف کنند. از آنجایی 
که قیمت ارز در سال آینده به سبب قبول قرارداد برجام افزایش چندانی 
نخواه��د یافت و از س��وی دیگر نیز موانع صادرات��ی کاهش می یابد، پس 
بنابراین ش��رکت های ریالی محور نیز به مرور برای سرمایه گذاری جذاب 
خواهند ش��د، به نحوی که در این باره می توان به س��هام گروه خودرویی، 
بانکی، پاالیش��ی، حتی برخی محصوالت نظیر سیمان و اوره که مشمول 

مقررات قیمت گذاری هستند، اشاره کرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه س��پس به ت��ازه واردان توصیه می کند: 
س��رمایه گذاران یا سهامداران خردی که آش��نایی کمتری نسبت به بازار 
س��هام دارند، به منظور کنترل ریسک بهتر اس��ت از طریق صندوق های 
سرمایه گذاری در بازار سهام سرمایه گذاری کنند. همچنین سهامداران باید 
دیدگاه شان نسبت به سرمایه گذاری در بازار سهام بلندمدت باشد، به همین 
خاطر اشخاص با سرمایه های مازاد خود و به صورت غیرمستقیم باید وارد 
این بازار شوند. با توجه به پارامترهای اقتصادی به نظر می آید سال آینده 
بازدهی بیش��تری نسبت به بازارهای رقیب اعم از ارز، طال و سکه، خودرو، 

ماشین و ... داشته باشد.
اس��المی بیدگلی در پایان تاکید می کند: توصیه بنده به سهامداران این 
اس��ت که از هرگونه اقدام هیجانی بپرهیزن��د و اگر می خواهند به صورت 
مس��تقیم نیز سرمایه گذاری کنند، نگاه ش��ان معطوف به 50 سهام بزرگ 

بازار باشد.
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بهقلم:کارلیهیل
کارشناس بازاریابی و تولید محتوا 

ترجمه: علی آل علی

آیا ش��ما مایل به ارائه مش��اوره در حوزه ش��بکه های اجتماعی و بازاریابی در آن 
هستید؟ اگر پاسخ تان به این سوال مثبت است، باید گفت که در میان شمار بسیار 
زیادی از افراد دیگر عالقه مند به این حوزه قرار دارید. س��االنه ش��مار باالیی از افراد 
با هدف تبدیل ش��دن به مش��اوری حرفه ای در زمینه شبکه های اجتماعی وارد این 
حوزه می شوند. با این حال همه آنها توانایی موفقیت در حوزه دلخواه شان را ندارند. 
این امر با توجه به س��طح مهارت افراد و توانایی شان برای ارائه مشاوره های حرفه ای 
سنجیده می شود. با این حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باید 
برخی از مهارت های مهم و همچنین راه و روش های اصولی این حوزه را یاد بگیرید. 
هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از مهمترین روندها و شیوه های ارائه مشاوره 
در زمینه شبکه های اجتماعی و بازاریابی آن است. اگر شما هم به دنبال راهکارهای 
حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، استفاده از توصیه های 
مورد بحث در این مقاله برای تان اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای کمک کرده و شانس تان در 
بازار را نیز افزایش می دهد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راس��تا را با هم 
مورد ارزیابی و مرور قرار می دهیم. البته قبل از آن باید به بررسی وظایف یک مشاور 

حرفه ای در زمینه شبکه های اجتماعی بپردازیم. 
مشاورشبکههایاجتماعیچهمسئولیتیدارد؟

مش��اورهای فعال در زمینه شبکه های اجتماعی به دو صورت انفرادی و در قالب 
آژانس های بزرگ مش��غول ارائه خدمات به مخاطب هدف شان هستند. این امر برای 
آنها مزیت بسیار زیادی به همراه داشته و امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را فراهم می س��ازد. با این حس��اب شما در عمل امکان ش��روع فعالیت تان در هر دو 
حالت فوق را دارید. وظیفه و مس��ئولیت اصلی ش��ما به عنوان یک مشاور حرفه ای 
در ای��ن می��ان ارائه راهنمایی های حرفه ای و کمک به برندها برای حضور مناس��ب 
در فضای ش��بکه های اجتماعی است. البته این امر فقط شامل توصیه های بازاریابی 
نیست، بلکه شما باید در یک چشم انداز گسترده نسبت به ارائه کمک های گسترده به 
مشتریان تان اقدام نمایید. این امر شامل حوزه هایی نظیر بازاریابی، تعامل با مشتریان 

و همینطور برندسازی می شود. 
با توجه به حوزه های تحت پوشش یک کارشناس و مشاور در شبکه های اجتماعی 
کس��ب مهارت های گس��ترده برای فعالی��ت در این حوزه امری ضروری محس��وب 
می ش��ود. ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف در این حوزه و جلب نظر 
برندها برای همکاری باید مهارت های متعددی داش��ته باش��ید. در ادامه این مقاله 
برخی از نکات مناسب برای تبدیل شدن به مشاور در حوزه شبکه های اجتماعی را با 

هم مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد. 
چطور تبدیل به یک مشاور حرفه ای شویم؟

مطالعهدربارهشبکههایاجتماعی
هی��چ کس بدون آگاهی دقیق درباره وضعیت فعالیت در ش��بکه های اجتماعی و 
امکانات گس��ترده آنها امکان تبدیل ش��دن به فردی حرفه ای در حوزه موردنظر را 
ندارد. متاسفانه امروزه بسیاری از افراد در زمینه ارائه مشاوره های کاری یا بازاریابی در 
شبکه های اجتماعی در عمل آگاهی دقیقی از حوزه موردنظر ندارند. درست به همین 
خاطر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مسیر بسیار دشواری را طی می کنند. 
اگر شما هم اطالعات دقیقی درباره شبکه های اجتماعی ندارید، باید از همین امروز 
کارتان در حوزه موردنظر را شروع کنید، در غیر این صورت شاید خیلی زود از دیگر 
رقبای تان عقب بمانید. این امر می تواند شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را به شدت کاهش دهد. 
خوشبختانه امروزه دوره های آموزشی بسیار زیادی درباره شبکه های اجتماعی در 
دسترس قرار دارد. این امر به شما برای یادگیری راه و چاه های مربوط به توسعه برند 
در شبکه های اجتماعی کمک می کند. نکته جالب اینکه برخی از دوره های موردنظر 
به طور کامال آنالین برگزار می شود. بنابراین شما در صورت فقدان زمان کافی برای 
حضور در دوره های موردنظر می توانید به ساده ترین شکل ممکن از دوره های آنالین 
اس��تفاده نمایید. اینطوری دیگر مشکلی از نظر زمان حضور در کالس های آموزشی 
نخواهید داش��ت.  در کنار یادگیری نکات مختلف درباره شبکه های اجتماعی، شما 
باید نیم نگاهی هم به تجربه بازاریاب ها و افراد حرفه ای در این حوزه داش��ته باشید. 

ای��ن امر می تواند بدون صرف هزینه اضافی به ش��ما درس ه��ای مهمی را یاد دهد. 
بنابراین همیش��ه حواس تان به این بخش مهم از فعالیت کاری برندها باشد، در غیر 
این صورت ش��اید ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل 

مالحظه ای کاهش پیدا کند. 
انتخابحوزهتخصصیمشاوره

مش��اورها در هر رش��ته و تخصصی باید پیش از ش��روع به کارشان دست به یک 
انتخ��اب بی نهایت مهم بزنند. این انتخاب مهم ش��امل تالش ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی تمام حوزه موردنظر یا انتخاب تخصصی ویژه اس��ت. به عنوان مثال، شما قصد 
تبدیل ش��دن به یک مشاور عمومی در ش��بکه های اجتماعی را دارید یا اینکه فقط 
اینستاگرام مدنظرتان است؟ پاسخگویی به این سوال مسیر پیش روی تان برای جلب 
نظر مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای تغییر خواهد داد. به این ترتیب ش��ما 
فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا خواهید کرد. 
این امر می تواند شانس شما برای جلب نظر مشتریان و بهبود وضعیت تان را به طور 
قابل مالحظه ای افزایش دهد.  اگر ش��ما فردی با مهارت باال در زمینه ش��بکه های 
اجتماعی هس��تید، انتخاب حوزه های عمومی برای مشاوره در این رابطه ایده خوبی 
خواهد بود. یادتان باش��د شما برای ارائه مش��اوره به تمام افراد در این حوزه نیاز به 
دانش و تجربه باالیی در زمینه کار با اغلب ش��بکه های اجتماعی خواهید داش��ت. 
بنابرای��ن اگر تجربه تان فقط محدود به یک یا چند پلتفرم می ش��ود، بهترین گزینه 
توجه به ارائه مشاوره های تخصصی در این رابطه خواهد بود. این امر می تواند شانس 
ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را به ط��ور قابل مالحظه ای افزایش 
داده و وضعیت تان در بازار را نیز متحول س��ازد.  ش��ما در مرحله بعد باید نسبت به 
انتخاب خدمات مورد پوشش تان برای ارائه مشاوره نیز تصمیم بگیرید. بدون تردید 
کسب مهارت در همه حوزه های بازاریابی و مشاوره مربوط به شبکه های اجتماعی از 
عهده اغلب افراد خارج است. درست به همین خاطر شما باید دست به یک انتخاب 
هوشمندانه در زمینه موردنظر بزنید، در غیر این صورت شاید توانایی تان برای جلب 

نظر مخاطب هدف تان به شدت کاهش پیدا کند. 
ام��روزه برنده��ا و تیم های بازاریاب��ی بیش از هر نکته دیگ��ری در زمینه انتخاب 
مشاور به توانایی وی برای کمک به استفاده از سرویس های پرطرفدار در شبکه های 
اجتماعی توجه می کنند. بنابراین ش��ما می توانید به جای اختصاص زمان به منظور 
یادگی��ری ش��یوه های بازاریابی در تمام پلتفرم ها به س��ادگی هرچه تمام تر س��راغ 
راهکارهای ساده تر بروید. این امر شامل کسب مهارت و تخصص باال در یک حوزه و 

سرویس های محبوب در شبکه های اجتماعی خواهد بود. 
پس از اینکه شما سرویس ها و حوزه های تخصصی تان را مشخص کردید، باید نیم 
نگاهی هم به تعیین قیمت خدمات تان داش��ته باشید. این امر از شما کارآفرینی به 
شدت حرفه ای در نگاه مشتریان خواهد ساخت. یادتان باشد در این بخش مشتریان 
اصلی شما برندها و تیم های بازاریابی هستند. بنابراین شما باید براساس خواست و 
نیازهای چنین برندهایی فعالیت تان را بهینه سازی نمایید، در غیر این صورت شاید 

هرگز فرصتی برای جلب نظر یا تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
اغلب مش��اورهای حوزه شبکه های اجتماعی در ابتدای مسیرشان اقدام به تعیین 
سطح قیمت های به شدت رقابتی می کنند. این امر به آنها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و جلب نظرشان کمک خواهد کرد. شما به این ترتیب شانس بسیار 
خوب��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا خواهید کرد. پس همیش��ه در 
ابتدای مسیرتان از سطح قیمت های رقابتی و مناسب سود ببرید، در غیر این صورت 

شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان پیدا نکنید. 
ساماندهیوضعیتتانبرایشروعبهکار

ش��ما پ��س از اینکه از مرحله قبل ب��ه خوبی عبور کردید، بای��د تکلیف برخی از 
نکات اساسی برای شروع به کارتان را مشخص کنید. متاسفانه برخی از کارآفرینان 
برای ش��روع به کار در قالب مشاور همیشه عجله دارند. نتیجه این امر ناتوانی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در ش��رایط مناسب است. توصیه ما در این میان 
توجه به وضعیت تان در ابتدای امر و س��پس برنامه ریزی منطقی برای شروع کارتان 
اس��ت. این امر می تواند فرصت های بس��یار خوبی پیش روی ت��ان برای همکاری با 

برندهای مختلف و افزایش اعتبارتان در بازار به همراه داشته باشد. 
یادتان باش��د شما برای شروع به کار باید از میان فعالیت انفرادی یا تاسیس یک 
آژانس حرفه ای یکی را انتخاب کنید. از آنجایی که اغلب مشاورهای حوزه شبکه های 
اجتماعی در ابتدای راه بودجه کافی ندارند، ش��روع انفرادی کار ایده بهتری خواهد 
بود. البته اگر ش��ما دسترسی مناس��ب به منابع مالی دارید، شروع کار در قالب یک 
آژانس مجهز می تواند بسیاری از مشکالت مربوط به بازاریابی و جلب نظر مشتریان 

را حل و فصل نماید.  پس از رسیدگی به این نکات شما باید وضعیت قراردادهای تان 
را نیز به طور دقیق مورد بررسی قرار دهید. به عبارت بهتر، شما قصد عقد چه نوع 
قراردادهایی را با مش��تریان تان دارید؟ شاید این س��وال در ابتدا بسیار ساده به نظر 
برسد، اما اگر شما به وضعیت قراردادهای تان توجه الزم را نشان ندهید، خیلی زود 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست می دهید. به عالوه، هر نکته ای 
که در قراردادها ذکر شود، از نظر حقوقی برای شما الزام آور خواهد بود. بنابراین باید 
با دقت بس��یار زیادی متن قراردادهای تان را بررس��ی و مورد ارزیابی قرار دهید، در 
غیر این صورت ش��اید به س��ادگی هرچه تمام تر با یک قرارداد ساده با کلی دردسر 

مختلف رو به رو شوید. 
استفادهازابزارهایمناسب

مشاوره در حوزه شبکه های اجتماعی به معنای ضرورت استفاده از داده های آماری 
به شدت حرفه ای و دقیق است. اگر شما مایل به کسب شهرت فراوان در این حوزه 
هستید، باید همیشه کارتان را همراه با دقت فراوان انجام دهید، در غیر این صورت 

شاید هرگز فرصتی برای جلب نظر مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
امروزه برندها و تیم های بازاریابی فقط به دنبال همکاری با مشاورهای حرفه ای و 
دارای توانایی الزم برای ارائه اطالعات دست اول هستند. با این حساب شما در کنار 
دسترسی به ابزارهای مناسب باید توانایی تفسیر داده های خام را نیز داشته باشید. 
این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای کمک خواهد 
کرد. بنابراین هیچ مش��کلی از نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش 

روی تان قرار نخواهد گرفت. 
خوشبختانه شما برای انتخاب ابزارهای مناسب به منظور بازاریابی و شروع فرآیند 
ارائه مشاوره گزینه های زیادی را پیش روی دارید. یکی از بهترین ابزارها در این میان 
Social Sprout اس��ت. این ابزار به شما امکان دسترسی به گزارش های دقیق در 
این حوزه را می دهد. با این حساب دیگر نیازی به نگرانی نسبت به نحوه تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف و بهبود شرایط تان نیست. 
عالوه بر ابزارهای پولی و گران قیمت، ش��ما همیشه امکان استفاده از گزینه های 
ارزان و رایگان را هم دارید. البته این امر به معنای کیفیت پایین ابزارهای مورد نظر 
نیس��ت. به عنوان مثال، مجموعه ابزارهای گ��وگل در اغلب موارد به طور رایگان در 
دس��ترس کاربران و عالقه مندان قرار دارد. شما با اس��تفاده از ابزارهای موردنظر به 
سادگی هرچه تمام تر امکان ارائه گزارش های دقیق و حرفه ای را خواهید داشت. اگر 
در این میان شما گزارش های موردنظر و متنوع را با هم ترکیب و کرده و تحلیل تان 
را هم به آن اضافه کنید، مس��یر تبدیل شدن به کارشناس و مشاوری حرفه ای را به 
س��ادگی طی کرده اید. البته در این میان تحلیل شما باید از میزان اعتبار باالیی در 
بازار برخوردار باشد، در غیر این صورت خیلی زود صدای اعتراض مشتریان تان بلند 

خواهد شد. 
شروعکارباقدمهایکوچک

ش��ما در ابتدای مس��یر تبدیل ش��دن به کارآفرینی حرفه ای در زمینه مش��اوره 
شبکه های اجتماعی باید اهداف کوچک را در دستور کار قرار دهید. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف کمک کرده و وضعیت تان را به طور 
قابل مالحظه ای متحول خواهد کرد. یادتان باشد در دنیای امروز تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف یک ش��به بروز نمی دهد. بنابراین ش��ما باید کارتان را از سطح ُخرد 
ش��روع کرده و فقط پس از بهبود ش��رایط تان اقدام به هدف گذاری بر روی همکاری 
ب��ا برندهای بزرگ نمایید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای جلب نظر 

مشتریان و بهینه سازی شرایط تان به عنوان مشاوری مطمئن در بازار پیدا نکنید. 
وقتی ش��ما به مرور زمان تعداد مش��تریان تان افزایش پیدا می کند، برنامه ریزی و 
ایجاد روندی مشخص برای رسیدگی به تمام وظایف تان حرف اول و آخر را خواهد 
زد. از این نظر شما باید همیشه نسبت به داشتن یک برنامه دقیق برای رسیدگی به 
مسئولیت تان در قبال تمام کارها مطمئن شوید. اگر هم احساس کمبود زمان دارید، 
اس��تخدام برخی از دس��تیارهای حرفه ای در این میان می تواند گزینه بسیار خوبی 
باشد. شما به این ترتیب شانس زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به 

شیوه ای حرفه ای و قابل تأمل خواهید داشت. 
بازاریابیبرایکسبوکارتان

شما پس از اینکه فکر تمام مسئولیت های تان را کردید، باید به دنبال بازاریابی و 
توسعه کارتان هم باشید. این امر به شما فرصت بسیار خوبی به منظور تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاط��ب هدف داده و ش��انس تان در بازار را نیز به ط��ور قابل مالحظه ای 
بهینه سازی خواهد کرد. از این نظر برند شما باید همیشه آمادگی الزم برای مواجهه 
با مشکالت بازار و تاثیرگذاری بر روی مشتریان را داشته باشد. بدون تردید در زمینه 
ارائه مشاوره و به طور مشخص شبکه های اجتماعی همیشه ترندهای تازه ای در میان 
خواهد بود. مزیت شما به عنوان یک مشاور حرفه ای تالش برای شناسایی ترندهای 
تازه و کسب مهارت در زمینه استفاده از آنهاست. به این ترتیب شما همیشه امکان 
تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی مخاط��ب هدف و بهبود ش��رایط تان در این حوزه را 
خواهید داش��ت. این امر می تواند فرصت بسیار خوبی پیش روی تان برای جلب نظر 

مخاطب هدف قرار دهد. 
پس از اینکه ش��ما چند پروژه مربوط به مشاوره در دنیای شبکه های اجتماعی را 
با موفقیت پش��ت سر گذاشتید، باید نیم نگاهی به تهیه رزومه داشته باشید. امروزه 
مشاورهای حرفه ای رزومه ای کامل از سابقه کاری شان برای مخاطب هدف بارگذاری 
می کنند. این امر به آنها برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی برندهای گوناگون کمک 
می کند. هرچه باشد، برندها همیشه مایل به همکاری با مشاورانی هستند که سابقه 
کاری ش��ان کامال روشن و واضح باشد. با این حس��اب بارگذاری یک رزومه کامل از 

سوی شما در سایت رسمی تان ایده بسیار خوبی خواهد بود. 
استراحتبهموقعرافراموشنکنید

مشاورهای حوزه بازاریابی و شبکه های اجتماعی ربات های خستگی ناپذیر نیستند. 
اگر شما به طور مداوم خودتان را با کار برندهای گوناگون سرگرم سازید، در نهایت 
ش��اید هرگز توانای��ی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ت��ان را پیدا نکنید. این امر 
می تواند وضعیت شما از نظر زندگی شخصی و همینطور سالمتی را به خطر اندازد. 
یادتان باش��د ش��ما عالوه بر کار باید فکری به حال زندگی تان هم بکنید. بنابراین 
اس��تفاده از فرصت های تعطیالت و اندکی اس��تراحت در این می��ان نیز امر مهمی 
خواهد بود. ش��ما با چنین کاری خودتان را برای ادامه مس��یر حرفه ای تان با توانایی 

حداکثر آماده خواهید کرد. 
sproutsocial.com:منبع

چطورتبدیلبهمشاوریموفقدردنیایشبکههایاجتماعیشوید؟

۵تولید و صنعت شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
7 اسفند 1400

شماره 1972



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

88936651

شنبه
7 اسفند 1400

شماره 1972



7ایران زمـــین www.forsatnet.ir7تلفن مستقیم: 86073290 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

مدیرکل بندرامیرآباد بیان کرد:
واردات ۵ دستگاه لوکوموتیو به کشور از طریق بندرامیرآباد

ســاری - دهقان : مدیــرکل بنادرودریانوردی امیرآباد گفت ۵ دســتگاه 
لوکوموتیو از کشورهای حوزه دریای خزر جهت بهره برداری در یکی از صنایع 
تولیدی مهم و حیاتی از طریق بندرامیرآباد وارد کشور شد. به گزارش خبرنگار 
مازنــدران به نقل روابط عمومی اداره کل بنادرودریانوردی امیرآباد ؛ محمدعلی 
اصل سعیدی پور با بیان اینکه توسعه حمل و نقل ریلی موجب بهبود و ارتقاء 
زنجیره حمل و نقل تأمین کاال و همچنین افزایش سهم لجستیکی و ریلی بنادِر 
متصل به شبکه راه آهن می شود اظهار داشت در این راستا ۵ دستگاه لوکوموتیو 
در مجموع به وزن ۴۲۰ تن از یکی از کشــورهای حوزه دریای خزر توسط یک  

کارخانه  تولیدی مهم و حیاتی در کشور وارد بندرامیرآباد شد. وی در ارتباط با این خبر به بهره برداری مناسب از شبکه ریلی و تناسب 
امکانات  آن با اهداف و برنامه های توسعه ای کشور اشاره  و تقویت کشنده های ریلی در جهت جابجایی مقرون به صرفه کاال را مولفه ای 
مهم در جهش تولید داخل عنوان کرد. مدیرکل بندرامیرآباد مشارکت راه آهن ج.ا.ا در طرح های جامع و توسعه ای بنادر را مهم ارزیابی 
کرد که در پیشبرد اهدافی همچون ارتقاء زنجیره حمل و نقل ، توسعه حجم عملیات ترانزیت کاال ، افزایش سهم ریل و تقویت سیاست 
ریل پایه در بنادر متصل به ریل ، بسیار حائز اهمیت است. سعیدی پور در پایان ابراز امیدواری کرد که شرایط ویژه بندرامیرآباد به عنوان 
تنها بندر شمالی متصل به ریل و مهمترین حلقه اتصال کشور با کشورهای حوزه CIS و اوراسیا ، مراودات اقتصادی ایران با کشورهای 

منطقه را وارد فاز جدیدی از همکاری ها نماید.

سیمیدکو موفق به دریافت گواهی نامه تعهد به تعالی سازمانی شد
مشهد- صابر ابراهیم بای: نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی روز سوم 
اسفندماه سال جاری با حضور معاونان وزیر صمت و روسای هیات عامل ایدرو و 
ایمیدرو در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.  شرکت صنعتی و معدنی توسعه 
فراگیر سناباد )سیمیدکو( در این همایش موفق شد تا در بخش ساخت و تولید 
گواهی نامه تعهد به تعالی سازمانی در ســال 1۴۰۰ را به خود اختصاص دهد. 
همایش تعالی سازمانی در صورتی انجام پذیرفت که ۵ شرکت موفق به دریافت 
تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی، ۲۸ شرکت موفق به دریافت تقدیرنامه 
تعالی ســازمانی و ۶ شرکت موفق به دریافت گواهی تعهد تعالی سازمان زمانی 

شدند. گفتنی است با انجام سه بار فراخوان عمومی از ابتدای سال جاری بیش از یک هزار و چهارصد و هفتاد و شش سازمان در فرآیند 
جایزه ملی تعالی 1۴۰۰ شرکت کردند. در این همایش آقایان مهندس محمد مدنی فر مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، مهندس پاکباز 

عضو هیئت مدیره این شرکت و روح اهلل درخشی مدیرمنابع انسانی و امور اجتماعی سیمیدکو شرکت نمودند.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مرکزی خبرداد: 
بسیج ۳۲ هزار و ۴۰۳ دستگاه ناوگان حمل و نقل باری استان مرکزی برای حمل 

کاالهای اساسی
اراک- فرناز امیدی: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، بیش از ۷۰۰ هزار تن کاالی اساسی 
و نهاده های دامی توسط ناوگان حمل و نقل کاالی استان مرکزی از بنادر جنوب 
کشور حمل شده است. مهرداد جهانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی از اعزام ۳۲ هزار و ۴۰۳ دستگاه ناوگان باری از استان مرکزی برای 
حمل ۷۰۰ هزار تن کاالی اساسی و نهاده های دامی از بنادر جنوب کشور خبر 
داد و افزود: سهم استان مرکزی در این اقدام ملی و جهادی روزانه ۴۵ دستگاه 
تعیین شــده بود که با توجه به اهمیت موضوع و مشارکت رانندگان پر تالش، 

بطور متوسط روزانه 1۴۰ دستگاه جهت تسریع در جابه جایی کاالهای اساسی به استان خوزستان اعزام شده است. وی با بیان فعالیت 1۰ 
هزار و ۸۹۹ راننده حرفه ای در حوزه حمل و نقل جاده ای کاال در استان مرکزی اظهار کرد: بالغ بر 1۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال به همت 
رانندگان و با فعالیت 1۳۵ شرکت حمل و نقل طی 1۰ ماه از مبدأ استان مرکزی به اقصی نقاط کشور حمل شده است. جهانی بیشترین 
ســهم کاالهای جابه جا شــده را مواد معدنی و شیمیایی برشمرد و افزود: ۸۸ درصد از کاالهای استان مرکزی بصورت برون استانی و 1۲ 
درصد دیگر بصورت درون استانی حمل شده است. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان در مورد سیر صعودی جابه جایی مسافر 
از طریق ناوگان حمل و نقل جاده ای مسافری در استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا اول بهمن ماه، بیش از یک میلیون و ۸۶۰ نفر 
در قالب 11۳ هزار و ۳۰۹ سفر توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای اتوبوسی، مینی بوس و سواری کرایه از مبدأ استان مرکزی به دیگر نقاط 

کشور جابه جا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد هفت درصدی همراه بوده است. 

بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن از ناحیه صنعتی سکام 
رضوانشهر

رشت- خبرنگار فرصت امروز مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن گفت : باید به نقطه ای برسیم که هم عرضه کننده و 
هم تقاضا کنندۀ کاال در بازار به موضوع کاهش نرخ بیکاری و ایجاد موقعیت های شغلی در کشور واقف باشند به گزارش روابط عمومی 
، فریبرز سعیدی کیا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن در بازدید از ناحیه صنعتی سکام رضوانشهر بیان داشت : واحدهای 
صنعتی فعال ، بعنوان بازوان قدرتمندی برای شرکت شهرک های صنعتی محسوب می گردند و با انتقال تجربیات و دانش فنی خود ، به 
ارتقاء سطح کیفیت واحدهای صنعتی دیگر ، کمک شایانی می نمایند . وی اظهار داشت : راه اندازی زیرساختهای الزم در شهرک ها و 
نواحی صنعتی از رسالتهای شرکت شهرک های صنعتی استان می باشد که موجب اشتیاق روزافزون سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید 
و اشتغال خواهد شد . رئیس هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی گیالن در ادامه افزود : شرکت شهرک های صنعتی گیالن با وجود 
پتانسیل های ویژه منطقه تالش خود را در راستای توسعه متوازن، تکمیل و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی جهت ایجاد جذابیت در 
سرمایه گذاری صنعتی خواهد کرد. وی در ادامه اظهار داشت: آموزش های هدف دار و ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و 
متوسط درشهرک های صنعتی استان برنامه ریزی شده و در حال انجام است. سعیدی کیا با بیان تشکیل نشست های رسیدگی به مسائل 
و مشکالت واحدهای صنعتی درشهرستان ها عنوان کرد: بیشتر مسائل و مشکالت این واحدها با همت مسئولین شهرستانی قابل حل بوده 

و سبب رونق بیشتر صنایع می شود. 

کشف بیش از هزار تن گندم احتکاری در گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  سردار "سعید دادگر" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: ماموران پلیس 
امنیت اقتصادی استان با همکاری اطالعاتی اداره کل بازرسی گلستان موفق به شناسایی محل دپوی گندم احتکاری در شرق استان شدند.
وی افزود: پس از هماهنگی با مراجع قضائی از انبار مورد نظر بازدید که طی آن یک هزار و ۵۰ تن گندم احتکاری کشــف شــد.این مقام 
ارشد انتظامی تصریح کرد: برابر اعالم کارشناسان ارزش این مقدار گندم احتکاری ۷۸ میلیارد ریال برآورد شده است.فرمانده انتظامی استان 
گلستان با اشاره به دستگیری ۳ متهم در این راستا و معرفی آنان به مراجع قضائی، گفت: پلیس با اشراف اطالعاتی و تالش بی وقفه اجازه 

فعالیت به مخالن امنیت اقتصادی نخواهد داد.

دستگیری ۴ سارق و کشف 7 فقره سرقت در کالله 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  سرهنگ "سید خلیل هاشمی" اظهار داشت: اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در راستاي مطالبه 
مردم از پلیس و به منظور ایجاد فضاي ناامن براي مجرمان در کالله به مرحله اجراء در آمد.این مقام انتظامی تصریح کرد: با تالش هاي بي 
وقفه ماموران انتظامي و پلیس هاي تخصصي، ۴ سارق حرفه ای دستگیر که پس از انجام تحقیقات تکمیلی و فنی پلیس به ۷ فقره انواع 
سرقت اعتراف کردند.فرمانده انتظامی کالله خاطرنشان کرد: در راستاي اجراي این طرح تعداد ۶ نفر از متهمان تحت تعقیب مراجع قضایی 
و ۳ نفر مالخر نیز دستگیر شدند.سرهنگ هاشمی در پایان از تعامل و مشارکت مردم با پلیس قدرداني و از شهروندان خواست در صورت 

مشاهده موارد مشکوک با تلفن 11۰ تماس بگیرند.

در 11 ماهه سال جاری تحقق یافت؛
تولید حدود 9 میلیون مگاوات ساعت انرژی برق در نیروگاه رامین اهواز

اهواز-شبنم قجاوند: این میزان تولید در شرایطی حاصل شد که طی ماههای اخیر واحد ۳۰۵ مگاواتی شماره ۳ بمنظور تعمیرات اساسی 
از مدار خارج بوده و سایر واحدهای تولیدی این نیروگاه نیز طی ماه جاری بدلیل تعمیرات ایستگاه گاز با محدودیت تولید مواجهه بودند. 
مهندس خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین با اشاره به عملکرد و تالش کارکنان این نیروگاه در تامین برق مورد نیاز مردم اظهار داشت 
: این نیروگاه در 11 ماهه سال جاری توانست ۸ میلیون ۷۹۸ هزار و 1۲۲ مگاوات ساعت انرژی برق را تولید و به شبکه سراسری برق کشور 
ارائه نماید. وی گفت : این میزان تولید در شرایطی حاصل شد که طی ماههای اخیر واحد ۳۰۵ مگاواتی شماره ۳ بمنظور تعمیرات اساسی از 
مدار خارج بوده و سایر واحدهای تولیدی این نیروگاه نیز طی ماه جاری بدلیل تعمیرات ایستگاه گاز با محدودیت تولید مواجهه بودند. محمدی 
میزان تولید لحظه ای واحدهای نیروگاه رامین را ۲۳1 مگاوات و ساعت کارکرد واحدهای تولیدی از ابتدای سال جاری تاکنون را ۳۸1۴۳ 
ساعت عنوان نمود. شایان ذکر است نیروگاه رامین اهواز بعنوان بزرگترین نیروگاه بخاری کشور با ۶ واحد تولیدی با مجموع ظرفیت 1۸۵۰ 

مگاوات ساعت نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و تقویت شبکه سراسری برق کشور ایفاء می کند.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: مدیرکل دیوان محاسبات 
آذربایجان شرقی گفت: این مجموعه برای جلوگیری و پیشگیری 
از هر گونه تخلفات بودجه ای ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی 

به شدت نیازمند تعامل با جامعه رسانه ای استان است.
محمدرضا کردلو، نبود شناخت عمومی از دیوان محاسبات را 
یکی از مشکالت پیشروی این سازمان برشمرد و افزود: متاسفانه 
تاکنون در حوزه اطالع رسانی عمومی از کارکردها، ماموریت ها 
و اهداف و محورهای فعالیت دیوان محاســبات در سطح عموم 
جامعه آگاهی رسانی دقیقی نشده است که در این رابطه رسانه 
های گروهی می توانند با انتشار اخبار و تهیه گزارش های مختلف 
زمینه های شــناخت مردم از سازمان را فراهم سازند. وی اظهار 
داشــت: توجه به جهاد تبیین یکی از اولویت های اصلی دیوان 
محاســبات آذربایجان شــرقی در دوره جدید مدیریتی است تا 
بدین وســیله ضمن عمل به وظایف ذاتی، قانونی و شرعی خود 
نســبت به ارایه گزارش های عملکرد و شفاف سازی در حیطه 
کاری برای عموم مردم اقدام شــود. کردلو اصول ۵۴ و ۵۵ قانون 
اساسی جمهوری اسالمی را موید ارزش، جایگاه و اهمیت دیوان 
محاسبات در سیستم اداری و سالم سازی محیط های سازمانی 
دانســت و یادآور شد: در این مفاد مهم قانونی، در دسترس آحاد 
مردم بودن گزارش های دیوان محاسبات مورد تصریح گرفته که 
متاسفانه این مهم تاکنون در سطح جامعه محقق نشده است. وی 
اهمیت قانونی و حوزه فعالیت دیوان محاســبات را بسیار وسیع 
خواند و ادامه داد: پاسداری از بیت المال جزو وظایف و ماموریت 
های محوری ماســت که در این رابطه صیانت از اموال عمومی 

همواره در دستور کار فعالیت های مجموعه قرار دارد.
وی ادامه داد: برای رسیدن به اهداف مورد نظر نیازمند همکاری 
و تعامل نزدیک با رســانه ها، مدیران اجرایی، استادان دانشگاه 

ها، نویســندگان و سازمان های ملی و بین المللی هستیم چون 
معتقدیم بدون همراهی این افراد نمی توان به اهداف ســازمانی 
دست یافت. کردلو روی کار آمدن دولت سیزدهم و شعار محوری 
آن مبنی بر مبارزه با انواع مفاسد اداری و اقتصادی را مورد اشاره 
قرار داد و اضافه کرد: بر همین اساس رویکرد دیوان محاسبات نیز 
بر پیشگیری از هر گونه تخلفات اداری و زمینه سازی برای سالم 
سازی سیستم اداری است چون پیشگیری بسیار کم هزینه بوده 
و ضمن حفظ حیثیت اجتماعی نظام، موجب تقویت حاکمیت نیز 
می شود. وی با تاکید بر شناسایی گلوگاه های فسادزا در ادارات، 
ســازمان ها و نهادهایی که از بودجه دولتــی ارتزاق می کنند، 
خواستار همکاری و کمک اهالی رسانه برای شناخت این گلوگاه 
ها شــد و افزود: شاید موضوعی کم اهمیت برای جامعه خبری 
استان در این زمینه برای ما از اهمیت بسیار باالیی برخوردار باشد 
که بر همین اساس تعامالت فی مابین می تواند کمک حال ما در 
انجام ماموریت های محوله باشد. کردلو، شفاف سازی را یکی از 
رئوس مهم فعالیت های دیوان محاسبات آذربایجان شرقی بیان 
کرد و گفت: بر این اساس ما بیشتر به دنبال آنیم تا مدیران دولتی 

خودشان برای پاســخگوئی عالقه نشان دهند نه اینکه ما سراغ 
آنها رفته و حساب کشی کنیم، چون واحدهای اداری که بودجه 

دولتی دارند مکلف به پاسخگوئی هستند.
وی  نظارت همگانی را اصل مهم در سالم سازی مدیریت های 
دولتی برشمرد و با بیان اینکه جامعه مطالبه گر موجبات سالمت 
اداری را فراهم می کند، اظهار داشت: در این زمینه باید فرهنگ 
سازی در سطح جامعه توسط رسانه های گروهی به انجام برسد. 
کردلو با اشاره به کمبود نیروی انسانی دیوان محاسبات آذربایجان 
شــرقی از فعالیت ۶۰ نفر در ایــن مجموعه خبر داد که ۵۰ نفر 
آنها به صورت تخصصی به تعداد ۲۰۰ واحد اداری دولتی و نیمه 
دولتی رسیدگی می کنند. وی یادآور شد: با توجه به  این موضوع 
آحاد مردم و به خصوص خبرنگاران در حقیقت بازوان پرتوان ما 
به شمار می روند تا مشکالت سازمان ها را احصاء کرده و نسبت 

به پیشگیری از وقوع انحرافات و تخلفات احتمالی اقدام کنیم.
مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی اعالم کرد: هر جا 
احساس کنیم بیت المال به خطر می افتد با کسی تعارف نداریم 
و با قدرت و توان قانونی خود وارد عمل خواهیم شد، چون خود 
را نماینده ۸۰ میلیون جمعیت کشور می دانیم و طی سال های 
اخیر نیز ثابت شده است هر کجا دیوان ورود پیدا کرده منجر به 

حاکمیت سالمت اداری شده است.
توضیــح الزم: با وجــود عدم دعوت همــکاران، خبرنگاران و 
مدیریت دفتر نمایندگی و سرپرستی روزنامه در استان آذربایجان 
شــرقی به حضور در نشســت خبری، نسبت به پوشش خبری 
اظهارات مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی به این امید 
که روابط عمومی این مجموعه تعامل کامل و شایسته ای با فعاالن 
جامعه مطبوعاتی و رسانه ای و نیز تشکل های صنفی و مستقل 

مطبوعاتی داشته باشد، مبادرت شد .

اهواز- شبنم قجاوند: این نیروگاه با ساخت 1۵۲۴ قطعه صنعتی در 
بهمن ماه امسال مجموع قطعات ساخته شده خود در سال جاری را به 

حدود ۴۰۰۰ قطعه رساند.
 خلیل محمدی مدیرعامل این نیروگاه گفت : تجهیزات و قطعات بکار 
رفته در این نیروگاه بخاری دارای تنوع باالیی است و با توجه به متریال و 
ساختار خاص این قطعات تامین آنها با چالش های متعددی همراه است 
که عدم تامین بموقــع آنها می تواند باعث تاخیر در اجرای تعمیرات و 

کاهش سطح تولید برق شوند.
محمدی تحمل حرارات و فشــار باال را از ویژگی های خاص قطعات 
واحدهای نیروگاه برشــمرد و گفت : عملی ساختن اقتصاد مقاومتی و 
تکیه بر دانش و تجربه متخصصان نیروگاه همواره از رویکردهای ما بوده 
و خرسندیم با همین رویکرد توانستیم بخش عمده ای از قطعات مورد 
نیاز خود را در کارگاههای مستقر در نیروگاه مورد ساخت و بازسازی قرار 
دهیم. وی  گفت : با ســاخت 1۵۲۴ قطعه صنعتی در بهمن ماه ســال 

جاری مجموع قطعات ساخته شده خود در سال 1۴۰۰ در نیروگاه را به 
حدود ۴۰۰۰ قطعه رساندیم. وی تنوع قطعات ساخته شده طی 11 ماه 
سال جاری را ۶۶۵ نوع قطعه عنوان نمود. محمدی همچنین با اشاره به 
بازسازی ۳۰۵ قطعه در بهمن ماه سال جاری مجموع قطعات بازسازی 

شده این نیروگاه در 11 ماهه سال جاری را ۲1۰۵ قطعه اعالم کرد. 
شاهین شــاهین زاده مســئول ناظر بر کارگاه تراشکاری مهمترین 
قطعات ساخته شده در این کارگاه را ساخت شافت پمپ شناورتاسیسات 
ساحلی کارون ، ساخت ویرینگ استیل بوستر پمپ، ساخت شافت پمپ 
آب خوراکی کارون، ساخت کوپلینگ پره خنک کن گیربگس برج های 
خنک کاری فاز۳ ،  ســاخت مهره برنجی گیت والو1۴۶ و ساخت داول 
دیافراگم توربین LPواحد۳ عنوان نمود. وی همچنین مهمترین قطعات 
بازسازی شده را دیافراگم های توربین واحد۳ ، پوسته بوستر پمپ واحد 
۳ بعد از جوشکاری ، صیقل و پولیش کاری مجموعه یاتاقان های باال و 
پایین ایرهیتر واحد۳ و  انجام انواع عملیات ماشین کاری بر روی یاتاقان 
های توربین واحد ۳ برشــمرد. الزم بذکر است نیروگاه رامین اهواز با ۶ 
واحد تولیدی و مجموع 1۸۵۰ مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه بخاری 
کشــور است و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و 

پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور ایفا می کند.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: سرپرست شهرداری تبریز 
به منظور بررسی و ارزیابی فعالیت های منطقه یک شهرداری این 

کالنشهر به صورت سرزده در این منطقه حضور یافت.
سرپرست شهرداری تبریز با حضور در منطقه یک شهرداری 
کالنشهر تبریز به بررسی برنامه ها، پروژه ها و وضعیت فعالیت های 

این منطقه در حوزه های مالی، عمرانی و خدماتی پرداخت.
دکتــر مهدی یوســفی در ایــن بازدید بــر اولویت بندی در 
برنامه ریزی ها با رویکرد خدمات رسانی به مردم به ویژه در محالت 
کم برخوردار و طرح استقبال از بهار تاکید کرد و گفت: در آستانه 
ســال جدید با تالش و جدیت همه جانبه در خصوص پاکسازی 

محالت، درختکاری و زیباسازی سطح شهر باید وارد عمل شد.
سرپرست شهرداری تبریز، استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه 
منطقه یک شهرداری این کالنشــهر به واسطه تالش  و آگاهی 

شــهردار منطقه و معاونین و مدیران در جهت پیشــبرد اهداف 
شهرداری که همانا خدمت به مردم و رفع مشکالت است را امری 

مهم عنوان کرد و بر این مهم تاکید ورزید.

در این بازدید اکبر پورخردمند شــهردار منطقه یک تبریز از 
فعالیت هــای این منطقه در چندین حوزه نام برد که می توان به 
اجرای پروژه های رمپ یوسف آباد، احداث پل عابر پیاده در چند 
مسیر، پل عابر پیاده با شکل سنتی در پارک کالنتر باغی و پروژه 
ساماندهی و تعویض نرده های چند مسیر سطح منطقه و کانال 

هدایت آب های سطحی خیابان انقالب اشاره کرد.
شهردار منطقه یک تبریز همچنین گفت: چند پروژه مهم در 
این منطقه در آســتانه افتتاح قرار دارد که با جدیت و فوریت در 
حال انجام آن هستیم که قبل اتمام سال به بهره برداری خواهند 

رسید.
در این بازدید معاونین و مدیران شــهرداری منطقه یک تبریز 
نیز به اقدامات اجرائی سطح منطقه در حوزه های مربوطه اشاره و 

گزارشات مبسوطی را ارائه کردند.

بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز: معاون فنی و نگهداری اداره کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: یدک کش پر قدرت هدایت ۶ همزمان 
با آغاز دهه فجر و با حضور فراگیران دوره پیشــرفته مدیریت داک های 
تعمیراتی شــناورها در بندر شهید رجایی به آب اندازی شد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان، "محمدرضا پور 

رجبی" اظهار داشت: دوره عملی به آب اندازی یدک کش هدایت ۶ به 
جهت تقارن با ایام اهلل دهه فجر و سالروز ورود حضرت امام )ره ( به کشور 
به منظور افزایش ســطح دانش عملی فراگیران دوره پیشرفته مدیریت 
داک های تعمیراتی شــناورها در بندر شهید رجایی صورت گرفت. وی 
در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای پیوستن این شناور به 
ناوگان دریایی بیان کرد: به منظور به آب اندازی این یدک کش، عملیات 
های مختلفی از جمله خزه تراشی بدنه زیر آبی شناور، ضخامت سنجی 
بدنه، تعویض ورق نقاط کم ضخامت، تمیزکاری مخازن، انجام تعمیرات 
سیستم های مهار و تعویض زینک آندهای سیستم حفاظت بدنه بر روی 
این شناور انجام شد. معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان خاطرنشــان کرد: یدک کش هدایت ۶ بعد از اتمام تعمیرات 

اساســی و زیرآبی به دست متخصصان داخلی با دریافت مجوز موسسه 
رده بندی وارد چرخه حمل و نقل دریایی می شــود. پوررجبی درباره 
مختصات این یدک کش نیز گفت: یدک کش هدایت ۶ دارای مشخصات 
سازه ای  ۳۶ متر طول 1۰ متر عرض و آبخور ۳،۴۰ متر می باشد. شایان 
ذکر است، دوره آموزشی پیشرفته مدیریت داک های تعمیراتی شناورها 
dock masterبا حضور ۲۰ نفر از کارکنان حوزه نظارت بر تعمیرات زیر 
آبی و مدیریت تعمیرات از سازمان مرکزی و بنادر کشور از روز یکشنبه 
1۰ بهمن برای نخستین بار در کشور به دو صورت تئوری و عملی آغاز و 
به مدت یک هفته به میزبانی بندر شهید رجایی در حال برگزاری است. 
گفتنی اســت، از یدک کش دریایی به عنوان ابــزاری برای جدا کردن 

کشتی ها از اسکله یا پهلو دادن آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی:

دیوان محاسبات نیازمند تعامل با جامعه رسانه ای است

در 11 ماهه سال جاری

ساخت ۴۰۰۰ قطعه نیروگاهی توسط متخصصان نیروگاه رامین اهواز

سرپرست شهرداری تبریز تاکید کرد؛

اولویت بندی در برنامه ریزی ها با رویکرد خدمات رسانی به مردم

به آب اندازی یدک کش هدایت ۶ در بندر شهید رجایی 
پس از تعمیرات اساسی و زیر آبی در دهه فجر

قم- خبرنگار فرصت امروز:  سید موسی حسینی کاشانی مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم از انتشار فراخوان اعطای تسهیالت 

حمایتی به حوزه فرهنگ، هنر و رسانه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، 
سید موسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم 
در این خصوص اظهار داشت: به منظور جذب حداکثری اعتبارات جزء 
1 تا ۹ بند الف تبصره 1۸ قانون بودجه سال 1۴۰۰ کل کشور، موضوع 
شیوه نامه اجرایی برنامه حمایت از تولید و اشتغال، این فراخوان مشمول 

افراد دارای مجوز فعالیت در رسته های مختلف کسب و کار می شود.
وی ادامه داد: در این مشــاغل که شــامل، کسب و کار های منتخب 
رسانه ای و تولید محتوای دیجیتال، رسته کسب و کار های نشر فرهنگی، 
رسته کسب و کار های خدمات هنری از اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قم، به ازای تعهد هر اشتغال بیمه شده، 1۵۰ میلیون تومان با بهره 

1۲ درصد واگذار می شود.
وی افزود: رســته های کســب و کارهای منتخب رســانه ای و تولید 
محتوایی دیجیتال شــامل )خدمات و تولیــد روایی و خالق، بازی های 

رایانه ای، انیمیشــن، برناممه نویسی، گرافیک دیجیتال، تولید محتوای 
خبری، فعالیت های انتزاعی، مدل ســازی و مفهوم ســازی کسب و کار 
رسانه ای، تاسیس و مدیریت کسب و کار رسانه ای، مطبوعات و نشریات 
کاغذی(، رسته کسب و کارهای نشر فرهنگی )موسسات و مراکز فرهنگی 
و دینی، امور نشــر - تالیف،ترجمه، طراحی، تصویر گری، صفحه آرایی، 
نمایه ســازی و...(، چاپ و بســته بندی - ویراســتاری، کاغذســازی، 
حروف چینی و ...، رسته کسب و کارهای خدمات هنری شامل )طراحی 
لباس، طراحی پارچه، طراحی اسباب بازی و.... ، مد، لباس و اسباب بازی، 
دینی و آیینی، گسترش هنرهای نمایشی، گسترش امور سمعی و بصری 
)سینما و ...(، و گسترش هنرهای تجسمی هستند. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان قم در پایان خاطر نشان ساخت: افراد واجد شرایط 
می توانند ضمن مراجعه به ادارات تابعه در شهرستان ها، نسبت به تکمیل 

فرم های مربوطه و تحویل مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

سید موسی حسینی کاشانی عنوان کرد:

پرداخت 1۵۰ میلیون تومان به ازای هر اشتغال بیمه شده

شماره 1973
 شنبه
7 اسفند 1400
شنبه
7 اسفند 1400

شماره 1972



بزرگتریناشتباهرهبرانتجاریدردورانکرونا

بهقلم:مارسلشوانتز
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

بسیاری از کارمندان در محل کارشان با مواردی نظیر استرس بیش از اندازه و ناتوانی برای تعامل استاندارد با 
مدیران شان رو به رو هستند. این امر در طول دوران کرونا اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است. بنابراین یکی 
از چالش های اصلی کس��ب و کارها در شرایط کنونی نحوه تعامل مناسب مدیران با کارمندان و به طور کلی 
اعضای ش��رکت است. اگر یک کسب و کار در شرایط کنونی توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان 
را نداش��ته باشد، خیلی زود با ریزش ش��دید نیروی کار مواجه خواهد شد. این امر می تواند بحرانی تمام عیار 
در زمینه نیروی انس��انی را به همراه داش��ته باشد. درس��ت به همین خاطر شما باید از تمام توانایی تان برای 

بهینه سازی شرایط خود استفاده کنید. 
اشتباهی که بسیاری از رهبران تجاری در زمینه مدیریت کسب و کارشان انجام می دهند، توجه صرف بر 
روی بازگش��ت سرمایه و تحلیل های آماری است. شاید این امر جذابیت زیادی برای شما داشته باشد، اما در 
صورت بی توجهی به سایر جنبه های کارتان نکته خیلی راحت توانایی تاثیرگذاری بر روی کارمندان را از دست 

می دهید. معنای این امر ناتوانی برای حفظ اعتماد کارمندان و مواجهه با شکست های سنگین خواهد بود. 
هدف ما در این مقاله مرور برخی از نکات حرفه ای برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی در عرصه کسب 
و کار است. اگر شما هم با چنین مشکلی برای کسب و کارتان مواجه هستید، نکات مورد بحث در این مقاله 

می تواند به شما در قالب یک رهبر تجاری به منظور مدیریت بهتر کسب و کارتان کمک نماید. 
گوشدادنبهبازخورددیگران

بازخوردهای کارمندان در ش��رکت همیشه اهمیت زیادی دارد. دلیل این امر نیز ارتباط نزدیک کارمندان 
با مشتریان و همچنین درک دقیق مشکالت برند به طور عمیق است. این نکات به شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به طور استاندارد کمک خواهد کرد. با این حساب دیگر نیازی برای نگرانی نسبت به نحوه 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در زمینه کسب و کار باقی نخواهد ماند. 
متاسفانه امروزه بسیاری از رهبران تجاری و مدیران کسب و کارها به دلیل فشار کاری بیش از اندازه هیچ 
توجهی به وضعیت کارمندان شان ندارند. یکی از نشانه های این امر در بی توجهی مداوم به  بازخوردهای آنها 
نش��ان داده می ش��ود. بنابراین اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید از همین 
ابتدای امر ش��یوه هایی برای مدیریت زمان به منظور گوش دادن به دغدغه های کارمندان تان پیدا کنید، در 
غیر این صورت خیلی زود بدل به یک رهبر تجاری کلیشه ای می شوید که هیچ کس حوصله همکاری با وی 

را ندارد. 
کارمندانرادردرجهاولاهمیتقراردهید

شما برای مدیریت بهینه شرکت نیاز به نیروی کار حرفه ای و سرحال دارید. حاال اگر به طور مداوم کارمندان 
و نیازهای شان را مورد بی توجهی قرار دهید، هرگز اهداف تان در زمینه فعالیت کاری حرفه ای محقق نخواهد 
ش��د. درست به همین خاطر شما باید به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان برنامه داشته باشید. 
یکی از کارهای س��اده ش��ما در این میان می تواند اس��تفاده از انواع روش ها در راس��تای نمایش توجه تان به 

کارمندان باشد. 
توصیه ما در این مقاله تالش برای توجه بیشتر به نیازهای مختلف کارمندان است. چنین نکته ای شما را از 
نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی کارمندان در شرایط ویژه ای قرار می دهد. بنابراین سعی کنید در شرایط پیش 

روی برندتان همیشه نیم نگاهی به کارمندان و وضعیت شان داشته باشید. 
اضافهکردنتعامالتانسانیبهکار

برخ��ی از برنده��ا محل کارش��ان را مانند یک کارخانه ب��ی روح اداره می کنند. این امر ه��ر کارمندی را از 
ادامه همکاری با ش��ما دلس��رد خواهد کرد. درست به همین خاطر شما باید به طور مداوم برای بهینه سازی 
ش��رایط محل کار اقداماتی را در دس��تور کار قرار دهید. این امر شامل اضافه کردن برخی از تعامالت انسانی 
و بهینه سازی شرایط تان در محل کار است. این امر می تواند فعالیت در شرکت را برای تمام اعضای برندتان 
تبدیل به امری لذت بخش و جذاب نماید. با این کار دیگر نیازی برای نگرانی در این راستا برای شما نخواهد 
بود. چنین تکنیکی می تواند شرکت شما را تبدیل به بهترین محیط کاری کرده و هر کارمندی را نیز از رهبری 

تجاری تان راضی سازد. 
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بهقلم:ایروینهائو
Chromatix کارشناس بازاریابی و موسس آژانس تبلیغاتی

ترجمه: علی آل علی

همانط��ور که تولید محتوای دیجیت��ال می تواند به برندها 
برای جلب نظ��ر مخاطب هدف کمک کند، گاهی اوقات نیز 
منبع اصلی دردس��ر برای کس��ب و کارها محسوب می شود. 
منظ��ور ما در این میان محتوایی با کیفیت پایین یا س��طح 
غیرقاب��ل انتظار اس��ت. این امر ن��ه تنها کارب��ران را از برند 
موردنظر ناامید می سازد، بلکه در مواردی حتی موجب ریزش 
شدید مشتریان نیز می شود. بنابراین شما برای تولید محتوا 
در ش��بکه های اجتماعی یا به طور کلی فضای اینترنت باید 
دقت نظر باالیی از خودتان به خرج دهید، در غیر این صورت 
ش��اید هرگز توانایی و فرصت الزم برای تاثیرگذاری حرفه ای 

بر روی مخاطب هدف تان را پیدا نکنید. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از نکات و شیوه هایی 
از تولید محتواس��ت که برندها را از نقطه نظر تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف در ش��رایط ناگواری ق��رار می دهد. اگر 
ش��ما هم مایل به یادگیری برخی از انواع محتوای نامناسب 
و غیراس��تاندارد در فضای دیجیتال هستید، این مقاله نکات 
جالب��ی برای تان به هم��راه دارد. در ادامه برخی از مهمترین 

نکات در این راستا را با هم مرور خواهیم کرد. 
بارگذاریبیشازاندازهمحتوایتبلیغاتی

برندها در شبکه های اجتماعی به غیر از محتوای تبلیغاتی 
باید به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر 
وی نیز باش��ند. این امر می تواند تصویری به شدت حرفه ای 
از برنده��ا در میان مش��تریان ایجاد نماید. یادتان باش��د که 
برندها همیشه بهترین منابع برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف ش��ان را دارند. این منبع شامل تعامل با 
مشتریان و استفاده از سلیقه شان به منظور تولید محتواست. 
با این حساب ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
بای��د از این ابزار مهم تان به خوبی س��ود ببری��د. این امر به 
معنای ضرورت توجه کمتر به محتوای تبلیغات و تالش برای 
تعامل بیشتر با مخاطب هدف در قالب محتوای هماهنگ با 

سلیقه شان است. 
اگر ش��ما به دنبال شیوه ای اس��تاندارد برای تقسیم بندی 
میان محتوای عادی و تبلیغاتی برای برندتان در ش��بکه های 
اجتماعی هستید، یکی از بهترین شیوه ها در این میان تحت 
عنوان 20 به ۸0 شناخته می شود. این روش به بارگذاری 20 
درص��د محتوای تبلیغاتی و ۸0 درص��د محتوای عادی برای 
یک برند در ش��بکه های اجتماعی اش��اره دارد. ش��ما به این 
ترتیب فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف ت��ان پیدا کرده و به خوبی توانایی جلب نظر کاربران در 
این فضا را خواهید داشت. این نکته در بلندمدت شما را بدل 
به یکی از برندهای مورد عالقه مشتریان کرده و شانس تان در 
بازار را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. درست به همین 
خاطر ش��ما باید در طول فعالیت تان در شبکه های اجتماعی 
به طور مداوم این نکته مهم را در دس��تور کارتان قرار دهید، 
در غیر این صورت شاید هرگز توانایی جلب نظر مخاطب تان 

را پیدا نکنید. 
ارسالایمیلهایبازاریابیبیشمار

ایمی��ل مارکتینگ با گذش��ت چند دهه هنوز هم ش��یوه 
مورد عالقه بازاریاب ها برای تعامل با مخاطب هدف محسوب 
می شود. ش��ما در زمینه استفاده از این شیوه عالوه بر جلب 
نظر کاربران در مقیاس وس��یع امکان پرهی��ز از هزینه های 
سنگین در این حوزه را نیز خواهید داشت. درست به همین 
خاطر تمام تالش های تان در این فضا جذابیت بس��یار زیادی 
پیدا کرده و امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا 
می کنید. البته این امر به معنای زیاده روی در زمینه ارس��ال 
ایمیل برای مخاطب هدف نیست. چنین امری می تواند شما 
را با مشکالت زیادی مواجه سازد. درست به همین خاطر باید 
همیشه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به دنبال 
راهکارهای حرفه ای باش��ید، در غیر این صورت شاید هرگز 

فرصتی برای جلب نظر کاربران تان پیدا نکنید. 
امروزه اغلب تیم های بازاریابی مقدار مش��خصی از ارس��ال 
ایمی��ل برای کاربران را مد نظر قرار می دهند. این امر به آنها 
برای پیگیری اهداف بازاریابی بدون ایجاد مزاحمت های رایج 
برای کاربران کمک می کند. بنابراین اگر شما به دنبال جلب 
نظر مخاطب هدف در زمینه بازاریابی هس��تید، باید به طور 
مداوم این نکات را در دستور کارتان قرار دهید. این امر شامل 
ارسال هفتگی دو تا سه ایمیل برای مخاطب هدف است. اگر 
این مقدار از سوی شما بیشتر شود، دیگر شانسی برای تعامل 
با مخاطب هدف تان نخواهید داشت. این امر می تواند شرایط 
شما را به طور قابل مالحظه ای دشوار و پیچیده سازد. درست 
به همین خاطر ش��ما باید همیش��ه در زمینه تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تمام تالش ت��ان را انجام دهید. البته در 
این میان محدودس��ازی تعداد ایمیل های ارس��الی نیز نقش 
مهمی در موفقیت تان خواهد داش��ت. بنابراین نیم نگاهی به 

این نکته مهم در زمینه بازاریابی داشته باشید. 
یادتان باشد شما در صورت ارسال ایمیل های پرشمار برای 
کاربران خیلی زود با ریزش شدید کاربران در خبرنامه تان رو 
به رو خواهید شد. همچنین سرویس های ایمیلی مختلف نیز 
در صورت مشاهده رفتارهای شما با انواع محدودیت ها سعی 

در کاهش آزارتان برای کاربران خواهند داشت. 
توجهبهمحتوایمنفی

محت��وای منفی به گونه ای از محت��وای دارای اطالعات یا 
آمارهای منفی در مورد موضوعات مختلف اشاره دارد. شاید 
این امر ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف جذابیت 
زیادی داش��ته باش��د، اما به مرور زمان اعتب��ار و محبوبیت 
شما در بازار را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. بدون شک 
محتواهای منفی که همراه با راهکاری برای غلبه بر مشکالت 
هستند، همیشه در میان کاربران محبوب باقی خواهند ماند. 
با این حال ش��ما از نقطه نظر تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
ه��دف باید به فک��ر کاهش میزان محت��وای صرفا منفی تان 
باشید. این دسته از محتوا بدون هرگونه نکته امیدوارکننده ای 

فقط به ارائه نکات منفی می پردازد. با این حس��اب ش��ما در 
صورت ادامه فعالیت به ش��یوه قبل دیگر توانایی تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف و جلب نظر کاربران را نخواهید داشت. 
ای��ن امر می تواند در بازه های زمانی طوالنی ش��ما را به طور 

کامل از تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باز دارد. 
گاه��ی اوقات محتوای منفی برای ایجاد آمادگی یا تقویت 
انگیزه کاربران برای پرهیز از یک شیوه رفتاری مناسب است. 
ب��ا این حال ش��ما در برندتان نباید به طور م��داوم این نوع 
محتوا را مدنظر قرار دهید. این امر می تواند شانس شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت کاهش داده و 

میزان باالیی از نارضایتی را نیز به همراه داشته باشد. 
صحبتدربارهموضوعاتبحثبرانگیز

در هر جامعه یا در میان گروه های مختلف موضوعاتی تحت 
عن��وان بحث برانگیز وج��ود دارد. این نکات در صورتی که به 
اشتباه یا با زیاده روی فراوان مورد توجه قرار گیرد، شانس تان 
ب��رای تقویت اعتبار ی��ا جایگاه در بازار را به ش��دت کاهش 
می دهد. درس��ت به همین خاطر شما باید برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف نس��بت به پرهیز از چنین شیوه هایی 
توجه نشان دهید، در غیر این صورت کمتر کاربری در فضای 

آنالین به محتوای تان توجه نشان خواهد داد. 

ورود به موضوع��ات بحث برانگیز برای بس��یاری از برندها 
خط قرمزی مهم محس��وب می ش��ود. دلیل ای��ن امر اغلب 
اوقات مربوط به پیچیدگی ه��ای بحث و ناتوانی برندها برای 
پرداختن درس��ت به موضوع اس��ت. درست به همین خاطر 
ش��ما باید همیشه با دقت نظر بسیار زیادی وارد این بحث ها 
شوید. همچنین توجه داشته باشید که بحث های کلیدی باید 
ارتباط معناداری با فعالیت برندتان هم داش��ته باشد، در غیر 
این صورت ش��ما بیش��تر اقدام به ماجراجویی در حوزه های 
ت��ازه کرده اید. ای��ن امر می تواند اعتراض های بس��یار زیادی 
علیه برندتان به همراه داش��ته و حتی نظر مشتریان نسبت 
به کس��ب و کارت��ان را نیز تحت تاثیر ق��رار دهد. به همین 
خاطر ش��ما باید همیش��ه با احتیاط فراوان وارد بحث درباره 
یک حوزه مش��خص ش��وید، در غیر این صورت شاید هرگز 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر 

آنها پیدا نکنید. 
نگارشضعیفهمراهباجلوههایبصری

غیراستاندارد
هر برن��دی در زمینه تولید محتوا به فرمت متن نیز توجه 
نش��ان می دهد. این امر اغلب اوقات همراه با فرمت تصویری 
مناسب است. به این ترتیب کاربران امکان مطالعه یک متن 
مناسب همراه با جلوه های بصری برای جلوگیری از خستگی 
چشمان ش��ان را خواهند داشت. مش��کل اصلی در این مورد 
از جایی ش��روع می ش��ود که برندها نس��بت به نگارش متن 
حرفه ای توجه الزم را نش��ان نمی دهن��د. این امر خیلی زود 
اعتبار یک برند را از بین برده و کاری می کند که هیچ کاربری 

به محتوای آنها توجه نشان ندهد. 
اگر شما به دنبال تعامل بلندمدت با مخاطب هدف هستید، 
باید از همان ابتدای مس��یر نس��بت به کاربرد هوش��مندانه 
فرمت متنی توجه نشان دهید. این امر می تواند به شما برای 
جلب نظر کاربران کمک کند. در این صورت باید همیش��ه از 
محتوای متنی کوتاه س��ود ببرید، در غیر این صورت ش��اید 
کمتر فرصتی برای تعامل با کاربران به دس��ت آورید. یادتان 
باش��د در زمینه بازاریابی بس��یاری از برندها به طور خودکار 
توانایی الزم برای اس��تفاده از فرم��ت متن را ندارند. بنابراین 
شاید شما در این میان نیاز به شرکت در چند دوره آموزشی 
مختلف داشته باشید. این امر در کنار سایر موضوعات مربوط 
به استفاده درس��ت از محتوای بصری می تواند به شما برای 

جلب نظر مخاطب هدف کمک شایانی نماید. 
صدایناپایداربرند

هر برندی در بازار باید یک صدای مشخص و دقیق داشته 
باش��د. این امر لحن برند ش��ما در تعامل با مخاطب هدف را 
مشخص خواهد کرد. اگر برند شما لحن خاصی نداشته باشد، 
خیلی راحت با دیگر کس��ب و کارهای فعال در بازار اش��تباه 
گرفته خواهد ش��د. نتیجه این ام��ر ناتوانی برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف و جلب نظر کاربران به طور حرفه ای 
خواهد بود. درست به همین خاطر شما باید همیشه در تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه ای استاندارد 
و حرفه ای باشید، در غیر این صورت کمتر فرصتی برای جلب 

نظر مخاطب هدف پیدا می کنید. 
ص��دای هر برن��د به طور معم��ول برگرفت��ه از ارزش ها و 
تعهداتی است که نسبت به مشتریان دارد. با این حساب شما 
در صورت بندی صدای برندتان باید ارتباط نزدیک با مشتریان 
را در ذهن داش��ته باش��ید. این امر می تواند شرایط تان را به 
طور قابل مالحظه ای بهینه س��ازی نماید، در غیر این صورت 

دردس��رتان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 
مداوم افزایش پیدا می کند. 

یادتان باش��د محتوای بازاریابی بدون صدای مشخص برند 
کمترین تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را نیز به همراه 
ندارند. با این حس��اب چنین محتوایی به جای آنکه به شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کند، بیش از 
هر نکته دیگری به برندتان آسیب خواهد زد. بنابراین همیشه 
حواس تان به وضعیت بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف جمع باشد. 
استفادهازتیترهایخستهکننده

تیتر یک محتوا در فضای دیجیتال باید به اندازه کافی برای 
کاربران جذابیت داش��ته باشد، در غیر این صورت حتی یک 
نفر نیز حوصله مطالعه محتوای تان را نخواهد داشت. این امر 
حت��ی درباره محتوای ویدئویی نیز مصداق دارد. درس��ت به 
همین خاطر باید کارتان در زمینه تولید محتوا را همیش��ه با 
نیم نگاهی به انتخاب تیتر درست دنبال نمایید. هرچه باشد 
تیتر اولین بخش از محتواس��ت ک��ه با مخاطب هدف تعامل 
پیدا می کند. بنابراین اگر تیتر ش��ما کلیش��ه ای باشد، کمتر 
کسی نسبت به تعامل با شما تمایل نشان می دهد. این یعنی 
برندتان شانس زیادی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف و تعامل با کاربران نخواهد داشت.
امروزه دوره های بسیار زیادی برای یادگیری نحوه انتخاب 
اس��م و تیتر محتوا در آژانس های بازاریابی برگزار می ش��ود. 
شما برای یادگیری این شیوه می توانید به سادگی در یکی از 
کالس های موردنظر ثبت نام کنید. البته در این میان راهکار 
ساده تری نیز در دس��ترس قرار دارد. راهکار موردنظر شامل 
استفاده از تکنیک قرار دادن خودتان به جای مخاطب هدف 
است. ش��ما با استفاده از چنین ش��یوه ای به سادگی هرچه 
تمام تر فرص��ت تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف را پیدا 
می کنید. به این ترتیب فرآیند جلب نظر کاربران دیگر آنطور 

که در ابتدا به نظر می رسد، سخت نخواهد بود. 
یادتان باش��د نمونه های موفق محت��وای دیجیتال برندها 
می تواند به خوبی از س��وی ش��ما مورد توجه قرار گیرد. این 
امر ش��انس تان در دنیای بازاریابی را به شدت تقویت کرده و 
فرصت های زیادی پیش روی تان قرار می دهد. با این حساب 
شما دیگر مش��کلی از نظر پیدا کردن نمونه های موفق برای 

انتخاب نام محتوای تان نخواهید داشت. 
انتشارمحتواییکساندرتمامپلتفرمها

بارگذاری محت��وا در اغلب پلتفرم های مورد عالقه کاربران 
امر بس��یار جذابی محسوب می ش��ود. این نکته به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و وضعیت تان 
در حوزه بازاریابی را نیز به ش��دت بهبود می بخشد. البته در 
این میان شما باید زمان الزم برای تولید محتوای اختصاصی 
در هر پلتفرم را نیز داشته باشید، در غیر این صورت کاربران 
تمایلی ب��رای تعامل با برندتان پیدا نخواهن��د کرد. این امر 
می تواند شرایط تان را به طور قابل مالحظه ای سخت و دشوار 

سازد. 
بس��یاری از برندها در ابتدای مسیرش��ان در بازار نسبت 
ب��ه اهمیت تولی��د محت��وای متمایز در ه��ر پلتفرم توجه 
الزم را نش��ان نمی دهند. درس��ت به همین خاطر همیشه 
با مش��کالت زیادی برای تعامل ب��ا مخاطب هدف رو به رو 
هس��تند. اگر ش��ما به دنبال پرهیز از چنین مشکالتی در 
زمینه بازاریابی هس��تید، می توان��د به جای حضور در تمام 
پلتفرم ه��ای اجتماعی در ابتدا کارتان را با دو پلتفرم که از 
همه محبوب تر هس��تد، ش��روع کنید. اینطوری مشکلی از 
نظر بارگذاری محتوای متمای��ز در هر کدام از پلتفرم های 

موردنظر پیش روی تان نخواهد بود. 
کاربردبیشازاندازههشتگها

هش��تگ ها ایده بس��یار خوبی در در دسترس قرار دادن 
محت��وا و جلب نظر عمیق تر کاربران محس��وب می ش��ود. 
با این حال اگر ش��ما اس��تفاده بیش از اندازه از هشتگ ها 
را در دس��تور کارت��ان قرار دهید، خیلی زود ش��رایط الزم 
برای جلب نظر کاربران را از دس��ت خواهید داد. درست به 
همین خاطر باید همیشه نیم نگاهی به تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به ش��یوه ای استاندارد داشته باشید. این امر 
ش��امل استفاده از س��ه یا چهار هشتگ در هر پست است. 
این امر اهمیت کلیدی برای برند ش��ما داش��ته و می تواند 
وضعیت ت��ان از نقطه نظر بازاریابی را به ش��دت تحت تاثیر 
قرار دهد.  یادتان باش��د معیار نهای��ی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف شامل استفاده از هشتگ های مرتبط با 
محتوای تان است. درست به همین خاطر شما باید همیشه 
برای اس��تفاده درس��ت از هش��تگ ها از ابزارهای حرفه ای 
اس��تفاده کنید. یکی از بهترین ابزارها در این میان گوگل 
کی وردز )Google Keywords( است. این ابزار به شما 
امکان جس��ت و جو در می��ان کلیدواژه های مختلف و پیدا 

کردن بهترین هشتگ ها را می دهد. 
بیتوجهیبهمحتوایتولیدیکاربران

محتوای تولیدی کاربران اغلب اوقات یکی از بهترین منابع 
محتوایی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محس��وب 
می ش��ود. دلیل این امر نی��ز تمایل کاربران برای مش��اهده 
محتوای تولیدی خودش��ان در صفح��ات مربوط به برندهای 
مختلف اس��ت. بنابراین شما در صورت اس��تفاده به موقع و 
دقیق از چنین محتوایی به س��اده ترین شکل ممکن فرصت 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. این 
ام��ر نه تنها موقعیت ش��ما در بازار را تقوی��ت می کند، بلکه 
محبوبیت گس��ترده ای نیز برای برندتان در مقایسه با رقبا به 
همراه خواهد داشت.  اگر شما به طور مداوم برای تولید محتوا 
به ایده های دریافتی از س��وی کارب��ران و مخاطب هدف تان 
توجه داش��ته باشید، دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری 
بر روی کاربران نخواهید یافت. این امر می تواند ش��انس شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت افزایش 
داده و بس��یاری از هزینه های مربوط به پیدا کردن ایده های 
بازاریابی جذاب را نیز از بین ببرد. بنابراین همیشه در زمینه 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به محتوای تولیدی آنها یا 

توصیه های شان توجه نشان دهید. 
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