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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

تجربیات جهانی درباره تخصیص ارز برای واردات کاالهای اساسی چه می گویند؟

 ارز ترجیحی
در دو راهی تفریق

فرصت امروز: با خروج آمریکا از برجام و بازگش��ت دور دوم تحریم ها در س��ال 97، اقتصاد ایران نسبت به دور اول 
تحریم ها با چالش هاي بيش��تري مواجه شد. هرچند تامين مواد غذایي و دسترسي همه مردم به کاالهای اساسی از 
مهمترین دغدغه هاي دولت هاس��ت، اما به دليل افت درآمدهای ارزی ایران به خاطر تحریم ها، دولت در دو سه سال 
گذشته به تدریج  فهرست کاالهای مشمول ارز ترجيحي را محدودتر کرده است. این فهرست هم اکنون تنها شامل...

امکان ویرایش اطالعات پس از ثبت نهایی وجود ندارد
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فرصـت امـروز: در حالـی 10 روز از فعالیـت بورس تهران در سـال جدید 
می گذرد که شاخص کل بورس در این 10 روز کاری یک کانال عقب نشسته 

و از 1.3 به کانال 1.2 میلیون واحد رسـیده است. بورس تهران در 
شروع سومین هفته کاری سال 1400 نیز پیراهن سرخ را از تن...

عملکرد نزولی بورس تهران ادامه دارد

پشت چراغ قرمز بورس

باشگاهاقتصاددانان

تورم همیشه و همه جا 
پدیده ای پولی است

پول گرایی به روایت 
میلتون فریدمن

اگ��ر تص��ور کنيم ک��ه قرن 
مرکزی  بانکداری  قرن  بيستم، 
و اقتص��اد کينزی ب��ود، آنگاه 
می توانيم ميلت��ون فریدمن را 
به عن��وان جری��ان اصلی ترین 
ای��ن  جایگزی��ن  اقتص��اددان 
جریان در نظر بگيریم. فریدمن 
یک��ی از بزرگتری��ن مدافع��ان 
اصل��ی  چه��ره  و  آزاد  ب��ازار 
مکتب اقتصادی ش��يکاگو بود. 
او محب��وب و در عي��ن ح��ال 
منفور بود و شاید اثرگذارترین 
اقتصاددان نس��ل خ��ودش به 
ش��مار آید. فریدمن در س��ال 
1976 برنده جایزه نوبل اقتصاد 
شد و به عنوان یکی از چندین 
اقتصاددان مکتب ش��يکاگو به 
این افتخار رس��يد. او به دليل 
موفقيت های��ش در مطالع��ات 
مص��رف، تاری��خ و نظریه پول 
و همچنين  شناخته می ش��ود 
ب��رای نمای��ش پيچيدگی های 
راستای  در  که  سياس��ت هایی 
ایج��اد ثب��ات اقتص��ادی اجرا 
می ش��وند. ميلت��ون فریدم��ن 
در روز پایان��ی بهار 1912 در 
بروکلين نيویورک به دنيا آمد. 
والدی��ن او مهاجران��ی یهودی 
بودن��د ک��ه از مجارس��تان به 
آمده  آمری��کا  متح��ده  ایاالت 

در  دو  ه��ر  و  بودن��د 
2زمينه تجارت کاال...
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ميانه اس��فندماه گذش��ته بود که زمزمه های ظهور یك 
شبکه اجتماعي جدید در بين کاربران ایرانی تویيتر شنيده 
ش��د و س��پس طولی نکش��يد که کالب  هاوس ناگهان با 
استقبال چشمگير و اقبال عمومی مواجه شد. کالب هاوس 
بی تردی��د پدیده غالب نوروز 1400 بود؛ ش��بکه اجتماعی 
نوظه��وری که یك ماهی اس��ت در جامع��ه ایرانی جا باز 
کرده و از دولتمردان و مس��ئوالن گرفته تا کارشناس��ان و 
خبرنگاران و شهروندان همگی به کاربران این پلتفرم جدید 
تبدیل ش��ده اند و یا الاقل به آن س��رکی کشيده اند. کالب 
هاوس در چند هفته ای که از شروع سال 1400 می گذرد، 
به محبوبيت عجيب و غيرمنتظر ه ای در ایران رس��يده و به 
نظر می رسد نوآوری این شبکه اجتماعی در امکان صحبت 
دوطرف��ه اما به نوبت در اتاق های گفت وگو، مهمترین علت 
جذابيت کالب هاوس در جامعه ای است که تجربه و سابقه 

چندانی در امر گفت وگو و دیالوگ ندارد.
حاال هر ش��ب و هر روز اتاقي با موضوعي خاص گشوده 
مي شود و چهره هاي سرش��ناس در حوزه های گوناگون به 
پرسش هاي کاربران جواب مي دهند. از محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه گرفته که در نخستين روزهای سال جدید 
در یکی از اتاق های بحث این اپليکيش��ن حاضر ش��د و در 

حضور بيش از 8 هزار نفر پيرامون مسائل سياسی از برجام 
تا سند همکاری 25 ساله ایران و چين به بحث و گفت وگو 
با کاربران پرداخت )آنچه »یك رخداد نادر رسانه ای« از نگاه 
یکی از جامعه شناسان تعبير شد( تا جمعی از روزنامه نگاران 
ورزشی که پس از تعطيالت نوروزی در واکنش به انتخاب 
مجتبی خورش��يدی به عنوان سرپرس��ت جدید تيم ملی 
فوتب��ال و همچنين انتخاب امير جدیدی، بازیگر س��ينما 
برای حضور در مس��ابقات انتخابی تيم ملی تنيس در یکي 
از اتاق های صوتی کالب هاوس تا پاس��ی از شب به بحث و 

تبادل نظر در این باره پرداختند.
دو روز بعد در ش��امگاه پنجش��نبه 19 فروردین ماه نيز 
عبدالناص��ر همتی، رئي��س کل بانك مرک��زی در یکي از 
»روم«هاي کالب هاوس پاسخگوي سواالت افراد شد و در 
حال��ی که در طول بيش از دو س��ال و نيم س��کونتش در 
س��اختمان الجوردی ميرداماد عمدتا از طریق اینستاگرام 
نقطه نظراتش را در ميان گذاش��ته و هيچ نشس��ت خبری 
و مطبوعاتی با خبرنگاران نداش��ت، این بار به سراغ کالب 
ه��اوس رف��ت و در فض��اي تقریبا »دوطرفه« این ش��بکه 
اجتماعی حدود س��ه ساعت و نيم )از ساعت 9 شب تا 30 
دقيقه بامداد( درب��اره اتفاقات حوزه پولي صحبت کرد که 
دامنه وس��يعي از تحریم و FATF تا چرایي ش��وک های 
ارزي و پول هاي بلوکه ش��ده را دربر می گرفت. رئيس کل 
بانك مرکزی پيش��تر نيز در روزه��ای قبل با اظهارنظرش 
در اعت��راف به چاپ پول براي پوش��ش بخش��ي از بودجه 

خبرساز ش��ده بود. علی اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی 
اتمی و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نيز از دیگر 
چهره های دولتی بودند که در کالب هاوس حضور یافتند و 

آن را به صدر اخبار رسانه ها کشاندند.
کالب هاوس در بيش از س��ه هفته ای که از آغاز س��ال 
1400 می گ��ذرد، تنه��ا به خاط��ر حضور دولتم��ردان و 
مس��ئوالن در این ش��بکه اجتماعي نوظهور، مطرح نشده 
است. در چند روز گذشته صحبت های مختلفی درباره فيلتر 
شدن احتمالی کالب هاوس شنيده شد و اینکه دسترسي 
کاربران همراه اول و ایرانس��ل به کالب  هاوس در مقاطعی 

با اخالل روبه رو شد، به این ظن و شائبه بيشتر دامن زد.
اولين جرقه فيلترینگ کالب هاوس با سوالی از دادستان 
کل کش��ور زده شد. هفته گذشته بود که جعفر منتظری، 
دادستان کل کشور در واکنش به احتمال فيلترینگ شبکه 
اجتماعی کالب   هاوس گفت که »هنوز راجع به فيلترینگ 
این شبکه اجتماعي تصميم گيري نش��ده است.« هرچند 
اختالل در استفاده از کالب  هاوس در روز پنجشنبه گذشته 
باعث ش��د کاربران این شبکه اجتماعي احتمال فيلترینگ 
آن را در نظر داش��ته باش��ند که البته این شائبه با واکنش 
وزیر جوان ارتباطات مواجه ش��د و آذرمی جهرمی گفت که 
»کالب  هاوس فيلتر نيس��ت و مشکالتي که براي کاربران 
ایجاد ش��ده ممکن است ناش��ي از مسائل فني باشد.« این 
اظهارنظ��ر وزیر ارتباطات البته یك روز ه��م دوام نياورد و 
س��اعاتي پس از پاس��خ آذرمی جهرمی، کالب  هاوس روي 

خطوط اینترنت همراه اول قطع شد و صبح فرداي آن یعنی 
جمعه )21 فروردین( هم براي ایرانسلي ها غيرقابل دسترس 
شد. کالب هاوس جدیدترین تجربه جمعی کاربران ایرانی 
است که پيشتر خاطرات مشترک و دردناکی در فيلترینگ 
شبکه های اجتماعی نظير تلگرام داشته اند. حال سوال این 
اس��ت که حضور گس��ترده دولتمردان و شهروندان در این 
ش��بکه اجتماعي نوظه��ور چقدر می توان��د به گفت وگوی 
دولت-ملت یاری برساند و به تجربه ای مدنی در جامعه ایرانی 
تبدیل شود؟ جامعه شناسان می گویند حضور مسئوالن در 
کالب هاوس، دو بعد مثبت و منفی دارد. از یك سو، قدرت 
مطالبه گري مردم را افزایش می دهد و مسئوالن را وادار به 
پاسخگویي می کند و از سوي دیگر، نحوه مدیریت »روم ها« 
و سواالتي که پرسيده مي شود، مي تواند روند گفت وگوها را 
تغيي��ر داده و آن را به مثابه تبليغات و یا محلي براي تکرار 
مک��ررات و بيان همان چيزه��اي قدیمي تبدیل کند؛ کما 
اینکه فی المثل، آنچ��ه در کالب هاوس گفت وگو با رئيس 
کل بانك مرکزي رخ داد، آنگونه که انتظار مي رفت، چالشي 
نشد و تفاوتی نمی کرد که همتی صحبت هایش را در کالب 
هاوس بيان می کرد و یا در شبکه اجتماعی دیگری. با اینکه 
پنجشنبه شب گذش��ته در یکي از اتاق های کالب هاوس، 
فضایي جدی براي نقد سياست هاي پولي کشور فراهم شده 
بود، اما یا سواالت جدي تری مطرح نشد و یا به دليل عدم 
حضور اقتصاددانان ش��ناخته ش��ده، گفت وگوی چالشی و 

پينگ پنگی با همتی شکل نگرفت.

به نظر می رس��د ازجمله دالیل اس��تقبال کالب هاوس، 
این اس��ت که کاربران در این شبکه اجتماعی به راحتی و 
تنها با صدای خود با دیگ��ران ارتباط برقرار می کنند و در 
نتيجه نيازی به بس��ياری از مقدمات حضور در شبکه های 
اجتماعی نظير چك کردن نور و دوربين نيست. همچنين 
عالوه بر جدید بودن تجربه چت صوتی برای کاربران فضای 
مجازی، کالب هاوس محيط جذابی برای بحث و گفت وگو 
ایج��اد کرده و کاربران می توانند به راحتی اظهارنظر کنند، 
بدون آنکه پيام های شان جایی ضبط و ذخيره شود؛ امکانی 
که با چنين کيفيتی پيش��تر در شبکه های اجتماعی دیگر 
فراهم نشده بود. هرچند که کالب هاوس در مجموع، خالی 
از ضعف و کاس��تی هم نيس��ت و این برنامه فعال به صورت 
رسمی تنها برای کاربران سيستم عامل iOS عرضه شده و 
عضویت در آن مشروط به داشتن دعوت نامه از سوی اعضای 

این شبکه اجتماعی است.
بنابراین مختصات کالب هاوس از یك س��و باعث ش��ده 
اس��ت تا کاربران ایرانی بدون هيچ گون��ه محافظه کاری در 
بحث ها ش��رکت کنند و از س��وی دیگر، غياب گفت وگو و 
س��لطه تك گویی در فرهنگ و تاریخ ایرانی موجب ش��ده 
تا چنين فضایی برای مخاطب ایرانی جذاب باش��د. در هر 
حال برای دانستن اینکه کالب هاوس به رقيبی جدی برای 
شبکه های اجتماعی دیگر در ایران تبدیل شده و یا استقبال 
از این شبکه اجتماعی تنها یك تب زودگذر در سطح جامعه 

است، باید اندکی صبر کرد و منتظر ماند.

روبات ها این روزها با شيوع ویروس کرونا و به دليل عدم 
نيازشان به حفظ فاصله اجتماعی، جذابيت دارند و بيشتر 
در بورس هس��تند. با این حال، اگر در یك دهه آینده نياز 
کمتری به نيروی انس��انی مثال در حوزه حسابداری وجود 
داش��ته باش��د و کار آنها به روبات ها واگذار ش��ود، همواره 
مش��اغل دیگری وجود خواهد داش��ت که هم��ان نيروی 
کار را با مهارت جدیدتری نياز داش��ته باش��د. به گزارش 
»فایننشال تایمز«، بشر مناس��بات طوالنی اما دشواری با 
هوش مصنوعی داش��ته اس��ت. چندین و چند دهه است 
که در فيلم ها و رمان ه��ای علمی-تخيلی با موضوع غلبه 
روبات ها بر انسان مواجهيم و تصویر دهشتناک و موهومی 
از هوش مصنوعی که هوش و تمدن بش��ری را شکس��ت 
داده، در حافظه جمعی مان ترس��يم ش��ده است، اما وقتی 
اتوماسيون و انجام امور به صورت خودکار وارد محيط های 
کاری شد، دیگر خبری از آن هراس موهوم از نابودی بشر 
وجود نداشت؛ بلکه تصویری پادآرمانشهری )دیستوپيایی( 
از آینده ترس��يم شد که در آن انسان ها مهارت هيچ کاری 
ندارند و جای ش��ان را روبات ها باید بگيرند. این دغدغه در 
ذهن بشر با رخداد بحران کرونا حتی تشدید هم شد. مثال 

نتایج پژوهشی در انگلستان منتشر شد که نشان می داد در 
بخش های خرده فروشی و همچنين رستوران و هتلداری، 
آینده مش��اغل به خطر افتاده اس��ت و کارکن��ان در این 
بخش ها ب��ه صورت ناگزیر باید جای خ��ود را به روبات ها 
بدهن��د. واقعيت این اس��ت که صاحبان کس��ب و کارها 
می توانند تکنولوژی های ابداعی مختلف و جدیدی از جمله 
روبات های صنعتی و هوش مصنوعی را در امور خود به کار 
بگيرند، اما راه حتی بيشتر از گذشته برای شان هموار شده 
است. یك نگاه درازمدت به قضيه این است که از ابزارهای 
جدید )مثال روبات ها( ب��رای غنی کردن فضای کار ایجاد 
ش��ود و مهارت های بيشتری برای استفاده بهينه از آنها به 
کارکنان آموزش داده شود. اگر اینطور نباشد، معنایش این 
است که گزینه دیگری رخ داده است: کسب و کارها بدون 
تحقيق و بررس��ی الزم وارد فضایی شده اند که نتيجه اش 

ایجاد خأل در بازار مشاغل و کاهش بهره وری خواهد بود.
وقتی درباره اوج گيری روبات ها صحبت به ميان می آید، 
هم��واره تصویری فيزیکی از خط توليدی که روبات در آن 
دارد با سرعت کار می کند، ارائه می شود. در عالم واقع هم 
یك غول صنعت فست فود آمریکا یعنی »وایت َکسل« در 

حال انجام مراحل آزمایش��ی کار با یك روبات آشپز است؛ 
روباتی که مثل بقيه کارکنان در این رس��توران زنجيره ای 
مجبور نيس��ت تا فاصله اجتماع��ی را رعایت کند یا دائما 
تست کرونا بدهد. نام این روبات که همبرگر سرخ می کند، 
فليپی اس��ت و توسط شرکت »ميس��و روبوتيکز« ساخته 
ش��ده است. جالب اس��ت بدانيد در نيمه دوم سال 2020 
مي��الدی، تعداد روبات ه��ای کارگر صادرش��ده از ژاپن به 
س��ایر نقاط دنيا به ميزان 13درصد افزایش داشته است و 
روبات های آش��پز هم از جمله آنها بوده اند. از سوی دیگر، 
در نقاط مختلف جه��ان افزایش اقبال مردم به خریدهای 
آنالین در دوران ش��يوع کرونا باعث شده است روبات های 
تشخيص گر هویت و مشخصات نيز استفاده بيشتری پيدا 
کنن��د. در این ميان، به نظر می رس��د ک��ه خيلی ها مثل 
گذشته به هوش مصنوعی و استفاده از آن بدبين نيستند. 
یک��ی از آنها، مایکل پریدیس، مدیرعامل ش��رکت »فائتم 
اِی آی« اس��ت که کارش اس��تفاده از تکنولوژی پيشرفته 
برای مهارت آموزی جدید به کارکنان ش��رکت هایی است 
که اخيرا هوش مصنوعی بيش��تری را در امور خود به کار 
گرفته اند. از نظر او، فناوری ها و تکنولوژی های جدید باعث 

بهبود بهره وری کارکنانی خواهد شد که امور تکرارشونده را 
در شرکت ها به عهده داشته اند و حاال می توانند وارد مراحل 

تکميلی کار خود شوند.
پریدیس در مورد خطری که به خاطر اتوماسيون پيش 
روی مش��اغل آینده وجود دارد هم چندان نگران نيست. 
در واقع، او معتقد است که برای مهارت آموزی هميشه جا 
هست. به عنوان مثال، اگر در یك دهه آینده نياز کمتری 
به نيروی انس��انی مثال در حوزه حس��ابداری وجود داشته 
باش��د و کار آنها به روبات ها واگذار ش��ود، همواره مشاغل 
دیگ��ری وجود خواهد داش��ت که همان ني��روی کار را با 
مهارت جدیدتری نياز داش��ته باشد. از جمله آنها می توان 
به متخصصان امنيت سایبری اشاره کرد. پریدیس می گوید 
منطقی نيست که شرکت ها عده ای را به خاطر اتوماسيون 
از کار بيکار کنند و س��پس به آنها بيمه بيکاری بپردازند؛ 
بلک��ه باید هم��ان نيروها برای پس��ت های جدید آموزش 
ببينند. در چنين مس��يری به نظر می رسد که در دروس 
دانش��گاهی و آکادميك رشته هایی مثل مدیریت بازرگانی 
هم باید تغييراتی داده ش��ود و شرایط جدید شرکت ها در 
آنه��ا مورد توجه قرار بگيرد. تنها در این صورت اس��ت که 

امکان حفظ رش��د پایدار اقتصادی وجود خواهد داش��ت. 
درک مدیران آینده درب��اره ارزش مهارت آموزی می تواند 
در این راس��تا بسيار مهم باش��د. برای آنکه در آینده برای 
مهارت آموزی به کارکنان قدیمی تر در شرکت ها دیر نشود، 
توجه به ایجاد تحول در نظام آموزش��ی، بس��يار حياتی و 

فوری است.
روبات ها در انجام برخی از کارها نظير امور تکرارشونده، 
محاس��به و برداش��تن بار می توانند به راحتی جای نيروی 
انس��انی را بگيرند و پر کنند، اما در بس��ياری از حوزه های 
دیگ��ر اص��ال اینطور نيس��ت. مث��ال روبات ه��ا خالقيت و 
قابليت انس��ان ها و همچنين توانایی درک شرایط پيچيده 
و چندجانبه را ندارن��د. در زمينه پيش بينی وقایع جهانی 
نيز ممکن اس��ت اوضاع به همين گونه باش��د. کما اینکه 
روبات ها پيش بينی نکردند که پاندمی کرونا در سال 2020 
رخ می ده��د، ام��ا در هر ح��ال به نظر می رس��د که وقوع 
بحران کرونا به شدت فضای اتوماسيون و استفاده از هوش 
مصنوعی را تغيير داده باشد و برخی از کسب و کارها را به 
ضرورت و فوریت توجه به آن واداش��ته باشد. این تغييری 

مثبت برای جوامع بشری خواهد بود.

بحران کرونا چطور حضور روبات ها در محیط کار را توجیه کرد؟

انقالب کرونایی در مشاغل

کالب هاوس چطور به اقبال عمومی در ایران رسید؟

خیابان دوطرفه

بررسی 11 شيوه بازاریابی تعاملی

بازاریابی محتوایی با هدف تقویت گفت وگو میان مشتریان
بازاریابی محتوایی در طول س��ال های اخير اهميت زیادی پيدا کرده است. تاثيرگذاری بر روی مشتریان 
با توليد محتوای جذاب دیگر بخش��ی از برنامه هر کس��ب و کاری محسوب می شود. اعتبار بازاریابی برندها 
در نگاه مشتریان بستگی به کيفيت و نوع محتوای شان دارد.  با این حساب اگر یك برند نسبت به کيفيت 
محتوای بازاریابی اش توجه نشان ندهند، به زودی با مشکالت زیادی در زمينه تاثيرگذاری بر روی مشتریان 
مواجه خواهد شد. امروزه یکی از نکات مهم برای بازاریابی تاثيرگذاری بر روی مشتریان در عرصه بازاریابی 
ترغيب آنها به س��وی گفت وگو با برند یا گفت وگو با یکدیگر در رابطه با برندمان اس��ت. بدون تردید این امر 

نيازمند استفاده از محتوای بازاریابی جذاب است.  در غير این صورت مشتریان تمایلی برای تعامل با...



فرصت امروز: ثبت امالک مس��کوني در س��امانه ملی امالک و اسکان از 
روز پنجش��نبه 19 فروردین ماه کليد خ��ورده و کليه خانوارهاي مالك و 
مستاجر  باید مشخصات محل سکونت خود را ظرف مدت دو ماه یعنی تا 
19 خردادماه در این سامانه ثبت کنند. هدف از اجراي این طرح، شناسایي 
واحدهاي خالي از طریق س��امانه امالک و اس��کان برای دریافت ماليات از 
آنها و همچنين شناسایي محل سکونت خانوارهاي شهري و روستایي و به 
نوعي اتصال کد ملي سرپرست خانوار و اعضاي خانواده به کد پستي محل 
سکونت است. سرپرستان خانوار باید براساس آخرین رقم کد ملي خود و 
مطابق با جدول زمان بندي که در سامانه امالک و اسکان آمده است، به این 
س��امانه مراجعه کنند، اما اگر سرپرست خانواري از ثبت نام در تاریخ اعالم 
شده جا بماند، مي تواند از تاریخ 10 اردیبهشت تا 19 خردادماه نسبت به 

ثبت اطالعات سکونتي خود در سامانه امالک و اسکان اقدام نماید.
نکته مهم این است که با درج اطالعات در این سامانه هيچ نوع مالياتی به 
خانه اول و دوم شما در شهری دیگر و همچنين خانه های واقع در شهرهای 
کوچك و روس��تاها تعلق نمی گيرد، اما باید حتما ثبت نام کنيد. ضمنا در 
آینده ارائه خدمات دولتی نظير یارانه، گواهينامه، انشعابات، افتتاح حساب 
بانکی و بسياری از خدمات دیگر منوط به ثبت اطالعات سکونتی در سامانه 

امالک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد شد.
نکات مهم برای ثبت نام در سامانه اسکان

در این زمينه، معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی در 
گزارش��ی به نکات کليدی برای درج اطالعات در س��امانه امالک و اسکان 
پرداخته و به س��واالت مهم و پرتکرار مخاطبان پاسخ داده است. به گفته 
وزارت راه و شهرس��ازی، سرپرستان خانوار برای ثبت اطالعات در سامانه 
ملی امالک و اسکان بایستی به نکات مختلفی توجه کنند. ازجمله اینکه 
سرپرس��تان خانوار برای خوداظهاری اطالعات مالکيت و سکونت باید به 
س��امانه امالک و اسکان )به نشانی http://amlak.mrud.ir( که توسط 
وزارت راه و شهرس��ازی طراحی شده و دارای اعتبار است، مراجعه کنند. 
برای ورود به س��امانه الزم اس��ت با یك شماره همراه که مالکيت آن برای 
کد ملی سرپرست خانوار ثبت شده است، اقدام نمایند. برای ثبت واگذاری 
ملك در س��امانه امالک و اسکان ضرورت دارد که در کنار اطالعات ملك 

در ليست امالک تحت مالکيت، گزینه ثبت واگذاری ملك انتخاب شود.

موجران نيز باید واحدهای مسکونی خود را که در اختيار مستاجر است 
در قس��مت افزودن ملك بعد از ورود اطالعات ملك، در قسمت اطالعات 
سکونت، گزینه »شخص دیگری ساکن است« را انتخاب کرده و اطالعات 
مس��تاجر  را در آن وارد نمایند، اما چنانچه واحد مسکونی خالی نباشد و 
خال��ی نمایش داده ش��ود، وضعيت اقامت ملك را ب��ا انتخاب گزینه ثبت 
یا تغيير ساکن مش��خص کنند. البته وارد نمودن کد رهگيری برای ثبت 

فروش یا سکونت ملك الزامی نيست.
نکته مهم این است که امکان ویرایش اطالعات بعد از ثبت نهایی وجود 
ندارد و بنابراین الزم است سرپرستان خانوار در وارد کردن اطالعات خود 
دقت داش��ته باش��ند. همچنين منظور از اقامتگاه اصلی در این س��امانه، 
اقامتگاهی اس��ت که در آن زندگی می کنيد و اقامتگاه فرعی اقامتگاه دوم 
خانواده شماست. در ارتباط با زمان بندی مراجعه به سامانه امالک و اسکان 
نيز باید گفت، مراجعه براساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است، 
اما از 10 اردیبهشت تا 19 خرداد تمامی کدهای ملی قابليت ثبت نام دارد. 
بر این اس��اس، از روز 19 فروردین تا 9 اردیبهشت افرادی که آخرین رقم 
کد ملی آنها به ترتيب 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 و صفر اس��ت به ترتيب 
هر کدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. نهایتا چنانکه گفته شد از روز 10 
اردیبهشت تا 19 خردادماه نيز تمامی افراد می توانند اطالعات ملکی خود 

را ثبت کنند.
پاسخ به سواالت متداول درباره درج اطالعات

همچني��ن برای ثبت اطالعات در س��امانه امالک و اس��کان ترجيحا از 
مرورگرهای به روز Google Chrome یا Mozilla Firefox استفاده 
کنيد، اما اگر وضعيت س��کونت ملك تان تغيير کرده است باید در قسمت 
ام��الک تحت مالکيت در کنار ردیف ملك خود روی گزینه ثبت یا تغيير 
ساکن کليك کرده و وضعيت جدید سکونت ملك خود را ثبت نمایيد. نکته 
دیگر اینکه اگر می خواهيد اقامتگاه خود را تغيير دهيد و اقامتگاه قبلی خود 
را حذف نمایيد باید در قسمت اقامتگاه ها در کنار ردیف اقامتگاه قبلی خود 
روی گزینه اتمام سکونت کليك کرده و تاریخ پایان سکونت در آن را درج 

کنيد. سپس مشخصات اقامتگاه جدید خود را ثبت نمایيد.
براس��اس این گزارش، در صورتی که ملك به مدت 120 روز غيرمتوالی 
در طول س��ال مالياتی خالی باش��د، باز هم مشمول ماليات بر خانه خالی 

خواهد شد. درخصوص افرادی که بيش از پنج واحد مسکونی خالی دارند، 
اینکه تمامی امالک در یك شهر واقع باشند یا نه، چندان مهم نيست. به هر 
حال در صورتی که مالك بيش از پنج واحد مسکونی خالی باشد، مشمول 

ماليات دو برابری می شود.
اما اگر ملکی در طول سال، 120 روز خالی بماند، اما مالك آن را فروخته 
باشد، به طوری که بخشی از 120 روز زمان خالی ماندن در اختيار مالك 
اول و مابقی در اختيار مالك دوم باشد، در این صورت آیا مشمول ماليات 
می ش��ود؟ در پاسخ باید گفت، اگر 120 روز از زمان خالی بودن در اختيار 
یك مالك باشد، مشمول ماليات می شود. همچنين اگر محل سکونت فرد 
تغيير کرده، ظرف مدت حداکثر یك ماه بایس��تی اطالعات محل سکونت 
جدید را در س��امانه ثبت نمود. فرسودگی ملك نيز مالک عدم شموليت 

در ماليات نيست و ملك فرسوده نيز مشمول ماليات خانه خالی می شود.
از س��وی دیگر، واحدهای مس��کونی در ش��هرهای زیر یکصد هزار نفر 
جمعيت مش��مول ماليات خانه خالی نمی شوند، اما چنانچه اطالعات آنها 
در سامانه اظهار نشوند، مشمول جریمه خواهند شد. همچنين واحدهای 
مسکونی واقع در کليه شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعيت و روستاهای 
کش��ور که هر ی��ك از مالك یا بهره ب��ردار آنها در س��امانه ملی امالک و 
اسکان کشور ثبت نش��ده باشد در حکم خانه  خالی تلقی شده و مشمول 
جریمه ای معادل 20 درصد ماليات سال اول موضوع ماده )54 مکرر( قانون 
ماليات های مستقيم می شوند و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای باالی 
یکصد هزار نفر جمعيت هم که هر یك از مالك یا بهره بردار آنها در سامانه 
ملی امالک و اس��کان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع 

ماده )54 مکرر( این قانون محسوب می شوند.
همچنين اگر مالك اقامتگاه اصلی یکی از اعضای خانوار )مثال همسر یا 
یکی از فرزندان سرپرست خانوار( باشد، در این حالت سرپرست خانوار الزم 
اس��ت در قس��مت مالکيت ملك آن عضو خانوار را به عنوان مالك معرفی 
کند. این عضو خانوار نيز الزم است به صورت جداگانه وارد سامانه شده و 
ملك خود را ثبت کند. دقت کنيد که در هنگام ثبت ملك الزم است وی 
در قسمت اطالعات سکونت گزینه »خودم ساکن هستم« را انتخاب کند. 
نکته آخر نيز آنکه اگر خانه ای خریده اید، اما هنوز س��ند به نام تان نش��ده 

است باید در قسمت نوع سند گزینه »عادی« را انتخاب نمایيد.

امکان ویرایش اطالعات پس از ثبت نهایی وجود ندارد

همه چیز درباره ثبت نام در سامانه امالک و اسکان

وزیر راه و شهرس��ازی از امکان پيگيری حقوق��ی قراردادهای خرید 
هواپيم��ا از بوئينگ که با خروج آمریکا از برجام متوقف مانده، خبر داد 
و گفت بوئينگ باید نس��بت به قرارداد خود )با ایران ایر( پاسخگو باشد. 
به گفته محمد اس��المی، ش��رکت های ایرانی که قرارداد خرید هواپيما 
با بوئين��گ را امضا کرده اند، می توانند به  لح��اظ قانونی حقوق خود را 

پيگيری کنند. 
اس��المی همچنين درباره اینکه آیا شرکت های هواپيمایی ایرانی در 
سال جاری ميالدی قرارداد خرید هواپيما با بوئينگ را پيگيری کرده اند، 
افزود: »ایران ایر و ش��رکت هایی که قرارداد داش��ته اند، به طور طبيعی، 
حقوقی دارند که طرف قرارداد باید نس��بت به آن پاس��خگو باشد. اگر 
این شرکت ها قرارداد خود را پيگيری کرده باشند به لحاظ حقوقی کار 
درستی انجام داده اند. بوئينگ هم باید نسبت به قرارداد خود با ایران ایر 

پاسخگو باشد.
خرداد 1395 بود که رقابت بوئينگ و ایرباس بر سر بازار ایران جدی تر 
ش��د. دو قطب اصلی هواپيماسازی در جهان مدت هاست چشم به بازار 
ایران دوخته  بودند. برداش��ته ش��دن تحریم ها با توافق برجام این فضا 

را ب��رای آنها فراهم کرد ت��ا دوباره هواپيماهای توليدی خود را به جمع 
ناوگان هوایی ایران برس��انند. ایرباس به عنوان یك ش��رکت فرانسوی 
موفق ش��د همزمان با س��فر حس��ن روحانی رئيس جمهوری ایران به 
فرانس��ه، قراردادهایی در این زمينه با ایران داشته باشد، اما بوئينگ که 
شرکتی آمریکایی است از این مسابقه عقب افتاده بود تا اینکه باالخره 
روز بيس��ت وپنجم خردادم��اه خبرهایی از قرارداد این ش��رکت با ایران 
دس��ت به دست شد. اینکه »هواپيماس��ازی بوئينگ آمریکا با ایران در 
زمينه فروش یا اجاره بيش از 100فروند جت مس��افربری طبق توافق 
تهران با قدرت های جهانی برای کاهش تحریم ها به تفاهم رسيد.« همان 
زمان عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی با این جمله کوتاه خبر 

داد که ایران با بوئينگ به توافق رسيده است.
پس از امضای برجام و اجرایی ش��دن ای��ن توافق بين المللی، ایران ایر 
 B777 مک��س و B737 اق��دام به س��فارش80فروند هواپيم��ا از نوع
از ش��رکت هواپيماسازی بوئينگ کرد و موفق ش��د مجوز اوفك، دفتر 
کنترل سرمایه های خارجی که زیر نظر وزارت خزانه داری آمریکا فعاليت 
می کند را برای خرید این هواپيماها به دست آورد. همچنين دو شرکت 

هواپيمایی آس��مان و قشم ایر به ترتيب برای خرید 30 و 10 هواپيما با 
بوئينگ قراردادهایی امضا کرده بودند.

ام��ا 10 روز پس از انتخاب دونالد ترامپ به  عنوان ریاس��ت جمهوری 
آمریکا، مس��ئله خرید هواپيما با ابهام روبه رو شد؛ چراکه بالفاصله پس 
از انتخابات آمریکا، مجلس نمایندگان این کش��ور با تصویب طرحی در 
ص��دد ممنوعيت فروش هواپيما به ایران برآم��د. ترامپ نيز اعالم کرد 
توافق هسته ای بين المللی سال 2015 با ایران را که شامل مفادی برای 
فراهم کردن امکان فروش هواپيماهای مسافربری از سوی شرکت های 
اروپایی و آمریکایی به ایران می شود، لغو خواهد کرد. این گفته ها ادامه 
داش��ت تا اینک��ه با خروج آمریکا از برجام و لغ��و مجوزهای اوفك، این 
قرارداده��ا به حال��ت تعليق درآمد و عمال بوئينگ هي��چ هواپيمایی را 
به ش��رکت های ایرانی تحویل نداد. حاال گزارش هایی منتش��ر می شود 
که نشان می دهد ش��رکت های هواپيمایی ایرانی از ابتدای سال جاری 
ميالدی مذاکرات خود را با بوئينگ برای پيگيری وضعيت این قراردادها 
آغاز کرده اند. ش��اید با احيای برجام وضعيت این قراردادها نيز مشخص 

شود.

با آغاز مذاکرات غيرمس��تقيم برای احيای برجام، منابع غربی ارزیابی 
کردن��د نفت ایران ممکن اس��ت زودت��ر از حد انتظار به ب��ازار برگردد. 
ژورنال نفت و گاز با اشاره به گزارش شرکت تحقيقات نفت کپلر نوشت: 
ش��روع مذاکرات نشانه مثبتی از اتفاقات آتی است. ممکن است تهران 
و واشنگتن به زودی سر ميز مذاکره بنشينند و اگر چنين اتفاقی روی 
دهد و به توافق برسند، حدود 2ميليون بشکه در روز نفت ایران می تواند 

به مجموع توليد اوپك افزوده شود.
کوین رایت، تحليلگر ش��رکت کپلر در س��نگاپور ماه گذش��ته گفته 
ب��ود واردات نفت چي��ن از ایران در مارس به 856 هزار بش��که در روز 
خواهد رسيد که بيشترین ميزان در دو سال گذشته است و رشد 129 
درصدی نس��بت به واردات فوریه خواهد داشت. معامله گران می گویند 

محموله های نفت ایرانی به دليل تحریم ها ارزان تر هس��تند و در چين 
قيمت آنها معموال سه تا پنج دالر در هر بشکه پایين قيمت نفت برنت 
است. این قيمت جذاب باعث شده است شرکت های چينی همزمان با 

صعود قيمت های جهانی، به افزایش خرید نفت ایران اقدام کنند.
مذاکرات غيرمستقيم هفته گذشته در وین آغاز شد و از سوی مقامات 
موفقيت آميز ارزیابی شد که فصل جدیدی را در تالش برای حفظ توافق 
هس��ته ای ایران گش��ود. تهران و دولت جدید آمریکا گفته اند آماده اند 
مذاکرات را برای رفع تحریم های آمریکا و بازگشت صنعت نفت ایران به 
فعالي��ت عادی خود آغاز کنند، با این حال ایران تاکيد کرده که آمریکا 
باید نخست تحریم ها را رفع کند و آمریکا خواهان آن است که پيش از 

رفع تحریم ها، ایران غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

به گزارش اویل پرایس، اگر این مذاکرات به رفع تحریم ها و بازگشت 
نفت ایران به بازار منتهی شود، اوپك که در حال حاضر توليدش را برای 
تقویت قيمت ها محدود کرده است، ممکن است با مشکل روبه رو شود، 
اما این مش��کل ممکن اس��ت به حدی که برخی تصور می کنند بزرگ 
نباش��د. ایران در حال حاضر ميزان نفت بيش��تری از آنچه آمار رسمی 
نشان می دهند، صادر می کند که عمده آن به مقصد چين است. پس از 
رفع تحریم ها، آمار صادرات روشن تر خواهد شد. شاید مشکل بزرگ تر 
برای توليدکنندگان نفت آمریکا این باشد که صادرات نفت ایران به هند 
آغاز خواهد ش��د و جای بخشی از نفت آمریکا را می گيرد. هند پس از 
توقف خرید نفت ایران به دليل تحریم های واش��نگتن، به واردات نفت 

آمریکا پرداخت.

قرارداد خرید هواپیماهای برجامی زنده می شود؟

معمای خرید هواپیما از بوئینگ

ایران به بازار جهانی نفت نزدیک تر شد

نفت ایران در انتظار احیای برجام

باشگاهاقتصاددانان

تورم همیشه و همه جا پدیده ای پولی است
پول گرایی به روایت میلتون فریدمن

اگر تصور کنيم که قرن بيس��تم، قرن بانکداری مرکزی و اقتصاد 
کينزی بود، آن��گاه می توانيم ميلتون فریدم��ن را به عنوان جریان 
اصلی تری��ن اقتص��اددان جایگزی��ن این جری��ان در نظ��ر بگيریم. 
فریدمن یک��ی از بزرگترین مدافعان بازار آزاد و چهره اصلی مکتب 
اقتص��ادی ش��يکاگو بود. او محب��وب و در عين ح��ال منفور بود و 
ش��اید اثرگذارترین اقتصاددان نس��ل خودش به شمار آید. فریدمن 
در س��ال 1976 برنده جایزه نوبل اقتصاد ش��د و به عنوان یکی از 
چندین اقتصاددان مکتب ش��يکاگو به این افتخار رسيد. او به دليل 
موفقيت های��ش در مطالعات مصرف، تاریخ و نظریه پول ش��ناخته 
می ش��ود و همچنين برای نمایش پيچيدگی های سياست هایی که 

در راستای ایجاد ثبات اقتصادی اجرا می شوند.
ميلت��ون فریدمن در روز پایانی بهار 1912 در بروکلين نيویورک 
ب��ه دنيا آم��د. والدین او مهاجرانی یهودی بودند که از مجارس��تان 
ب��ه ای��االت متحده آمریکا آم��ده بودند و ه��ر دو در زمينه تجارت 
کاال فعالي��ت می کردند. او در دوران کودکی یك تصادف را از س��ر 
گذراند که جای زخمش روی صورت او و باالی لبش دیده می شد. 
او در 16 س��الگی ب��ا نمرات و عملکردی درخش��ان از دبيرس��تان 
فارغ التحصي��ل ش��د و س��پس در بهترین موسس��ات علمی جهان 
تحصيل کرد. فریدمن که عمری نس��بتا طوالنی داش��ت، دو جنگ 
جهانی، جنگ سرد و ظهور و فروپاشی شوروی را دید و در سن 94 

سالگی در پایيز سال 2006 در سان فرانسيسکو درگذشت.
زمانی ک��ه فریدمن به عنوان یك اقتصاددان فعاليت خود را آغاز 
کرد، اقتصاد کينزی کل فضای فکری علم اقتصاد را قبضه کرده بود. 
با این حال، او به عنوان یکی از طرفداران پروپاقرص بازارهای آزاد، 
در دوران تس��لط سياست های کينزی از پول گرایی سخن می گفت. 
آثار او به ش��کلی نامعمول در دسترس است. او می گفت اگر فدرال 
رزرو عرضه پول را با نرخی ثابت افزایش می داد، مش��کالت تورم و 

بيکاری در کوتاه مدت حل می شد.
فریدمن همانند آدام اس��ميت و فردریش هایك که الهام بخش او 
بودند، بازار آزاد را می س��تود، نه فقط به خاطر کارایی اقتصادی آن 
بلکه به خاطر قدرت های اخالقی اش. او آزادی اقتصادی، سياس��ی 
و مدنی را به خودِی خود، هدف می دید نه وس��يله ای برای رسيدن 
به هدف. این همان چيزی اس��ت که ب��ه زندگی ارزش می دهد. او 
می گف��ت زندگی آزادانه در کش��وری با اس��تانداردهای پایين را به 
زندگی در کش��وری با رژیم های بس��ته ترجي��ح می دهد. البته این 
احتمال که کش��وری آزاد فقيرتر از کشوری بسته باشد، در نظرش 
ناممک��ن می نمود؛ به اعتقاد او، برتری اقتصادی و اخالقی بازار آزاد 

»اکنون ثابت شده است.«
او مدتی هم مش��اور ریچارد نيکسون بود، اما وقتی رئيس جمهور 
آمریکا برخالف روح بازار از او خواس��ت با دس��تور به رئيس فدرال 
رزرو، عرضه پول را به ش��دت افزایش دهد، از نيکس��ون نااميد شد. 
سياس��ت های اقتصادی مارگارت تاچر و ژنرال پينوشه در دهه 80 
مي��الدی، الهام گرفت��ه و مورد حمایت فریدمن بود. البته در س��ال 
2003 او اق��رار ک��رد که یکی از آن سياس��ت ها، یعنی هدف گيری 
عرضه پول »موفقيت آميز نبود« و تردید داش��ت که »اگر امروز بود 

باز هم همان کار را می کردم.«
ن��ام فریدمن بي��ش از بازار آزاد با مکت��ب پول گرایی گره خورده 
است و شاید همين صورت بندی های ریاضياتی و فنی او تفاوتش با 
اقتصاددان هایی چون فون هایك را که بيش��تر به اخالق و سياست 
نزدیك بودند، آش��کار کند. برای درک پول گرایی باید نظریه کّمی 
پول که همان س��نگ بنای پول گرایی اس��ت را درک کنيم. بيشاپ 
در کتاب دانش��نامه اقتصادی خود ش��رحی از نظریه کّمی پول به 
دست می دهد که در ادامه آن را با هم مطالعه می کنيم. این نظریه 
می گوی��د ک��ه کّميت پول موج��ود در اقتص��اد ارزش آن را تعيين 
می کند. زیاد ش��دن عرضه پول، دليل اصلی تورم اس��ت. به همين 
دليل اس��ت که ميلتون فریدمن ادعا کرد »تورم هميش��ه و همه جا 
پدیده ای پولی اس��ت.« این نظریه مبتنی بر معادل فيش��ر اس��ت؛ 
MV=PT، ک��ه به افتخار اروینگ فيش��ر این طور نام گذاری ش��ده  

است.
در این معادله M موجودی پول، V س��رعت گردش، P متوسط 
قيم��ت و T تع��داد تراکنش های اقتصاد اس��ت. ای��ن معادله به ما 
می گوید که به ش��کلی س��اده و روشن، کّميت پول خرج شده برابر 
کِميت پول استفاده ش��ده است. نظریه کّمی در خالص ترین شکل 
خود، فرض می کند که T و V، دست کم در کوتاه مدت هر دو ثابت 
هس��تند بنابراین هرگونه تغييری در M به شکل مستقيم منجر به 
تغييری در P می شود. به عبارت دیگر، اگر عرضه پول را باال ببرید، 

تورم ایجاد می شود.
کين��ز در دهه 30 ميالدی، این نظریه را که تا آن زمان از اصول 
جری��ان اصلی بود، به چالش کش��يد. به نظر می رس��يد که افزایش 
عرضه پول منجر به افتی در سرعت گردش شده و درآمد واقعی را 
باال ببرد که این مس��ئله متناقض دوگانگی کالسيك است )مراجعه 
ش��ود به خنثی بودن پول(. پس از آن، پول گراهایی چون فریدمن 
پذیرفتند که V ممکن اس��ت به خاطر تغييرات M تغيير کند، اما 
این تغيير به ش��کلی باثبات و قابل پيش بينی اس��ت و از قوت این 
نظریه کم نمی کند. با این حال، سياس��ت های پول گرا زمانی که در 
بس��ياری از کش��ورها طی دهه 80 به کار بسته شدند، خوب از آب 
درنيام��د و خود فریدمن هم این مس��ئله را بعدا پذیرفت. البته این 
خوانش مربوط به افرادی است که در جریان های امروزی اقتصادی 
جهان بيش��تر به س��مت ميانه و دیدگاه های کين��زی تکيه دارند و 

مدافعان بازار آزاد، خوانش دیگری از کل ماجرا ارائه می کنند.
از جمله آثار فریدمن، کتاب »سرمایه داری و آزادی« است که در 
سال 1962 منتشر شد. این کتاب در 60 سال گذشته به 18 زبان 
ترجمه ش��ده و بيش از 500 هزار نس��خه آن به فروش رفته است. 
فریدمن در این کتاب ادعا می کند که آزادی اقتصادی پيش ش��رط 
آزادی سياس��ی اس��ت. تعریف او از عبارت ليب��رال مطابق با آرای 
متفکران روش��نگری است و به نظر او، از زمان بحران بزرگ به بعد 
این عبارت در ایاالت متحده آمریکا به ش��کلی اشتباه و حتی فاسد 
استفاده می ش��ود. از نگاه فریدمن، بازار آزاد هم توجيهات عملی و 
هم فلس��فی فراوانی دارد. از ادعاهای بس��يار جالب و حتی عجيب 
این کتاب، این اس��ت که به نظر فریدمن نباید اجباری برای دادن 
پروانه پزش��کی وجود داشته باش��د و مراکز آموزشی باید از روشی 

دیگر پيروی کنند.
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فرصت امروز: با خروج آمریکا از برجام و بازگش��ت دور دوم تحریم ها در 
س��ال 97، اقتصاد ایران نسبت به دور اول تحریم ها با چالش هاي بيشتري 
مواجه ش��د. هرچند تامين مواد غذایي و دسترسي همه مردم به کاالهای 
اساس��ی از مهمترین دغدغه هاي دولت هاست، اما به دليل افت درآمدهای 
ارزی ایران به خاطر تحریم ها، دولت در دو س��ه س��ال گذش��ته به تدریج  
فهرس��ت کاالهای مش��مول ارز ترجيح��ي را محدودتر کرده اس��ت. این 
فهرست هم اکنون تنها شامل جو، ذرت، گندم، روغن خام، دانه هاي روغني 

)سویا( و دارو و تجهيزات پزشکي مي شود.
روند کاهش��ي درآمده��اي دولت در ماه های گذش��ته در حالی با ادامه 
تحریم ها و افت س��طح فعاليت هاي اقتصادي بر اثر ش��يوع کرونا، تشدید 
شده است که این امر موجب شده تامين ارز موردنياز براي واردات کاالهاي 
اساسي با ارز ترجيحي بيش از پيش دشوار شود، به طوري که طبق گفته 
بانك مرکزي، ميزان ارز ترجيحي تخصيص یافته طي هفت ماهه اول سال 
99 حدود 6.2 ميليارد ریال بوده که تنها معادل 41 درصد رقم تخصيص 
یافته در کل سال 98 بوده است. این بدین معناست که ميزان ارز ترجيحي 
تخصيص داده شده در سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. حال 
در ش��رایطي که تامين بودجه موردنياز براي اجراي سياست ارز ترجيحي 
با چالش روبه روست و از سوي دیگر، حذف یکباره این سياست نيز تبعات 

منفي و خاص خود را به همراه دارد، چه باید کرد؟
تخصیص ارز ترجیحی چقدر می تواند ادامه یابد؟

در این راستا، موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی با 
رویک��رد مطالعه تطبيقي به بررس��ي تجربيات جهاني در زمينه تخصيص 
ارز براي واردات کاالهاي اساس��ي و سياست هاي مکمل و یا جایگزین آن 
پرداخته و در جست وجوی پاسخ این پرسش برآمده است که تخصيص ارز 

ترجيحی چقدر می تواند ادامه داشته باشد؟
درخصوص اجراي سياست ارز ترجيحی البته دیدگاه هاي مختلفي وجود 
دارد. واقعيت آن اس��ت که همانند بس��ياري از سياست هاي یارانه اي، این 
سياست نيز واجد آسيب هاي اجتناب ناپذیري است. در یك سو، منتقدان 
پيشنهاد مي کنند این سياست با سياست هاي حمایتي از اقشار آسيب پذیر 
جایگزین شود و در سوی دیگر، موافقان بر تداوم اجراي این سياست تاکيد 
می کنند. در این بين، مخالفان ارز ترجيحی می گویند اختصاص این ارز به 
کاالهای اساس��ی در دو سال گذشته باعث نشده که قيمت آنها رشد پيدا 
نکن��د و به وفور در اختيار مردم باش��د؛ چنانکه هم اکنون با چالش تامين 
روغن و مرغ روبه رو هستيم، در حالی که ارز ترجيحی برای واردات دانه های 

روغنی و خوراک دام و طيور تخصيص داده شده است.
اگرچه ادامه تخصيص ارز ترجيحي مي تواند آسيب هایي به همراه داشته 
باش��د، اما در شرایط حساس کنوني نيز حذف کامل آن به صالح نيست، 
چراکه توقف این سياست مي تواند به افزایش بيش از پيش قيمت کاالهاي 
اساسي و بروز التهابات شدید در بازار بينجامد. پس راه حل چيست؟ این 
سوالی است که موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برای پاسخ آن به 
تجربيات جهانی در این زمينه رجوع کرده و در پایان، اجراي طرح کاالبرگ 
الکترونيك در ایران را پيشنهاد داده است؛ کما اینکه سياست پرداخت شبه 
نقد به اقشار ضعيف براي کاالهاي اساسي و انواع مواد غذایي، سال هاست 
که در کش��ورهایي نظير آمریکا، هندوس��تان و اندونزي اجرا مي ش��ود و 
در لبنان و ونزوئال نيز سيس��تم کاالبرگ الکترونيك به موازات سياس��ت 
تخصيص ارز براي واردات کاالهاي  اساسي به اجرا درآمده است. به اعتقاد 

بازوی کارشناسی وزارت صمت، اجرای این طرح مي تواند ابزار موثري براي 
کمك به تامين امنيت غذایي اقشار آسيب پذیر باشد. هرچند کارآمدي این 
طرح مستلزم وجود بانك اطالعاتي جامع براي برآورد هزینه و درآمد مردم 
برای تعيين خانوارهاي مش��مول و در کن��ار آن، اطمينان از تامين منابع 

پایدار مالي براي اجراي طرح است.
استمرار سياست ارز ترجيحي تا زمان عبور از شرایط بحراني و در عين 
حال اصالح آن، توجه به سياس��ت هاي حمایتي کش��اورزي براي کاهش 
وابس��تگي به واردات در ميان مدت و بلندمدت، تنوع بخش��يدن به س��بد 
خوراک طيور، حمایت هدفمند از کشت و فرآوري دانه هاي روغن خوراکي 
در کش��ور، منطقي ت��ر کردن قيم��ت خرید تضميني گن��دم و تخصيص 
هدفمندتر یارانه ها به کش��اورزان، از دیگر توصيه های مطرح ش��ده در این 

گزارش است.
تجربیات لبنان، سوریه، ونزوئال و دیگران

تخصيص ارز با نرخ یارانه اي براي واردات کاالهاي اساسي در کشورهایي 
که با  مش��کالت اقتصادي و محدودیت شدید منابع ارزي مواجهند، علي 
رغم تبعات آن، امري اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال، لبنان با مشکالت 
بحران اقتصادي و وابس��تگي باال به واردات کاالهاي اساسي مواجه است. 
از یك س��و این کشور نياز به واردات کاالهاي اساسي براي تامين نيازهاي 
مصرفي جامعه داش��ته و از س��وي دیگر منابع ارزي کافي ب��راي واردات 
کاالهاي اساس��ي و عرضه آن با قيمت پایين در بازار داخلي را در اختيار 
ندارد. بانك مرکزي لبنان از س��ال 2019، سياست نرخ ارز ثابت را پس از 
22 س��ال کنار گذاشت و سياست نظام ارز چندنرخي را اتخاذ کرد. از آن 
زمان تاکنون تخصيص ارز رس��مي تنها براي واردات گندم، دارو و سوخت 
اختصاص مي یافت که گفته مي ش��ود به دليل کمب��ود منابع ارزي بانك 
مرکزي، به زودي متوقف خواهد شد. در سال 2020 نيز سياست تخصيص 
ارز سوبس��يدي )با نرخي بين نرخ رسمي و نرخ بازار( براي واردات سبدي 
متش��کل از 300 قلم انواع مواد و محصوالت غذایي و نهاده هاي توليد به 
اجرا درآمده است. البته دولت به عنوان راه حل کوتاه مدت به این سياست 
مي نگرد و رویکرد اصلي آن در امنيت غذایي، تقویت توليدات کش��اورزي 
داخلي و کاهش وابس��تگي به واردات اس��ت. برنامه هاي حمایت از اقشار 
آسيب پذیر از سال 2011 در این کشور اجرا مي شود که یکي از آنها، ارائه 
کارت هاي الکترونيکي دریافت مواد غذایي در قالب پرداخت ش��به نقد به 
افراد بس��يار فقير است. در مجموع، سياس��ت دولت لبنان، در کوتاه مدت 
تخصيص ارز سوبس��يدي براي واردات سبد گس��ترده اي از مواد غذایي و 
نهاده ها و همزمان با تداوم اجراي سياست هاي حمایتي با پرداخت شبه نقد 
براي افراد بس��يار فقير است. در ميان مدت و بلندمدت نيز دولت به دنبال 
محدود کردن هرچه بيش��تر تخصيص ارز سوبس��يدي و در عوض تقویت 

بخش کشاورزي است.
س��وریه نيز به دليل بحران هاي اقتص��ادي و محدودیت منابع ارزي، به 
تخصيص ارز رس��مي و ارز ترجيحي براي واردات کاالهاي اساسي و مواد 
اوليه موردنياز صنعت و کش��اورزي رو آورده است. ارز رسمي براي واردات 
کاالهاي موردنياز ش��رکت دولتي بازرگاني س��وریه تخصيص مي یابد که 
این ش��رکت از طریق شبکه فروش��گاهي خود اقدام به عرضه مواد غذایي 
با قيمت هاي سوبس��يدي به عموم جامع��ه مي کند. ارز ترجيحي نيز براي 
واردات طيف متنوعي از انواع اقالم غذایي، کش��اورزي و صنعتي تخصيص 
داده مي شود. دولت سوریه به موازات اعطاي ارز براي واردات اقالم اساسي، 

برنامه هاي گس��ترده جایگزین��ي واردات )به منظور کاهش وابس��تگي به 
واردات اقالم مختلف( را اجرا کرده است.

همچنين ونزوئال در س��ال هاي اخير با بحران ه��اي اقتصادي متعددي 
مواجه بوده که تحریم هاي آمریکا آن را تش��دید کرده اس��ت. این امر در 
حالی به بحران غذایي دامن زده که ونزوئال به دليل سياست هاي نادرست 
)ازجمله واردات گس��ترده م��واد غذایي ارزان قيمت ب��ا دالرهاي نفتي( از 
توسعه بخش کشاورزي غفلت کرده و به همين دليل، وابستگي باالیي به 
واردات محصوالت کش��اورزي و مواد غذایي دارد. در گذشته دولت ونزوئال 
از نرخ ارز سوبس��يدي براي تامين کاالهاي اساس��ي غذایي، دارو و برخي 
فرآورده هاي نفتي بهره مي برد، ولي به دليل تش��دید مشکالت اقتصادي، 
این سياست از سال 2018 کنار گذاشته شد و نرخ ارز شناور مدیریت شده 
)دیکوم( براي واردات کاالهاي اساس��ي جایگزین شد. در مجموع، با توجه 
به تجربه این کشور مي توان گفت وابستگي باال به واردات کاالهاي اساسي 
و عدم توجه به توس��عه بخش کشاورزي مي تواند در بلندمدت خطرآفرین 
باشد؛ به خصوص در ش��رایطي که دولت با بحران هاي شدید مواجه بوده 
و در عم��ل، منابع ارزي الزم براي تخصيص ارز سوبس��يدي براي واردات 

کاالهاي اساسي را در اختيار نداشته باشد.
سوبسید براي واردات کاالهاي اساسي ممنوع!

ت��داوم تخصيص ارز دولتي براي واردات کاالهاي اساس��ي، فش��ار مالي 
زیادی را به دولت ها وارد مي کند. به دليل همين فشارها اخيرا دولت لبنان 
از ارز ترجيحي بين نرخ ارز رسمي و نرخ بازار بهره مي گيرد. در ونزوئال نيز 
نظام ارزي ش��ناور مدیریت شده براي واردات کاالهاي اساسي حاکم است. 
البته دولت س��وریه همچنان به تخصيص هر دو ارز رسمي و ارز ترجيحي 
براي نيازهاي کاالیي کش��ور ادامه مي دهد. در لبنان و ونزوئال نيز سياست 
عرضه کاالهاي اساسي با قيمت یارانه اي به اقشار آسيب پذیر و با استفاده 
از کارت هاي الکترونيك اجرا مي ش��ود. همچنين در لبنان و در س��وریه، 
کاهش وابستگي به محصوالت کشاورزي و نهاده هاي توليد آن در دستور 

کار قرار گرفته است.
روس��يه نيز مثالي از یك تجربه موفق در کاهش وابس��تگي به واردات 
کاالهاي اساسي کشاورزي است. تحریم هاي غرب و افت قيمت جهاني نفت 
در س��ال 2014، موجب شد زمينه کاهش وابستگي این کشور به واردات 
محصوالت کش��اورزي بيش از پيش فراهم ش��ود. از جمله سياس��ت هاي 
تاثيرگذار روسيه در تقویت بخش کش��اورزي مي توان به اختصاص یارانه 
ب��راي نهاده ها برای حمایت از توليدکنندگان، برقراري تعرفه براي واردات 
گوش��ت، تسهيل در واگذاري اراضي و جذب سرمایه گذاري خارجي اشاره 
کرد. هم اکنون روس��يه در توليد انواع گوشت، شکر و روغن خودکفا بوده 
و همين امر مانع از کمبود گس��ترده کاالهاي اساس��ي در ش��رایط شيوع 
کرونا در این کشور ش��ده است. روسيه هيچ گونه سوبسيدي براي واردات 
کاالهاي اساس��ي تخصيص نمي دهد و از سال 2014 نظام ارزي شناور را 
اجرا کرده اس��ت. سه کشور آمریکا، اندونزي و هندوستان نيز رویکردهاي 
متنوعي را در اجراي سياست پرداخت هاي شبه نقد براي گروه هاي هدف 
)عمدتا اقش��ار آس��يب پذیر( اتخاذ کرده اند. در آمریکا  امکان تهيه رایگان 
طيف متنوعي از مواد غذایي با توجه به ش��ارژ کارت ها وجود دارد، اما در 
هندوس��تان کاالهاي اساسي محدودي با قيمت یارانه اي عرضه مي شوند. 
در اندونزي هم محصول برنج در قالب سهميه ماهانه با قيمت یارانه اي به 

خانوارهاي واجد شرایط اختصاص مي یابد.

تجربیات جهانی درباره تخصیص ارز برای واردات کاالهای اساسی چه می گویند؟

ارز ترجیحی در دو راهی تفریق

طبق گفت��ه رئيس کل بانك مرکزی، صادرکنندگانی که در س��ال 97 
نتوانستند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، اگر ثابت کنند که ارز در اختيار 

دارند، می توانند در مقابل آن واردات انجام دهند.
از سال 97 و به دنبال نوساناتی که در بازار ارز رخ داد، صادرکنندگان با 
مسائل متفاوتی روبه رو شدند؛ مسئله صادرات ریالی به عراق و افغانستان، 
ورود موقت، تعهدات ارزی و موضوعاتی از این دست. هرچند پارلمان بخش 
خصوصی در این مدت با تشکيل کميته ارزی از یك طرف و حضور مداوم 
در نشست هایی که درباره موضوع ارز از سوی دستگاه ها و نهادهای مختلف 
برگزار می شد از طرف دیگر سعی کرد در راستای حل مشکالت ایجادشده، 
راهکارهای اجرایی ارائه دهد، اما با این وجود همچنان مس��ائل مربوط به 

رفع تعهدات ارزی سال 97 حل نشده باقی مانده است.
سال گذش��ته حميد زادبوم، رئيس سازمان توس��عه تجارت با اشاره به 

موضوع رفع تعهدات ارزی سال 97 و حواشی پيش آمده گفت: اگر بخواهيم 
این را به صادرکنندگان ببخشيم، به طور قطع کسانی که در این راستا رفع 
تعه��د ارزی کرده اند، گالیه مند خواهند بود. اگر هم بخواهيم در برابر این 
بدهی های ارزی، واردات داش��ته باشند، به طور قطع کسی از سال 97 ارز 
خود را نگه نداش��ته و باید دوباره اقدام به خری��د ارز از بازار کند تا بتواند 
تعه��د ارزی را رف��ع کند. در همين رابط��ه، عبدالناصر همتی، رئيس کل 
بانك مرکزی به تازگی در گفت وگو با مهر، با تاکيد بر اینکه بانك مرکزی 
همچنان صادرات ریالی را قبول ندارد، گفت: صادرات ریالی را قبول نداریم، 

اما باید مشکل صادرکنندگان را در این بخش حل کنيم.
او درب��اره موافقت س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت ب��ا رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگانی که در س��ال 97 صادرات داش��ته و ارز خود را به کش��ور 
برنگردانده ان��د نيز گفت: بانك مرکزی به صورت مش��روط بازگش��ت ارز 

صادراتی این صادرکنندگان را پذیرفته است. هرچند به طور کلی، صادرات 
ریالی را قبول نداریم، اما معتقدیم باید این مش��کل را حل کنيم. به طور 
کلی، صادرات ریالی را خروج س��رمایه از کش��ور می دانيم. هيچ کش��وری 

صادرات با پول ملی خود را نمی پذیرد.
رئي��س کل بانك مرکزی ادامه داد: در بخش��نامه جدیدی که برمبنای 
اصالحي��ه 177 قرار داده ایم، به صادرکنندگانی که در س��ال 97 صادرات 
انج��ام داده اند ولی نتوانس��تند ارز را برگردانند فرصت داده ش��ده تا کاال 
بياورند؛ البته کوتاژهای صادراتی آنها قابل مبادله نيست. آنها مدعی هستند 
که ارز دارند و می توانند کاال بياورند؛ نه اینکه پروانه صادراتی را ارائه دهند 

و تقاضا در بازار ارز ایجاد کنند.
ب��ه گفته همتی، اگر صادرکنندگان ثابت کنن��د که ارز در اختيار دارند 

می توانند در مقابل آن واردات انجام دهند.

همتی: صادرات ریالی را همچنان قبول نداریم

موافقت با واردات در مقابل صادرات سال ۹۷

بانکنامه

افت قیمت دالر در کانال 24 هزار تومانی
سکه 150 هزار تومان ارزان شد

قيم��ت س��که در اولين روز هفته ب��ا کاهش 150 ه��زار تومانی 
هم��راه بود و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید در بازار 
تهران به رقم 10 ميليون و 440 هزار تومان رس��يد. سکه تمام بهار 
آزادی ط��رح قدیم نيز 10 ميليون و 300 هزار تومان معامله ش��د. 
همچنين نيم س��که به��ار آزادی 6 ميليون و220 ه��زار تومان، ربع 
سکه 4 ميليون تومان و سکه یك گرمی هم 2 ميليون و 200 هزار 
تومان قيمت خورد. در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالی 18 عيار به 
ی��ك ميليون و 39 هزار تومان رس��يد. هر مثقال طال هم به قيمت 
4ميليون و 505 هزار تومان معامله ش��د. اونس جهانی طال نيز در 

روز شنبه یك هزار و 744 دالر و 32 سنت فروخته شد.
همچني��ن نرخ دالر در صرافی های بانکی با افت اندکی همراه بود 
و قيمت دالر با 36 تومان کاهش در مقایس��ه پنجش��نبه گذشته به 
رقم 24 هزار و 252 تومان رسيد. قيمت فروش یورو نيز با افزایش 
34 تومانی به 28 هزار و 583 تومان رس��يد. قيمت خرید هر دالر 
23 ه��زار و 772 توم��ان و نرخ خرید هر یورو ني��ز 28 هزار و 17 

تومان اعالم شد.

از ششم اردیبهشت ماه
کدام تراکنش ها برگشت می خورند؟

پس از آنکه بانك مرکزی در سال گذشته تراکنش های بانکی فاقد 
»کد ش��هاب« در ساتنا را برگشت زد، حاال از ششم اردیبهشت ماه 
تراکنش های بدون کد ملی ش��خص حقوقی و شناسه ملی شخص 
حقوقی در »پایا« برگش��ت می خورد که این اقدام بانك مرکزی در 

راستای شفاف سازی تراکنش های بانکی است.
بان��ك مرکزی پنجم بهمن ماه پارس��ال تمام تراکنش های بانکی 
فاقد »کد شهاب« در ساتنا را برگشت زد و افراد حقيقی یا حقوقی 
ک��ه کدملی یا شناس��ه ملی خ��ود را به بانك اظهار نکرده باش��ند، 
نمی توانن��د از ای��ن خدمت بهره مند ش��وند. در همين حال، معاون 
فناوری های نوین بانك مرکزی در صفحه شخصی تویير خود اعالم 
کرده که از شش��م اردیبهش��ت م��اه، تراکنش های ب��دون کد ملی 
ش��خص حقوقی و شناسه ملی ش��خص حقوقی در »پایا« برگشت 
می خورد. ب��ه گفته مهران محرميان، این اق��دام تاثيری بر فعاليت 
مش��تریانی که اطالعات هویتی ایش��ان نزد بانك ها موجود اس��ت، 
نخواهد داش��ت. بدین منظور بانك ها برای ثبت کد ش��هاب و ثبت 

حساب ها در بانك مرکزی اقدام کنند. 
گفتنی اس��ت؛ پایا یك سيستم تبادل اطالعات بانکی است که به 
بانك ها اجازه می دهد تمامی تبادالت بين بانکی مش��تریان خود را 
به صورت الکترونيکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، مکانيزه 
ک��ردن پرداخت های خرد بين بانکی با تعداد انبوه برای مش��تریان 
اس��ت که پس از تکميل مراحل پياده سازی، ارائه خدمات از طریق 
اینترنت را نيز ميسر می سازد و به کمك این سامانه، بانك های عضو 
آن می توانند بنا به درخواس��ت مش��تری، دستور واریز و یا برداشت 

وجوه در حساب های سایر بانك ها صادر کند.
بانك مرکزی با پياده س��ازی این سامانه، امکان حواله الکترونيکی 
پول از حسابی در یك بانك به حسابی در بانك دیگر )بين بانکی( را 
فراهم کرده است و مشتریان بانك ها با استفاده از پایا می توانند پول 
را از حس��اب خود به حس��ابی در بانك دیگر به صورت الکترونيکی 

حواله کنند.
همچنين س��اتنا سامانه ای الکترونيکی است که پردازش و تسویه 
تراکنش های بين بانکی و دس��تور پرداخت های فوری را به صورت 
انفرادی و آنی انجام می دهد. در این س��امانه مشتریانی که در بانك 
مل��ی دارای یکی از انواع حس��اب )جاری، پس ان��داز و کوتاه مدت( 
هستند، می توانند نسبت به انتقال وجوه )مبالغ بيش از 15 ميليون 
تومان( به حس��اب خود یا سایر افراد در س��ایر بانك ها اقدام کنند. 
این سامانه به مشتریان یك بانك این امکان را می دهد تا با مراجعه 
به ش��عب بانك خود و یا از طریق سامانه اینترنتی بانك حواله هایی 
ب��ا مبالغ بيش از 15 ميليون تومان را به هر حس��ابی در هر بانکی 
انتقال دهند که مزایای به کارگيری ساتنا را می توان امنيت، سرعت 

و سادگی انجام عمليات آن نام برد.

سخنگوی قانون جدید چک خبر داد
 تحویل 440 هزار فقره چک جدید

به متقاضیان
س��خنگوی اج��رای قانون جدید چك از تحوی��ل 440 هزار فقره 
چك جدید به مش��تریان خبر داد و گفت چك های جدید از ابتدای 
سال 1400 در شبکه بانکی توزیع شده که تاکنون 440 هزار فقره 
چك جدید به مش��تریان تحویل داده شده است و چك های جدید 
بنفش رنگ بوده و عبارت »کارسازی این چك منوط به ثبت صدور، 
دریافت و انتقال آن در س��امانه صياد است« بر روی آنها درج شده 

است.
آمنه نادعليزاده به تشریح چگونگی ثبت، تایيد و انتقال چك های 
جدید در س��امانه صياد پرداخت و گفت: اطالعات چك های جدید 
باید در س��امانه صياد ثبت ش��وند و این چك ها در غير این صورت 

توسط بانك ها کارسازی نخواهند شد. 
او ک��ه در ی��ك برنام��ه تلویزیونی صحب��ت می ک��رد، ادامه داد: 
صادرکنندگان چك های جدید، بای��د اطالعات مربوط به »تاریخ«، 
»مبلغ« و »هویت گيرنده« را عالوه بر برگه چك در س��امانه صياد 
ني��ز ثبت کنند. این افراد می توانند از درگاه های بانکی خود ش��امل 
»اینترن��ت بانك«، »همراه بانك« یا »اپليکيش��ن های پرداخت« به 

سامانه صياد دسترسی داشته باشند. 
به گفته س��خنگوی اجرای قانون جدید چك، دریافت کنندگان 
چك ه��ای جدی��د نيز باید اطالع��ات مندرج در برگ��ه چك را با 
اطالعات ثبت ش��ده در سامانه صياد تطابق داده و نسبت به تایيد 
یا رد چك اقدام کنند. انتقال چك نيز صرفا از طریق ثبت کدملی 
گيرنده جدید در س��امانه صياد امکان پذیر اس��ت و گيرنده جدید 
نيز ملزم به تایيد اطالعات چك در س��امانه صياد است. متناظر با 
ه��ر ثبتی در مورد چك های جدید یك تایيد نيز باید در س��امانه 
صياد انجام ش��ود و صدور چك های جدید در وجه حامل ممنوع 

است.
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سخنگوی آزادسازی سهام عدالت:
 سهام عدالت 120 هزار متوفی

تعیین تکلیف شد
سخنگوی آزادسازی سهام عدالت در نشست خبری انتخابات 
شرکت های سرمایه گذاری اس��تانی سهام عدالت با بيان اینکه 
تاکنون تع��داد کمی از وراث اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت 
کرده اند، گفت هنوز به لحاظ قانونی، وراث متوفی جهت انتقال 
س��هام عدالت برای ما مشخص نش��ده است، فقط حدود 120 
هزار نفر مراجعه کرده اند و س��هام متوفيان آنها منتقل ش��ده 

است.
حس��ين فهيمی با اش��اره به اینک��ه بعد از آنک��ه در مرحله 
نخس��ت س��هامداران روش های مستقيم و غيرمس��تقيم اداره 
س��هام عدال��ت را انتخاب کردن��د، در مرحل��ه دوم حدود 19 
ميلي��ون نفر توانس��تند معامالت ش��ان را انجام دهن��د، افزود: 
در مرحله س��وم شرکت های س��رمایه گذاری استانی به لحاظ 
ساختار س��رمایه تجدید ساختار شدند و در سامانه های بورس 
و س��پرده گذاری مرکزی ثبت ش��دند، در مرحله چهارم امکان 
معامل��ه آنها فراهم ش��د و در نهایت در آخرین روزهای س��ال 
99 توزیع س��ود مشموالن نيز انجام ش��د و برای نخستين بار 
در س��هام عدالت، توزیع س��ود براس��اس تعداد سهامی که هر 
س��هامدار در روش مس��تقيم یا غيرمستقيم داشت سود به آن 
تعلق گرفت و 50 درصد از س��ود در حس��اب مشموالن سهام 

کارسازی شد.
به گفته وی، اکنون وارد شش��مين مرحله آزادس��ازی سهام 
عدالت ش��ده ایم که با برگزاری مجام��ع الکترونيکی و انتخاب 
اعضای هيأت مدیره س��ازماندهی ش��رکت های سرمایه گذاری 
اس��تانی این بار به لحاظ مدیریتی صورت می گيرد تا مدیریت، 
مالکيت و انتقال دارایی ها س��هام عدالت به مش��موالن س��هام 
عدالت واگذار ش��ود. اکنون در مرحله حساس طرح آزادسازی 
س��هام قرار داریم که باید اعضای هيأت مدیره این ش��رکت ها 

انتخاب شود و مدیریت دارایی ها را برعهده بگيرند.
س��خنگوی آزادس��ازی س��هام عدالت درباره ش��رایط ثبت 
ن��ام متقاضي��ان برای عضوی��ت در هيأت مدیره ش��رکت های 
س��رمایه گذاری استانی س��هام عدالت، گفت: عده ای به عنوان 
افراد متخص��ص، مدیریت این دارایی ه��ا را برعهده می گيرند 
ک��ه از طری��ق مردم انتخاب خواهند ش��د. تاکنون در کش��ور 
شاهد مش��ارکت های جمعی زیادی برای فعاليت های مذهبی 
و سياس��ی بوده ایم، اما انتخابات ش��رکت های س��رمایه گذاری 
اس��تانی بزرگترین و اولين مش��ارکت ميليونی مردم برای یك 

فعاليت اقتصادی محسوب می شود.
فهيم��ی با بيان اینکه انتخاب��ات با حضور 30 ميليون نفر در 
31 اس��تان و با زمان بندی های متفاوت برگزار می شود، افزود: 
آنچ��ه که برای انتخاب مدیران صورت می گيرد، مجمعی تحت 
عن��وان مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده ویژه انتخاب 
اعضای هيأت مدیره این ش��رکت ها اس��ت و در ش��رایط فعلی 
تاریخ انتخابات به صورت اجمالی برای نيمه نخست اردیبهشت 

ماه تا نيمه نخست خردادماه اعالم شده است.
به گفته س��خنگوی آزادسازی سهام عدالت، نخستين شرط، 
س��ابقه تحصيلی و مدرک کارشناس��ی از یکی دانش��گاه های 
معتبر اس��ت تا از این طریق امکان مش��ارکت در این فعاليت 
را داش��ته باشند. رش��ته تحصيلی آنها باید مرتبط با مدیریت 
یك شرکت س��رمایه گذاری باش��د که ترجيحا رشته مدیریت 
مالی، حسابداری، حقوق و اقتصاد در اولویت قرار دارند و دیگر 

رشته ها باید از سوابق اجرایی برخوردار باشند.
فهيمی یادآور ش��د: ثبت نام افراد با توجه به ش��رایط حاکم 
در کش��ور به صورت الکترونيکی و از طریق سامانه ستان انجام 
می ش��ود، همچنين در مراکز اس��تان ها هم می توانند از طریق 
مراجعه حضوری به ادارات کل امور اقتصادی اس��تان اقدام به 
ثبت نام کنند. براس��اس آخرین مصوبه شورای عالی بورس در 
هفته گذشته، این امکان فراهم شد که کميته صالحيت از یك 
کميت��ه به 10 کميته افزایش پي��دا کند تا در یك دوره زمانی 

خيلی کوتاه تر این بررسی صالحيت انجام شود.
وی در ادامه این جلس��ه از تعيين تکليف 3 ميليون سهامدار 
متوفی سهام عدالت خبر داد و افزود: قدم نخست برای تعيين 
تکليف س��هام عدالت متوفی، مراجع��ه وراث به مراجع قضایی 
برای گرفتن گواهی حصر وراثت اس��ت. بس��ياری از مشموالن 
در ای��ن مرحله قرار دارند و تاکن��ون فقط تعداد کمی از وراث 
اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت کرده اند، هنوز به لحاظ قانونی 
وراث آنها برای ما مشخص نيست و فقط حدود 120 هزار نفر 

مراجعه کرده اند و سهام متوفيان به وراث منتقل شده است.
سخنگوی آزادسازی سهام عدالت ادامه داد: با توجه به شرایط 
کرونا در کش��ور تالش کردیم تا مراجعه حضوری برای وراث را 
از بين ببریم و الزمه آن این بود که سرویس های اجرایی فراهم 
ش��ود تا بدون مراجعه مردم، سهام را به وراث انتقال دهيم که 
به لحاظ قانونی تاکنون این اقدام صورت نگرفته است. فهيمی 
با بيان اینکه به دليل ش��رایط کرونای��ی تالش کردیم مراجعه 
حض��وری را از بين ببری��م، گفت: وراث اف��راد متوفی در این 
مرحله امکان مش��ارکت در انتخابات شرکت های استانی سهام 
عدالت را نخواهند داشت. به استثنای بيش از 100 هزار نفری 

که اقدام کردند و سهام به وراث شان منتقل شده است.
سخنگوی آزادس��ازی سهام عدالت س��پس به مطرح شدن 
مس��ائلی در زمينه تفکيك انتخابات دو اس��تان البرز و تهران 
اشاره کرد و افزود: استان های تهران و البرز از یکدیگر تفکيك 
ش��دند و انتخابات این دو استان هم به صورت جداگانه برگزار 
می ش��ود. همچنين مجمع اول 14 اس��تان در سال 99 برگزار 
ش��د، اما حد نصاب الزم در این مجامع حاصل نشده و مجمع 

دوم با هر تعداد سهامدار برگزار می شود.  
مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی در پایان به احراز 
هویت س��هامداران اش��اره کرد و گفت: همچنان امکان احراز 
هویت و سجامی ش��دن به صورت حضوری وجود دارد و افراد 
با مراجعه به کارگزاری ها و دفاتر پيش��خوان می توانند اقدام به 
اح��راز هویت کنن��د، اما با توجه به وجود ش��رایط کرونا احراز 

هویت حضوری را به سهامداران پيشنهاد نمی کنيم.

خبرخوان

فرص��ت امروز: در حالی 10 روز از فعاليت بورس تهران در س��ال جدید 
می گ��ذرد که ش��اخص کل بورس در ای��ن 10 روز کاری یك کانال عقب 
نشس��ته و از 1.3 به کانال 1.2 ميليون واحد رس��يده است. بورس تهران 
در ش��روع سومين هفته کاری سال 1400 نيز پيراهن سرخ را از تن خود 
بيرون نياورد و بيش از 9هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل در روز شنبه 
و در بيست و یکمين روز فروردین ماه 9  هزار و 151 واحد افت کرد و به 
رقم یك ميليون و 240 هزار واحد رسيد. همچنين شاخص کل )هم وزن( 
با 936 واحد کاهش به 436 هزار و 177 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با 610 واحد افت به 284 هزار و 125 واحد رسيد. شاخص بازار اول 7 هزار 
و 191 واحد و شاخص بازار دوم 16 هزار و 799 واحد کاهش داشتند. در 
معامالت این روز بيش از یك ميليارد و 476 ميليون س��هم، حق تقدم و 

اوراق بهادار به ارزش 16 هزار و 214 ميليارد ریال داد و ستد شد.
تامين سرمایه امين )امين(، توليد نيروی برق آبادان )آبادا(، پتروشيمی 
بوعلی س��ينا )بوعلی(،  ف��رآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال(، ش��رکت 
س��رمایه گذاری تامي��ن اجتماع��ی )شس��تا(، لبني��ات پاک )غپ��اک( و 
سرمایه گذاری سيمان تامين )سيتا( ازجمله نمادهای پُرتراکنش روز شنبه 
بودند. گروه فلزات اساس��ی هم صدرنش��ين برترین گروه های صنعت شد 
و در ای��ن گ��روه 68 ميليون و 389 هزار برگه س��هم به ارزش یك هزار و 
174 ميليارد ریال داد و س��تد شد. در آن سوی بازار سرمایه نيز شاخص 
فرابورس حدود 72 واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال 17 هزار و 852 

واحد ایستاد.
فشار کامودیتی ها بر بورس در هفته گذشته

دومين هفته کاری س��ال 1400 نيز سپری شد و بازار سهام با افت 3.4 
درصدی هفته را پشت سر گذاشت. در این ميان، عمده گروه های بورسی 
در محدوده منفی تابلوی بورس دادوستد شدند؛ کما اینکه در ميان صنایع 
س��ی وهشت گانه بورس تهران، تنها چهار گروه موفق به ثبت ارقام مثبت 
برای ش��اخص صنعت خود ش��دند و دیگر گروه ها با افت ميانگين قيمت 

سهام زیرمجموعه خود مواجه شدند.
در هفته ای که گذش��ت با وجود اف��ت 3.4 درصدی ميانگين وزنی بازار 
سهام، اما گروه منسوجات با تك نماد »نمرینو« صعود کرد و توانست مقام 
نخس��ت جدول بازدهی صنایع بورس��ی در این هفته را به خود اختصاص 
دهد. این تك سهم گروه منسوجات از اواخر سال گذشته در کانون توجه 
بورس بازان قرار داشت و هر روز را با صف خرید به پایان می رساند. هرچند 
به دليل معامالت کم مقدار و ناتوانی در پرکردن حجم مبنا، قيمت پایانی 
آن به سقف مجاز روزانه نمی رسد، اما به هر روی هفته گذشته با رشد 6.9 

درصدی همراه شد.
دومين گروه س��بزپوش بورس تهران در هفته منتهی به 18 فروردین، 
رایانه بود. این صنعت معامالت هفتگی خود را با رشد 1.8 درصدی پشت 
سر گذاشت. از دیگر گروه های مثبت بازار سهام در هفته گذشته می توان 
به دو گروه ماشين آالت و تجهيزات و محصوالت غذایی اشاره کرد که البته 
هر دو با رش��د کم مقدار و اندک 0.1 درصد همراه ش��دند، اما به هر روی 

سهامداران خود را با سود بدرقه کردند.
بررسی ها نشان می دهد طی دادوستدهای دومين هفته سال جدید، 31 
گروه عملکردی به مراتب بهتر از دماس��نج اصلی تاالر شيشه ای داشتند؛ 
صنایعی که عمدتا در زمره گروه های کوچك و غيردالری بازار قرار داشتند. 
شرایطی که سبب شد در برابر افت بيش از 3 درصدی شاخص کل، نماگر 
هم وزن به کاهش 1.2 درصدی بسنده کند. تداوم نااطمينانی ها نسبت به 
آین��ده روابط فرامرزی ایران و اثری که می تواند بر نرخ دالر به جا بگذارد، 
از مهمتری��ن دالیل افزایش احتياط بورس بازان در گروه های بزرگ بورس 

تهران است.
در هفته ای که گذشت همچنين در کنار ثبت بيشترین افت هفتگی در 
تك نماد گروه استخراج نفت و گاز یعنی »حفاری« که کاهش 7.3 درصدی 
را ثبت کرد، زیرمجموعه های گروه فلزات اساس��ی افت 5.6 درصدی را به 
س��هامداران خ��ود تحميل کردند. این رقم در پاالیش��ی ها نيز 5.6 درصد 
برآورد شد و در گروه محصوالت شيميایی به 4.6 درصد رسيد. البته تنها 
صنایع کامودیتی محور نبودند که شاهد افت قيمت سهام زیرمجموعه های 
خود بودند. گروه هایی همانند خودرو و بانك که شاید بيشترین اثر مثبت از 
بازگشت طرفين به برجام را می پذیرند نيز در هفته ای که گذشت در ميان 
صنایع زیانده بورس قرار گرفتند. کما اینکه در دادوستدهای هفته گذشته 
خودرویی ها با افت 3.9 درصدی مواجه ش��دند و ميزان کاهش قيمت در 

سهام بانکی به 3.7 درصد رسيد.
لغو تحریم ها پیشران بورس خواهد شد؟

عص��ر جمع��ه دور دوم مذاکرات ایران و کش��ورهای برجامی به پایان 
رس��يد و به گفته عراقچی معاون وزیر خارجه، نش��انه هایی از رفع کامل 
تحریم ها نمایان ش��ده و دور س��وم مذاکرات روز چهارشنبه ادامه پيدا 
خواه��د کرد؛ مذاکراتی که اثر مس��تقيمی بر بازارها خواهد داش��ت که 
ازجمله آنها بورس اس��ت. حال سوال اینجاست که احيای برجام چقدر 
بر بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت؟ بورس از ابتدای امسال دائم روزهای 
قرمز و ریزش را پشت سر گذاشته و شاخص کل بيش از 50 هزار واحد 
افت داش��ته است؛ روندی نزولی که با زنده شدن برجام و کاهش قيمت 

دالر می تواند در کوتاه مدت ادامه داش��ته باش��د ولی نهایتا در بلندمدت 
با رشد همراه می شود.

تحليلگران معتقدند احيای برجام می تواند از طریق افزایش توان توليد، 
تس��هيل روابط ارزی، رشد س��رمایه  گذاری، حضور شرکت های خارجی و 
همينطور عادی سازی  روابط بين المللی منجر به رشد عملکرد شرکت ها و 
رش��د سهام آنها شود. البته بخش مهمی از رشد بازار سرمایه و شاخص ها 
وابس��ته به رش��د قيم��ت دالر و ارزهای دیگ��ر بوده و حاال س��هامداران 
نگ��ران هس��تند که با احيای برج��ام قيمت دالر کاهش یاب��د و به دنبال 
آن ش��اخص های بازار س��رمایه هم بریزند؛ اتفاقی که اصال در کوتاه مدت 
غيرقابل پيش بينی نيست، اما برداشته شدن تحریم ها و آزادسازی پول های 
بلوکه ش��ده ایران ب��ا توجه به قيمت دالر که با ش��رایط اقتص��ادی ایران 
همخوانی دارد، این بار باعث نمی ش��ود که شاهد افت خيلی شدید قيمت 
دالر باشيم. نکته ای که سبب می شود بازار سرمایه از توافق برجام و کاهش 

قيمت ارز چندان متالطم نشود.
تجربيات اقتصاد ایران در دوران تحریم به ویژه چند س��ال گذشته که 
ش��دت تحریم ها افزایش یافت، نشان می دهد که تحریم ها از جنبه های 
مختلف��ی روند توليد و فروش را با مش��کل مواجه کردن��د. تحریم ها از 
یك طرف به دليل ایجاد محدودیت در واردات مواد اوليه، ماش��ين آالت 
و تجهيزات موانع جدی بر س��ر راه تولي��د ایجاد کردند و از طرف دیگر 
باعث خلل در فروش محصوالت در بازار های منطقه ای شدند. همه اینها 
ب��ه غير از محدودیت هایی بود که ش��رکت های ایران��ی در نقل و انتقال 
ارز به کش��ور داش��تند و حاال با برداشته ش��دن این موارد عمال توليد و 
صادرات رش��د می کند و ش��رایط اقتصادی شرکت های بزرگ بورسی را 

بهبود می بخشد.
به اعتقاد کارشناسان، بازگشت آمریکا به برجام می تواند برای شرکت های 
بزرگ و ش��رکت هایی که بخش قابل مالحظه ای از مبادالت ایران را انجام 
می دهند، خبر خوبی باشد. بازار سرمایه در دو سال اخير براساس تورم باال 
رفته و درصورت احيای برجام انتظار می رود رش��د تورمی جای خود را به 
رش��د واقعی بدهد. البته گره  زدن همه  چيز به دالر موجب شده زمانی که 
اس��م برجام به ميان می آید همه تصور کنند قيمت دالر کاهش می یابد و 
متقابال بازار س��هام نيز افت می کند، درحالی که بس��ياری از صنایع نظير 
خودرو س��ازان ارز بری باالیی دارند و کاهش قيمت مواد اوليه زیان آنها را 
کاهش می ده��د بنابراین در صورت کاهش قيمت مواد اوليه عملکرد این 
صنعت هم بهب��ود پيدا می کند و افزایش توليد خ��ودرو می تواند صنعت 

ليزینگ را هم فعال نماید.

عملکرد نزولی بورس تهران ادامه دارد

پشت چراغ قرمز بورس

نشست خبری برگزاری مجامع الکترونيکی شرکت های سرمایه گذاری 
اس��تانی سهام عدالت، صبح شنبه در وزارت اقتصاد برگزار شد و رئيس 
س��ازمان بورس در این نشس��ت، هدف از طراحی شرکت های استانی را 
تبدیل آنها به بازوهای توس��عه منطقه ای دانست و گفت: انتخاب هيأت 

مدیره توانمند، ارزش دارایی مردم را روز به روز افزایش خواهد داد.
محمدعلی دهقان دهنوی در این نشس��ت خبری با بيان اینکه زمانی 
که در سال 99 بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح شد دو راهکار برای 
مش��موالن سهام عدالت عنوان ش��د، ادامه داد: در ابتدا نخستين روش 
این بود که ممکن اس��ت افراد مایل باش��ند تا به صورت مستقيم سهام 
خود را مدیریت کنند. مردم یك برگه به عنوان سهام عدالت در اختيار 
داش��تند، اما آن برگه مجموعه ای از سهام 36 شرکت بورسی و چندین 
ش��رکت غيربورسی اس��ت، در واقع برگه های س��هام عدالت پرتفویی از 

سهام شرکت های ارزشمند، بزرگ و قوی کشور هستند.
به گفته دهقان دهنوی، نخس��تين روش این بود که مردم خود سهام 
خود را مدیریت کنند که عنوان روش مستقيم را به خود گرفت و فقط 
تع��دادی از مردم روش مس��تقيم را انتخاب کرده بودن��د. در حالی که 
بخش گسترده ای از مردم روش دوم را انتخاب کردند که روش مدیریت 
غيرمس��تقيم بود. روش غيرمستقيم بدین صورت بود که در هر استانی 
یك ش��رکت تشکيل شود و برگه های سهام عدالت یا سبد 36 سهم در 
این شرکت ها قرار داده شود و از طریق آن شرکت مردم سهامدار شوند؛ 

س��هامی که مردم از این ش��رکت ها می گيرند همان سهام عدالتی است 
که شامل پرتفوی 36 شرکت می شود.

او به اهميت ش��رکت های سرمایه گذاری اس��تانی اشاره کرد و گفت: 
با توجه به باال بودن تعداد س��هامداران غيرمس��تقيم که نزدیك به 30 
ميليون نف��ر بودند، زمانی که دارایی ها در این ش��رکت قرار گرفتند به 
ش��رکت های بزرگی تبدیل شدند و ارزش ش��رکت ها به 2 هزار ميليارد 
توم��ان در برخی از اس��تان های کوچك تا 30 ه��زار ميليارد تومان در 
استان های بزرگ رسيد. با توجه به چنين وضعی این شرکت ها نيازمند 

هيأت مدیره هایی هستند که بتوانند قادر به مدیریت آنها باشند.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: شرکت های سرمایه گذاری 
اس��تانی س��هام عدالت باید بازوی توسعه اس��تان خود باشند تا ضمن 
مدیریت دارایی مردم، از محل س��ودآوری این ش��رکت ها دارایی جدید 
ایجاد و در پروژه های توس��عه آن استان سرمایه گذاری کنند. در صورت 
قرار گرفتن هيأت مدیره قوی در این شرکت ها، این انتظار محقق می شود 
تا ش��اهد بازدهی های خوبی از این سهام در اقتصاد کشور باشيم و افراد 
منتخب از طریق پيداکردن مزیت های استان اقدام به سرمایه گذاری در 
حوزه های مختلف کنند تا زمينه ایجاد توس��عه و اشتغال برای استان ها 
فراهم ش��ود، در صورتی که اگر هيأت مدیره ضعيف باش��د این مسئله 
محقق نمی شود بنابراین سهامداران غيرمستقيم که دارایی های خود را 
در این شرکت ها قرار داده اند باید به این موضوع توجه داشته باشند که 

انتخاب هيأت مدیره توانمند باعث می ش��ود ت��ا دارایی این افراد روز به 
روز افزایش یابد.

دهق��ان دهنوی با بيان اینکه برای انتخاب هيأت مدیره ش��رکت های 
س��رمایه گذاری اس��تانی از اف��راد متقاض��ی دعوت کرده ای��م که تا 28 
فروردی��ن فرآیند ثبت نام را طی کنن��د، تاکيد کرد: افرادی که متقاضی 
عضویت در هيأت مدیره این شرکت ها هستند باید در مهلت مقرر اقدام 

به ثبت نام کنند.
وی با اشاره به اینکه از 28 فروردین که سامانه ثبت نام بسته می شود 
اقدام به بررس��ی اح��راز صالحيت افراد خواهيم کرد، گفت: نخس��تين 
اطالع رس��انی ما به کسانی اس��ت که از توانمندی و تخصص الزم برای 
مدیریت این دارایی ها در ش��رکت های س��رمایه گذاری برخوردارند و از 
آن زم��ان به بعد دیگر هيچ ثبت نامی انجام نمی ش��ود. پس از بررس��ی 
صالحيت ها مش��خص می شود که در هر استان چه افرادی واجد شرایط 

هستند.
او در انته��ا به برگ��زاری مجامع به صورت الکترونيک��ی تاکيد کرد و 
گف��ت: الزمه حضور مردم در این انتخابات اح��راز هویت افراد از طریق 
س��امانه سجام اس��ت تا از این طریق هویت افراد مشخص شود. تاکنون 
درصد باالیی از افراد اقدام به احراز هویت در سامانه سجام کرده اند، اما 
همچنان در برخی از استان ها تعداد کمی از سهامداران و در برخی دیگر 
از استان ها تعداد زیادی از افراد اقدامی برای احراز هویت انجام نداده اند.

رئیس سازمان بورس مطرح کرد

شرکت های استانی؛ بازوی توسعه منطقه ای

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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اتاق اصناف ایران اعالم کرد
 جدیدترین فهرست از مشاغلی که

در شرایط قرمز مجاز به فعالیت هستند
اتاق اصناف ایران جدیدترین به روز رس��انی از فهرست و گروه بندی مشاغل 
صنفی مجاز به فعاليت در ش��هرهای قرمز را اعالم کرد. به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، کليه مکاتبات و ابالغيه ها درخصوص گروه بندی 
مش��اغل پيش از ابالغيه مورخ 18 / 11 / 1399جهت اطالع رسانی فاقد اعتبار 
است. براساس آخرین اصالحيه طرح مدیریت هوشمند محدودیت های متناسب 
با وضعيت و روند بيماری کووید -19 در شهرهای کشور )مصوبه پنجاه و دومين 
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مورخ 20 دی 99 و پيوست تصویر نامه شماره 
183165 م��ورخ 1399/11/18فرمانده قرارگاه عملياتی س��تاد ملی مبارزه با 
کرونا و ابالغيه اتاق اصناف ایران به اتاق های اصناف سراس��ر کش��ور در مورخ 
1399/11/25به ش��ماره نامه 14861/241/7( مش��اغل گروه یك که فهرست 
آنه��ا در ادامه می آید، در ش��هرهایی که در وضعيت قرم��ز قرار گرفته اند مجاز 
به فعاليت بوده و گروه های ش��غلی 2، 3 و 4 به مدت دو هفته )قابل تس��هيل و 
تشدید در صورت تغيير شرایط با تشخيص وزارت بهداشت( تعطيل و واحدهای 
صنفی متخلف به مدت 15 روز پلمب خواهند شد. مسئول پيگيری اجرای این 
محدودیت ها وزارت صمت، ناظر بر آن وزارت بهداش��ت و نيروی انتظامی، اتاق 

اصناف ایران و اتحادیه های مربوط به عنوان همکار اعالم شده اند.
گروه شغلی )1(

فهرست مشاغل گروه یك )مجاز به فعاليت در تمامی شهرستان ها حتی در 
شرایط قرمز(

1- کارخانه ه��ا و کارگاه های توليدی، مراکز صنعتی و معدنی، کش��اورزی، 
شيالت، کشتارگاه، انبار و سردخانه عمومی

2- مراک��ز زیرس��اختی و حياتی، مراکز تأمين و توزی��ع آب، برق، گاز، مدیریت 
پسماند، فاضالب و فعاليت های تصفيه و تهویه هوا، پاالیشگاه ها و جایگاه های سوخت

3- حمل و نقل عمومی کاال و مسافر برون شهری شامل ریلی، هوایی، جاده ای 
و دریایی.

4- کرایه خودرو بدون راننده، پارکينگ عمومی
5- مراکز نظامی، انتظامی و امنيتی

6- فروش��گاه های مواد غذایی، زنجيره ای، س��وپرمارکت ها، ميوه فروشی ها و 
سبزی فروشی ها، ميادین ميوه و تره بار

7- مراکز توليد، نگهداری، توزیع و فروش محصوالت پروتئينی و خدمات وابسته
8- مراک��ز توليد و عرض��ه فرآورده های لبنی و نانوای��ی )توليد فرآورده های 

نانوایی(
9- مراکز بهداش��تی، درمانی، اورژانس و تأمين آمبوالنس دولتی و خصوصی 

و مشاغل مشابه
10- داروخانه ها، مراکز و فروش��گاه های دامپزش��کی، پخش دارو، عطاری و 

داروهای سنتی و بذر
11- مراک��ز تهيه، توليد و طبخ مواد غذایی و خوراکی آماده و صرفا بيرون بر 
)شامل تمام گروه های غذایی سرد، گرم، آشاميدنی، بستنی و آبميوه، خشکبار، 

شيرینی و مشاغل مشابه(
12- خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونيك و فعاليت های پستی

13- ش��رکت های خدم��ات اینترنت��ی )اع��م از تأمين کنن��دگان اینترنت، 
فروشگاه های اینترنتی و شرکت های خدماتی مبتنی بر اینترنت(

14- رسانه های مکتوب و برخط و مشاغل مشابه
15- مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلوالن، جانبازان، مراکز توان بخشی 

و مراقبتی و آسایشگاه ها
16- تعميرگاه ه��ای ان��واع خودرو، ل��وازم خانگی، الکتریک��ی، الکترونيکی، 

کامپيوتر، تاسيساتی، کليه خدمات فنی و کارواش
17- فروشگاه های انواع قطعات، لوازم یدکی، الکتریکی، الکترونيکی، صيادی، 

کشاورزی و تاسيساتی و سایر ملزومات موردنياز توليد
18- فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی از قبيل گچ، سيمان، سراميك، لوله 
و اتصاالت(، محصوالت فوالدی )آهن و آلومينيوم( و پاساژهای تخصصی نظير 
الستيك، قطعات یدکی، آهن آالت، کامپيوتر )به استثنای پوشاک، کيف، کفش 

و موبایل( و آهن آالت
19- کارگاه های صنعتی و ساختمانی )مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن(

20- ليتوگ��راف، تایپ و تکثير و دفاتر فن��ی مرتبط، دفاتر آگهی تبليغاتی، 
فروشندگان کاغذ و مقوا

21- خشکشویی ها
22- مراکز فروش عينك های طبی

23- فروش گل و گياه تزئينی و طبيعی
24- فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی

25- سينما خودرو / تئاتر خودرو
26- مراکز اقامتی )شامل هتل، متل، مهمان پذیر، پانسيون و مشاغل مشابه(

27- فروشگاه های مواد شيميایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی
28- فعاليت تيم های ملی و ليگ های وابسته در رشته های مختلف

29- غذا و ملزومات حيوانات خانگی، ملزومات و تجهيزات دامپزشکی.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران مطرح کرد
 احتمال کاهش نرخ گوشت گوسفند

در ماه مبارک رمضان
رئيس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران، قيمت گوشت گوسفندی 

در ماه مبارک رمضان را کاهشی پيش بينی کرد.
»علی اصغر ملکی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره 
به نوس��انی بودن قيمت گوشت گوسفندی طی روزهای اخير افزود: 
قيمت هر کيلوگرم گوش��ت گوسفندی طی روزهای اخير نسبت به 

شب عيد بين 6 تا 7 هزار تومان کاهش داشته است.
رئيس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی تهران برخی اقدامات دولت 
را در کاهش نرخ گوش��ت گوس��فندی در ماه مب��ارک رمضان موثر 
برشمرد و اظهار داشت: طبق برنامه دولت بخشی از گوشت گوساله 
برزیل��ی منجمد برای تنظيم بازار تزریق می ش��ود ک��ه این امر در 

کاهش نرخ  گوشت گوسفندی تاثيرگذار است.
وی تصری��ح کرد: همچنين با توجه به اقدام اخير دولت در تزریق 
و عرضه گسترده گوش��ت مرغ در استان های سراسر کشور، به نظر 
می رس��د ای��ن موضوع در نرخ گوش��ت گوس��فندی در ماه مبارک 

رمضان موثر باشد.
ملکی با بيان اینکه س��تاد تنظيم بازار هنوز برنامه ای برای قيمت 
و تامين گوشت گوسفندی اعالم نکرده است، گفت: اکنون در حال 
بازبينی نرخ ها در بازار هس��تيم که برای روز یکش��نبه نرخ گوشت 

گوسفندی تعيين و اعالم می شود.

نماگربازارسهام

مدی��رکل دفتر امور اقتصادی و سياس��ت های تج��اری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به برگزاری جلسات مستمر کارگروه بهبود فضای 
کسب وکار، از صاحب نظران برای اعالم پيشنهادها و نظرات برای رفع موانع 

توليد دعوت کرد.
به گ��زارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »احمد تش��کينی« 
با اش��اره به استمرار برگزاری جلس��ات هفتگی در راستای رفع مشکالت 
پي��ش روی فعاالن اقتص��ادی، افزود: در این راس��تا از همه فعاالن بخش 
توليد و تجارت، صاحب نظران و تش��کل های بخش خصوصی درخواس��ت 
می ش��ود چالش های مرتبط با وزارتخانه را اعالم کنند تا نس��بت به رفع 

آنها اقدام شود.
وی ب��ا تاکيد بر اینک��ه اصالح فرآیندها و ح��ذف رویه های مخل حوزه 
توليد و تجارت در راستای بهبود فضای کسب وکار در دستور کار قرار دارد، 
تاکيد کرد: شناسایی گلوگاه های وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر 

به کن��دی فعاليت ها و بروز نارضایتی هایی در ذی نفعان ش��ده و رفع آنها 
باجدیت دنبال خواهد شد.

تشکينی گفت: دفتر امور اقتصادی و سياست های تجاری این وزارتخانه 
محوری��ت جمع بن��دی این موضوعات را برعه��ده دارد و از همگان دعوت 

می شود نظرات خود را برای این دفتر ارائه کنند.
به گزارش ایرنا، امس��ال از س��وی رهبر معظم انقالب به س��ال »توليد؛ 

پشتيبانی ها و مانع زدایی ها« نامگذاری شده است.
پيش��تر معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در گفت وگو با ایرنا، با اشاره 
ب��ه نظرخواهی از ح��دود یك هزار نفر از فعاالن صنع��ت، معدن و تجارت 
و صاحب نظ��ران اقتصادی درباره موضوعات مرتبط با توليد، بيان داش��ت: 
مهمترین موانع توليد از س��وی آنان عدم ثب��ات اقتصاد کالن )630 نفر(، 
تورم باال )400 نفر(، نبود نقدینگی مناسب )360 نفر(، تحریم های خارجی 

)330 نفر( و جذاب بودن بازارهای غيرمولد )249نفر( عنوان شده است.

»س��عيد زرندی« گفت: بانك ها )760 نفر(، سازمان امور مالياتی )750 
نفر( و سازمان تامين اجتماعی )570 نفر( به عنوان مهمترین دستگاه هایی 
از سوی این صاحب نظران اقتصادی ذکر شده اند که بيشترین اثر را بر روی 

فرآیند توليد دارند و نيازمند اصالح و بازنگری در روابط با توليد هستند.
وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد آنان، عوامل داخلی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت که نيازمند اصالح است به ترتيب شامل صدور مجوزهای صنعتی 
)420 نفر(، موضوعات مرتبط با زیرساخت های شهرک های صنعتی )415 

نفر( و موضوعات مرتبط با واردات )350 نفر( عنوان شده است.
زرن��دی افزود: از نظر این فعاالن اقتص��ادی، مهمترین اولویت هایی که 
وزارت صنعت باید در سال جدید پيگيری کند، پيگيری برای مقررات زدایی 
از بخ��ش توليد )620 نفر(، ارائه مش��وق های س��رمایه گذاری )520 نفر(، 
جداس��ازی بخش توليد از بازرگانی )380 نفر( و تفویض امور به تشکل ها 

)350 نفر( ذکر شده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت اعالم  کرد

دعوت از صاحب نظران برای اعالم پیشنهادها به  منظور رفع موانع تولید

رئيس پليس امنيت اقتصادی ناجا در نشس��ت خود با مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو ضمن تاکيد بر اینکه نابس��امانی بازار خودرو به سبب 
وجود واس��طه گران و دالالن بوده است، کمك به خودروسازان را کمك به 
اقتصاد و توليد دانس��ته و معتقد است که خودروی ملی که با به کارگيری 
توان و اس��تعداد متخصصان ایرانی توليد می ش��ود، بایستی مورد حمایت 

قرار گيرد.
به گزارش ایسنا، سردار محمدرضا مقيمی در نشست با مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو، این شرکت را جزو بنگاه های شاخص کشور دانست و 
گفت: ایده آل ترین نوع عملکرد ایران خودرو، طی دو سال اخير و به ویژه طی 
سال گذشته بوده است که علی رغم مشکالت متعدد سال های گذشته در 
حوزه توليد، توزیع و س��ایر حوزه های مرتبط با اقتصاد، کاهش و خروجی 

این خودروساز بهبود یافته است.
رئي��س پلي��س امنيت اقتص��ادی ناجا، با بي��ان اینکه پش��تيبانی ها و 
مانع زدایی ها از سال گذشته در ایران خودرو آغاز شده و مدیران این شرکت 
روی پای خود ایستاده اند، گفت: ایران خودرو با پشتيبانی از سازمان، موانع 
خود را شناس��ایی کرده و پشت سر گذاشته  است. پليس امنيت اقتصادی 
ني��ز در بخش های مختلف به حوزه اقتصادی کمك کرده اس��ت؛ در حال 
حاضر بهترین ش��رایط را از منظر امنيت اقتصادی در ایران خودرو ش��اهد 

هستيم.
وی افزود: در س��ال پش��تيبانی و مانع زدایی ها در مسير توليد، بایستی 
بتواني��م با تمام توان، تالش کنيم تا این ش��عار عملی ش��ود و به توليد و 
ارتقای توان آن کمك کرده و از شکل گيری اتفاقات ناگوار برای حوزه کار 
جلوگيری کنيم. با حفظ و ارتقای توليد، می توان نيروی کار را حفظ کرده 

و هزینه ها را هم کاهش داد.
حمایت از خودروهای ملی

سردار مقيمی مشکالت ایجادشده در حوزه بازار خودرو در سال گذشته 
را ناش��ی از حضور واس��طه بين ایران خودرو و مصرف کنندگان دانس��ته و 
تصریح کرد: مدیران ایران خودرو تالش کردند تا شرایط را بهبود بخشيده 
و نتایج خوبی هم حاصل ش��د؛ آرامش فعل��ی حاکم بر فضای اقتصادی و 
جامعه در موضوع خودرو حاصل برنامه های اجراشده توسط خودروسازان 

ما و به ویژه گروه صنعتی ایران خودرو است.
رئيس پليس امنيت اقتصادی ناجا، ضمن تاکيد بر ارتقای کمی و کيفی 
محص��والت، ابراز امي��دواری کرد: با مباهات و س��ربلندی از کاالی ایرانی 
استفاده کنيم که به دست توانمند کارگران ایرانی توليد می شود. این امر 

باعث گردش چرخ اقتصاد و حفظ امنيت و اشتغال کشور خواهد بود.

کراس اوور جدید به زودی رونمایی می شود
فرش��اد مقيمی- مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو- نيز در نشست با 
رئيس پليس امنيت اقتصادی ناجا، ضمن قدردانی از پش��تيبانی های این 
نهاد از صنعت خودروی کش��ور، از افزایش س��هم توليدات متعلق به گروه 

ایران خودرو در سال1400 خبر داد.
 وی با بيان اینکه س��ال 1399 را با افزای��ش 35 درصدی توليدخودرو 
سواری و رشد 67 درصدی توليد خودروهای سنگين و نيمه سنگين نسبت 
ب��ه س��ال 1398، ارتقای کيفيت پنج محصول فعلی و به توليد رس��اندن 
محصول جدید تارا به پایان رس��اندیم، اظهار کرد: رشد توليد محقق شده 
با توليد بيش از 99درصد از محصوالت به صورت داخلی و س��هم کمتر از 
یك درصدی خودروهای مونتاژی رقم خورده اس��ت. این موفقيت حاصل 
تالش کارگران و جهادگران توليد در ایران خودرو و شرکت های قطعه ساز و 

تامين کننده در شرایط تحریم و کرونا بوده است.
180 هزار دستگاه خودرو، محصوالت جدید خواهد بود 

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بيان اینکه صنعت خودروی کشور 
20درصد رشد را در سال گذشته تجربه کرده که سهم ایران خودرو در این 
ميان 83درصد بوده اس��ت؛ در اعالم برنامه این گروه خودروس��ازی برای 
سال 1400 گفت: تعداد توليد خودرو در ایران خودرو در سال جاری 130 
هزار دستگاه بيش��تر از سال گذشته خواهد بود. برنامه ریزی شده است تا 
قریب به 180 هزار دستگاه خودرو از توليدات امسال، متعلق به محصوالت 
جدید باشد. ضمن اینکه کيفيت محصوالت و خدمات را به سطح انتظار و 
شایستگی مردم ایران خواهيم رساند.  مقيمی با بيان اینکه در حوزه ارتقای 
کيفيت محصوالت توانس��تيم نخستين خودروی پنج ستاره تمام ایرانی را 
در سبد محصوالت خود قرار دهيم، تاکيد کرد: در حال حاضر بخش عمده 

محصوالت ایران خودرو دارای چهار ستاره کيفی هستند.
این مدیر خودروساز در ادامه از رونمایی کراس اوور ایران خودرو در آینده 
نزدیك خبر داد و گفت: طبق نقشه راه ایران خودرو، هر سال یك محصول 
جدید وارد بازار خواهيم کرد. پروژه های توسعه موتور و قوای محرکه نيز به 

موازات توسعه محصول در دستور کار ایران خودرو قرار دارد.
تا پایان ماه جاری، معوقات ایران خودرو به زیر 10 هزار دستگاه می رسد

وی تصریح کرد: در سال گذشته توانستيم با کاهش 80 درصدی، تعداد 
تعهدات معوق را از 111 هزار دستگاه در انتهای سال 1398، به 21 هزار 
دس��تگاه در پایان سال 1399 برسانيم. در حال حاضر نيز این عدد به 15 
هزار دستگاه رسيده و تا پایان فروردین ماه نيز به عددی کمتر از 10 هزار 
دس��تگاه خواهد رس��يد. با در نظر گرفتن رعایت حقوق ش��هروندی برای 

تمامی مش��تریان ایران خودرو، در نظر داریم تا در س��ال جاری، هيچ گونه 
تعهد معوقی نداشته باش��يم و برخی خودروها همچون تارا را پيش از فرا 

رسيدن موعد تحویل، به دست مشتریان برسانيم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، ضمن اشاره به کاهش هزینه حدود 
22 هزار ميليارد ریالی ناش��ی از اجرای پروژه های کاهش هزینه در س��ال 
1399، تاکيد کرد:  این روند در سال جاری نيز با هدف کاهش بهای تمام 
شده توليد ادامه خواهد داشت. مقيمی رشد 35 درصدی تيراژ توليد، تغيير 
در ترکيب توليدات و تعميق ساخت داخل را عامل اصلی حفظ نيروی کار 
و اضافه ش��دن 150 هزار نفر نيروی جدید به شبکه تامين و قطعه سازان 
ایران خودرو دانس��ته و تصریح کرد:  با کاهش قابل توجه سهم خودروهای 
مونتاژی توانستيم ضمن حفظ اشتغال موجود، نيروی کار جدید را نيز به 
این شبکه اضافه کنيم. در سال گذشته سهم خودروهای مونتاژی به کمتر 
از یك درصد کاهش یافته اس��ت و این در حالی است که در سال 1397، 

بالغ بر 13درصد توليد به خودروهای مونتاژی اختصاص داشت.
این مدیر خودروس��از، ضمن اش��اره به فعاليت های ص��ورت گرفته در 
تعطي��الت ن��وروز و فعاليت خطوط تولي��د قطعه س��ازان و تکميل کاری 
ایران خودرو، تصریح کرد: با اقدامات سال گذشته و به ویژه در پایان سال، 
23 هزار و 800 دستگاه  خودرو در تعطيالت نوروزی با همکاری سازندگان 
و تامين کنندگان به مشتریان تحویل شد که تاثير بسياری در ایجاد آرامش 

در بازار داشته است.
رکورد 10 ساله اخیر ایران خودرو نیز شکسته شد

وی در ادامه به احيای خط توليد اتوبوس اشاره کرده و گفت: ایران خودرو 
دیزل در سال گذشته 3700 دستگاه انواع خودروی سنگين و نيمه سنگين 
را به توليد رساند و بدین ترتيب رکورد توليد 10 ساله اخير خود را پشت 
سر گذاشت. 33درصد از این ميزان به محصوالت مونتاژی اختصاص داشته 
است و این نيز در حالی است که در سال  1398 خودروهای مونتاژی سهم 

67 درصدی در توليدات ایران خودرو دیزل داشته است.
مقيمی ادامه داد: آغاز توليد انبوه اتوبوس آمبوالنس نيز از دستاوردهای 
مهم س��ال گذش��ته ایران خودرو دیزل بوده و توليد داخلی این محصول، 
صرفه جوی��ی ارزی باالیی را ایجاد کرده اس��ت. همچنين طراحی و توليد 
کاميون 6 در 6 دیزلی با کاربری های خاص، آتش نش��انی و امداد و نجات 
هم دستاورد دیگر سال گذشته این شرکت بوده است. تاکنون این کاميون 
از منابع خارجی تامين ش��ده است، اما در نيمه اول امسال ظرفيت توليد 
200 دس��تگاه از این کاميون وجود دارد که این ظرفيت تا پایان س��ال به 

600 دستگاه قابل افزایش است.

ات��اق اصناف ایران اطالعيه ای درباره ضرورت تش��دید برخورد قانونی با 
واحدهای صنفی متخلف در اجرای دس��تورالعمل های بهداشتی مقابله با 

کرونا منتشر کرد.
به گزارش ایرنا از اتاق اصناف ایران، این نهاد با توجه به اعالم ستاد ملی 
مقابله با کرونا برای تعطيل ش��دن واحدهای صنفی در ش��يوع دوباره این 

بيماری در کشور اطالعيه ای منتشر کرد.
در این اطالعيه آمده است: همان گونه که به کررات از سوی اتاق اصناف 
ایران، رعایت دستورالعمل ها و رویه های اجرایی بهداشتی مختص اصناف و 
واحدهای صنفی در دوران پاندمی ویروس کووید-19 در کشور اطالع رسانی 
و مورد تاکيد واقع شد و با مشارکت باال، تمکين و مسئوليت پذیری درخور 
توجه��ی در همراهی با حاکميت در این زمينه روبه رو بوده ایم، با توجه به 

شروع موج چهارم همه گيری بيماری کرونا در کشور و مواجهه با گونه های 
جهش یافته این ویروس الزم است خانواده بزرگ اصناف از تصميمات ستاد 
مل��ی مدیریت بيم��اری کرونا تمکين کرده تا مش��مول 15 روز پلمب در 
شهرهای قرمز و نارنجی نشوند. در این اطالعيه تاکيد شده است: ضروری 
است تشکل های صنفی در تشدید نظارت، بازرسی و برخوردهای قانونی از 

صبح شنبه مورخ 21 فروردین ماه 1400 با متخلفان اهتمام ورزند.
در ادامه اطالعيه اتاق اصناف آمده است: با توجه به شرایط کنونی مقتضی 
است با همت جدی تر، مشارکت و همراهی هميشگی صنوف با ستاد ملی 
مدیریت بيماری کرونا و قرارگاه عملياتی مربوطه مورد توجه واقع شود که 
در غير این صورت با تبعات و خسارت های وسيع تر مالی، اقتصادی و جانی 

در کشور برای آحاد جامعه از جمله صنوف مواجه خواهيم شد.

در این اطالعيه تاکيد ش��ده است: حفظ سالمت عموم مردم و خانواده 
بزرگ اصناف در گرو دقيق بودن در اجرای بهينه دس��تورالعمل ها، اعمال 

قانون و برخوردهای قانونی با متخلفان خواهد بود.
ب��ه گزارش ایرنا، با توجه به افزایش ش��يوع ویروس کرونا و قرار گرفتن 
پایتخت در وضعيت قرمز، س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا محدودیت های دو 

هفته ای در کشور را تصویب کرد.
همچنين روز پنجشنبه »قاسم نوده فراهانی« رئيس اتاق اصناف تهران از 

تعطيلی دو هفته ای بازار بزرگ پایتخت خبر داده بود.
این تعطيلی و محدودیت ها برای گروه های شغلی 2، 3 و 4 اعمال خواهد 
شد و گروه ش��غلی یك که شامل مشاغل خدماتی می شود، در این مدت 

می توانند به فعاليت خود ادامه دهند.

عوامل اصلی نابسامانی بازار خودرو

اتاق اصناف:

برخورد با واحدهای صنفی متخلف در اجرای محدودیت های کرونایی تشدید می شود
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به قلم: مارتینا برتوس
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

حض��ور برندها در ش��بکه های اجتماعی امری ض��روری برای تعامل با 
مخاطب هدف و بازاریابی مناس��ب اس��ت. امروزه اغلب برندها دست کم 
در یك پلتفرم بازاریابی حضور فعالی دارند. نکته مهم در این ميان نحوه 
حضور و بازاریابی برند در شبکه های اجتماعی، به جای تعداد اکانت ها یا 
ش��بکه های اجتماعی مدنظر، است. بسياری از برندها علی رغم اختصاص 
بودجه فراوان توانایی تاثيرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را ندارند. 
این امر تا حدود زیادی بستگی به استراتژی های موردنظر هر برند مربوط 

است. 
تمام کس��ب و کارها انتظار دریافت واکنش مس��اعد از سوی مخاطب 
هدف در پی حضور در ش��بکه های اجتماعی دارند. این امر ایده عجيبی 
نيس��ت، اما نيازمند تالش و توليد محتوای جذاب از سوی هر برند است. 
بدون این نکته امکان تاثيرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف از بين 

خواهد رفت. 
ام��روزه صحبت های بس��يار زیادی در مورد جلوه و حض��ور برندها در 
ش��بکه های اجتماع��ی مطرح می ش��ود. جل��وه یك برند در ش��بکه های 
اجتماعی به طور کلی به حضور یك کسب و کار در شبکه های اجتماعی 
و مش��اهده آن از س��وی کاربران است. شاید این امر نکته عجيبی به نظر 
برسد، اما بسياری از برندها علی رغم سال های حضور در فضای شبکه های 
اجتماع��ی توانایی جلب نظ��ر کاربران و دریافت بازدیدهای گس��ترده را 
ندارند. هرچه جلوه و حضور برندها در شبکه های اجتماعی قوی تر باشد، 

شانس باالتری برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهند داشت.
 کریستال وو، کارشناس ارشد مدیریت شبکه های اجتماعی در موسسه 
هاب اس��پات، در مورد حض��ور برندها در ش��بکه های اجتماعی بر روی 
ارزش های��ی که هر برند بازنمایی می کن��د، تاکيد دارد: »حضور صرف در 
ش��بکه های اجتماعی بستگی به ميزان استقبال کاربران از حضور برندها 
دارد. اگر این امر به طور قابل مالحظه ای مدنظر برندها قرار نداشته باشد، 
امکان تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف از بين می رود. بسياری از برندها 
بدون توجه به ارزش های کس��ب و کارش��ان در تالش برای بازاریابی در 
ش��بکه های اجتماعی هستند. این امر اغلب اوقات موجب توليد محتوای 

کليشه ای و ناتوانی برای جلب تعامل مخاطب هدف می شود.«
ه��دف اصلی در مقاله کنونی تالش برای بررس��ی برخ��ی از ایده های 
مناسب به منظور حضور موفق برندها در شبکه های اجتماعی و بازاریابی 
تاثيرگذار اس��ت. این امر با توجه به توصيه های اعضای تيم بازاریابی هاب 
اس��پات مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. در ادامه به بررس��ی شماری از 

ایده های مطلوب در این ميان خواهيم پرداخت. 
اهمیت جلوه برند در شبکه های اجتماعی

حض��ور در ش��بکه های اجتماعی فقط ب��ه معنای تولي��د محتوا برای 
مخاطب هدف نيس��ت. نکته مهم در این مي��ان توليد محتوای جذاب و 
تعاملی برای مخاطب هدف به منظور آش��نایی بيش��تر آنها با کس��ب و 
کارمان اس��ت. بس��ياری از برندها در طول زمان هيچ بهره اصلی از توليد 
محت��وای بازاریابی نمی برن��د. دليل این امر عدم توجه ب��ه ایجاد ارتباط 

نزدیك و بلندمدت با مخاطب هدف است. 
حضور موفق در ش��بکه های اجتماعی بستگی به ميزان توانایی هر برند 
برای حك کردن نامش در ذهن کاربران دارد. این امر از س��وی برندهای 
بزرگ به خوبی روی می دهد. درس��ت به همين خاطر مش��تریان در بازار 
و ش��بکه های اجتماعی هميش��ه به دنبال چنين برندهایی هستند. آریل 
باس��ول، تحليلگر شبکه های اجتماعی در موسس��ه هاب اسپات، بر روی 
اهميت توانایی شناخت مخاطب هدف برای بازاریابی مناسب تاکيد دارد. 
بر این اساس شناخت مخاطب هدف امکان توليد محتوا و تعامل متفاوت 
ب��ا وی برای برندها ایج��اد خواهد کرد. اگر ش��ناخت موردنظر در حوزه 
بازاریابی وجود نداش��ته باشد، توانایی تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 

به طور قابل مالحظه ای کاهش پيدا خواهد کرد. 
جلوه هر برند در ش��بکه های اجتماعی تاثير مستقيم بر روی موفقيت 
بازاریابی اش دارد. بسياری از برندها به دليل جلوه نامناسب شان در ميان 
کاربران حتی با رونمایی از برترین کمپين های بازاریابی نيز شانسی برای 

تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف ندارند. 
راهکارهای بهبود جلوه و حضور برند در شبکه های اجتماعی

تعامل با مخاطب هدف 
ش��بکه های اجتماعی ب��ا هدف تاثيرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
توس��عه پيدا کرده اس��ت. بس��ياری از کاربران برای تعامل با دوس��تان و 
آشنایان ش��ان در نقاط مختلف اقدام به اس��تفاده از این ابزارها می کنند 
بنابراین برندها نيز باید در همين راس��تا ش��بکه های اجتماعی را مدنظر 
قرار دهند. همچنين اگر برخی از نکات مربوط به کس��ب و کارمان را در 
قالب پست های بازاریابی به مخاطب هدف یاد دهيم، شانس باالتری برای 

تاثيرگذاری بلندمدت بر روی آنها خواهيم داشت. 
گاهی اوقات مش��تریان دارای شناخت درستی از برند نيستند. این امر 
مس��ئوليت مس��تقيم تيم بازاریابی را به همراه خواهد داش��ت. بخشی از 
تالش های بازاریابی هر برند ش��امل معرفی کسب و کار به صورتی جذاب 
برای مخاطب هدف است. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، در 

عمل امکان رقابت با دیگر برندها فراهم نخواهد شد. 
دسترس��ی به اطالعات ارزش��مند درب��اره کاربران نکته مهمی اس��ت. 
بس��ياری از برندها برای ش��ناخت درس��ت مخاطب هدف ش��ان اقدام به 
همکاری با موسسه های بازاریابی مختلف می کنند. نکته مهم در این ميان 
استفاده از حضور برند در شبکه های اجتماعی برای دستيابی به اطالعات 
مناس��ب در زمينه شناخت مخاطب هدف است. فرآیند موردنظر باید در 
قالب تعامل نزدیك با کاربران صورت گيرد. نتيجه این امر ش��ناخت بهتر 
از مخاطب هدف و همچنين معرفی جذاب کس��ب و کارمان به مشتریان 

خواهد بود. 
مدیریت انجمن برند

راه ان��دازی اکانت رس��می برای برن��د در ش��بکه های اجتماعی بدون 
مدیری��ت انجمن آن امکان ناپذیر اس��ت. وقتی یك برند در ش��بکه های 
اجتماعی حضور پيدا می کند، به تدریج دامنه ای از کاربران را به کس��ب 
و کارش جل��ب می کند. این دامن��ه از افراد انتظارات مش��خصی از برند 
خواهند داش��ت. مهمترین نکته در ای��ن ميان مدیریت انجمن برند برای 
تداوم فعاليت در بازار اس��ت. گاهی اوقات این نکته مهم مورد بی توجهی 

برنده��ا قرار می گيرد. نتيجه این امر از دس��ت دادن مداوم مش��تریان و 
مخاطب هدف برند است. این امر هزینه بسيار زیادی برای کسب و کارها 

به همراه خواهد داشت. 
مدیری��ت انجمن برند اغل��ب اوقات یك فرآیند دش��وار در نظر گرفته 
می ش��ود. نکته مهم در این مي��ان تصور این امر ب��ه مثابه مدیریت یك 
مهمان��ی دوس��تانه اس��ت. وقتی قصد برگ��زاری یك مهمان��ی را داریم، 
نس��بت به تهيه المان های الزم توجه نش��ان می دهي��م. این امر در مورد 
مدیریت شبکه های اجتماعی نيز مصداق دارد. اگر تمام نکات را براساس 
پيش��امدهای احتمالی تنظيم کنيم، نتيجه نهایی با انتظارات مان تفاوت 

بسيار چشمگيری خواهد داشت. 
فعالیت مداوم

حضور در شبکه های اجتماعی برای بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف 
از سوی شمار باالیی از برندها روی می دهد. نکته مهم در این ميان حضور 
مداوم برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. برخی از برندها در 
این مس��ير برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب ه��دف نگاه کوتاه مدتی به 
قضيه دارند. این امر مشکالت بسيار زیادی برای کسب و کارها به همراه 
خواهد داش��ت. برندهای محبوب در ميان کاربران هميشه توانایی باالیی 

برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف در طول زمان دارند. 
برنامه ری��زی ب��رای توليد مداوم محت��وا و حضور هميش��گی در کنار 
مشتریان نکته بسيار مهمی است. متاسفانه برخی از برندها پس از مدت 
زمان��ی اندک دیگر تمایلی برای حضور در ش��بکه های اجتماعی نش��ان 
نمی دهند. این نکته مشکالت بسيار زیادی برای کسب و کارها به همراه 
خواهد داش��ت. یکی از ساده ترین مش��کالت موردنظر ناتوانی برای حفظ 
مشتریان خواهد بود بنابراین برندها باید نسبت به ایجاد تغيير در وضعيت 

بازاریابی شان و حضور همراه با تداوم در بازار توجه نشان دهند. 
اغلب برندها در ماه نخست ورود به شبکه های اجتماعی فعاليت بسيار 
مطلوبی دارند. این امر شامل توليد محتوای مختلف و تعامل با کاربران در 
تمام طول روز اس��ت، با این حال از ماه دوم تمام برنامه ها تغيير می کند. 
ای��ن امر گاهی پس از یك موفقيت مقطعی در ح��وزه بازاریابی نيز روی 
می دهد. موفقيت در حوزه بازاریابی و ش��بکه های اجتماعی در طول یك 
روز روی نمی ده��د بنابراین برندها باید آمادگ��ی الزم برای تاثيرگذاری 
بر روی مخاطب هدف در بلندمدت را داش��ته باش��ند. اگر از همان ابتدا 
تيم های بازاریابی به این نکته توجه نش��ان دهند، بس��ياری از مشکالت 

مربوط به تداوم در حوزه بازاریابی رفع خواهد شد. 
تداوم استفاده از المان های مرکزی برند

حضور در شبکه های اجتماعی باید براساس ارزش ها و وجهه کلی برند 
صورت گيرد. یکی از مشکالت اصلی برندها در زمينه تعامل با کاربران در 
ش��بکه های اجتماعی مربوط به ناتوانی برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب 
هدف درس��ت مانند وضعيت حضوری ش��ان اس��ت. این امر در بلندمدت 
موجب ایجاد شکاف ميان وضعيت آنالین و آفالین کسب و کارها می شود. 
ه��ر برندی دارای برخی از المان های آش��نا برای مش��تریانش اس��ت. 
اس��تفاده از چنين المان هایی ب��رای بازاریابی و تاثيرگذاری مناس��ب بر 
روی مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی امری ضروری خواهد بود. در 
غير این صورت نباید انتظاری از موفقيت در ش��بکه های اجتماعی داشته 
باشيم. اگر کاربران احساس آشنایی با محتوای بازاریابی یك برند نداشته 

باشند، چطور می توان انتظار تعامل از آنها داشت؟ 
طراحی اس��تراتژی های کلی کسب و کار نيازمند توجه به وجه آنالین 
برند نيز هست. بسياری از برندها استراتژی های بازاریابی را به طور کامل 
ج��دای از اس��تراتژی های کالن کس��ب و کار ارزیابی می کنن��د. این امر 
موج��ب ناتوانی برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر آنها 

به منظور بازاریابی بهينه می شود. 
ارزیابی وضعیت رقبا

رقبای هر کس��ب و کار درست مانند همسایگانش هستند. اغلب مردم 
در مواجهه با فعاليت های همسایه شان اندکی کنجکاوی به خرج می دهند. 
این امر در مورد فعاليت رقبای یك برند اندکی فراتر از کنجکاوی را نياز 
دارد بنابراین برندها باید برای تاثيرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف 

این نکات را مدنظر قرار دهند. 
ارزیابی وضعي��ت رقبا در حوزه بازاریابی اغل��ب اوقات حاوی اطالعات 
مهمی برای یك برند اس��ت. این اطالعات نقش مهمی برای به روز رسانی 
اس��تراتژی های بازاریابی از س��وی همان برند ایفا خواهد کرد. اگر رقبای 
مس��تقيم ما در زمينه بازاریابی از ایده ها یا پلتفرم های تازه ای اس��تفاده 
نماین��د، ما ني��ز باید در کمترین زمان ممکن نس��بت به چنين تحوالتی 
واکنش نشان دهيم. در غير این صورت شانسی برای تاثيرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهيم داشت. 
بازارهای مختلف دارای ميزان رقابت بسيار زیادی است بنابراین برندها 
باید نس��بت به حضور مناسب در این فضا اقدام نمایند. توجه به وضعيت 
رقبا یکی از نکات مهم برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب 
می شود. این امر اغلب اوقات برندها را به سوی توليد محتوای جذاب تر و 
همچنين تعامل باکيفيت با مخاطب هدف هدایت می کند بنابراین وجود 
رقبای مختلف در بازار برای یك کسب و کار به مثابه اهرم فشار به منظور 

پيشرفت نيز عمل خواهد کرد. 

استفاده از ترندهای مختلف در حوزه بازاریابی
ترندها نقش محرک اساس��ی برای شبکه های اجتماعی را ایفا می کند. 
ام��روزه اغلب کاربران برای فعاليت در ش��بکه های اجتماعی به ترندهای 
برتر واکنش نش��ان می دهند. این امر باید از س��وی کس��ب و کارها برای 

بازاریابی و حتی تعامل با مخاطب هدف مدنظر قرار گيرد. 
یک��ی از ترندهای اساس��ی در زمينه تعامل با کاربران در ش��بکه های 
اجتماعی مربوط به اس��تفاده از دس��تيارهای هوشمند اس��ت. این ترند 
موجب پاس��خگویی دقيق و س��ریع به کاربران در مورد پرسش های شان 
از برندها می ش��ود. همانطور که در حوزه ه��ای مختلف زندگی ترندهای 
متع��ددی مطرح می ش��ود، در مورد بازاریابی و تعام��ل با مخاطب هدف 
نيز باید به ترندهای برتر واکنش نش��ان دهيم. بدون شك ارزیابی مداوم 
وضعيت ترندها از س��وی یك کس��ب و کار نياز به اختصاص زمان زیادی 
دارد. راهکار مناس��ب در این ميان توجه به نحوه فعاليت برندهای بزرگ 
اس��ت. این امر شاید در نگاه نخست س��اده و همراه با ریسك های متعدد 
به نظر برس��د، اما در عمل امکان تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 
شدت افزایش می دهد. دليل این امر امکان الگوبرداری سریع از برندهای 

بزرگ و تاثيرگذاری بر روی آنها براساس همان شيوه است. 
تولید محتوا براساس رویدادهای جاری

امروزه مش��تریان انتظارات بس��يار زیادی از برنده��ا دارند. همين امر 
موجب ارزیابی برندها از سوی مشتریان با معيارهای بسيار سختگيرانه ای 
می ش��ود. گام نخس��ت در مدیریت جلوه برند در فضای آنالین مربوط به 
آگاهی از انتظارات مش��تریان از برندها در فضای آنالین اس��ت. متاسفانه 
امروزه بس��ياری از برندها نس��بت به این موضوع آگاهی درستی ندارند. 
درس��ت به همين خاطر مش��کالت بس��يار زیادی در مس��ير بازاریابی و 
تاثيرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف پيش روی چني��ن برندهایی ایجاد 

می شود. 
رویداده��ای مختلف در حوزه کس��ب و کار ش��اید ب��رای کارآفرینان 
جذابيت چندانی نداش��ته باش��د، اما یکی از منابع خبری مناس��ب برای 
بازاریابی محس��وب می شود. مش��تریان تمایل باالیی نسبت به آگاهی از 
آخری��ن اخبار و تحوالت مربوط به حوزه کس��ب و کار دارند. اگر برندها 
در این ميان توانایی تبدیل اخبار و رویدادهای جاری حوزه کس��ب و کار 
به محتوای جذاب را داش��ته باش��ند، تعامل شان به مخاطب هدف تحول 
قاب��ل مالحظه ای خواهد یافت. متاس��فانه بس��ياری از برندها توجهی به 
رویدادهای روز در زمينه توليد محتوای بازاریابی ندارند. درست به همين 
خاطر محتوای بازاریابی شان به طور مداوم کليشه ای و فاقد جذابيت برای 

مخاطب هدف است. 
سرمایه گذاری بر روی محصوالت نوآورانه برند

نمایش محصوالت تازه هر کس��ب و کار در فضای شبکه های اجتماعی 
ای��ده تازه ای نيس��ت. بس��ياری از برندها ب��رای جلب نظر مش��تریان به 
محصوالت ش��ان از این شيوه اس��تفاده می کنند. نکته مهم در این ميان 
معرفی دقيق و تخصصی محصوالت اس��ت. توضيحات عمومی برای اغلب 
کارب��ران به منظور تصميم گيری برای خرید محصوالت به صورت آنالین 
کافی نيس��ت با توج��ه به اینکه اغلب ش��بکه های اجتماعی امکان خرید 
آنالی��ن ب��رای کاربران تدارک دیده اند، س��رمایه گذاری ب��ر روی نمایش 
محتوای بازاریابی حرفه ای پيرامون محصوالت برند ضرورت باالیی خواهد 

داشت. 
یک��ی از اش��تباهات رای��ج برندها در زمين��ه بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماعی استفاده از محتوای بی کيفيت است. این امر شامل تهيه تصاویر 
یا ویدئوهای فاقد کيفيت الزم برای جلب نظر مخاطب هدف و همچنين 
نگارش کپشن های نادرست می شود. بدون تردید شرکت توليدکننده یك 
محصول دارای بهترین اطالعات در مورد آن است بنابراین باید در زمينه 
معرفی آن عملکرد بس��يار مطلوبی از سوی برندها صورت گيرد. این امر 
موجب توجه دامنه وس��يعی از کاربران به وضعيت برندها در ش��بکه های 
اجتماعی می شود. بس��ياری از برندهای بزرگ براساس همين استراتژی 

موفق به جلب نظر دامنه وسيعی از کاربران شده اند. 
اهمیت گوش دادن به مخاطب هدف

کاربران در ش��بکه های اجتماع��ی اغلب نيازهای مختلف��ی در ارتباط 
ب��ا برندها مط��رح می کنند. متاس��فانه برنده��ا اغلب اوق��ات توجهی به 
درخواس��ت ها و نيازهای کاربران نش��ان نمی دهند. یکی از عوامل اصلی 
بی توجهی و عدم عالقه کاربران برای تعامل با برندها در فضای پلتفرم های 
اجتماعی همين نکته اس��ت. با این حس��اب جزئی از برنامه بازاریابی هر 
برن��دی باید تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس گوش دادن به 

درخواست های شان باشد. 
جل��وه یك برند در فض��ای آنالین در تعامل با مخاطب هدف س��اخته 
می ش��ود. مهمترین نکته در این ميان انگي��زه کافی برای تغيير وضعيت 
کسب و کار و اس��تراتژی های بازاریابی براساس نيازهای مشتریان است. 
اگر این امر از سوی برندها به خوبی مدنظر قرار گيرد، تاثيرگذاری بسيار 
گس��ترده ای بر روی مخاطب هدف به همراه خواهد داش��ت. کاربران در 
صورت مش��اهده عدم تغيير وضعيت بازاریابی از سوی برندها تمایل شان 
ب��رای تعامل با کس��ب و کار موردنظر به طور قاب��ل مالحظه ای کاهش 
خواه��د یافت بنابرای��ن برندها باید در بازه های زمانی مش��خص اقدام به 

ایجاد تغيير و به روز رسانی استراتژی بازاریابی شان نمایند. 
توجه به سئو در شبکه های اجتماعی

برخ��ی از بازاریاب ه��ا اصل س��ئو را فق��ط مربوط به مدیریت س��ایت 
می دانند. امروزه در ش��بکه های اجتماعی نيز رعایت اصول س��ئو اهميت 
بسيار زیادی دارد. بسياری از افراد وقتی صحبت از مدیریت سئو می شود، 
به فکر بهينه سازی سایت رسمی برندها می افتند. نکته مهم در این ميان 
امکان اس��تفاده از تکنيك های مدیریت س��ئو ب��رای بهبود وضعيت کلی 
برندها در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. برخی از نکات مهم در این راستا 

به شرح ذیل است:
• اس��تفاده از چند کليدواژه پرکاربرد و مورد توج��ه کاربران در زمينه 
بازاریابی نکته بس��يار مهمی محسوب می شود. این امر به طور ویژه ای در 

کپشن پست ها باید مدنظر قرار گيرد.
• اس��تفاده از لينك های پش��تيبان برای هدایت کاربران به پست های 
مختلف یا انتقال ش��ان به پلتفرم های اجتماع��ی مختلف نقش مهمی در 

افزایش اعتبار برند در فضای آنالین محسوب می شود. 
• اس��تفاده از تصویر پروفایل و نام کاربری یکس��ان در تمام شبکه های 
اجتماعی نکته بسيار مهمی محسوب می شود. این امر دسترسی کاربران 
به اکانت های برند در ش��بکه های اجتماعی مختلف را ساده تر از هر زمان 

دیگری خواهد کرد. 
پذیرش اشتباهات برند

کسب و کارها در زمينه بازاریابی و تعامل با مشتریان امکان خطا دارند. 
این امر در حوزه بازاریابی طبيعی اس��ت. شاید کارشناس ها و بازاریاب ها 
در ای��ن رابطه کمت��ر صحبت کنند، اما به معنای ع��دم رخ دادن چنين 
اتفاقاتی نيس��ت. مهمترین نکته در رابطه با مدیریت اشتباهات در فضای 
آنالین پذیرش مسئوليت از سوی برندهاست.  کاربران در ارتباط با برندها 
هميش��ه بر روی انگيزه هر کسب و کار برای پذیرش اشتباهاتش حساب 
ویژه ای باز می کنند بنابراین در صورت روی دادن هرگونه اش��تباهی باید 
در وهله نخست مسئوليتش را برعهده بگيریم. در غير این صورت اعتبار 
کسب و کارمان در نگاه مشتریان به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد 
یافت. اش��تباهات برندها در فضای آنالین تفاوت قابل مالحظه ای با حوزه 
آفالین دارند. امروزه کاربران در مدت زمانی اندک نس��بت به اش��تباهات 
برندها واکنش نشان می دهند بنابراین مدیریت سریع و در لحظه این امر 

دارای اهميت بسيار زیادی است. 
استفاده از داده های دقیق برای مدیریت وضعیت برند

ایجاد هرگونه تغييری در وجه آنالین برند باید با اس��تفاده از داده های 
دقي��ق صورت گيرد. در غير این صورت تاثيرگذاری الزم بر روی مخاطب 
هدف ایجاد نخواهد شد. بسياری از برندها با استفاده از داده های نادرست 
اق��دام ب��ه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی و تعامل ب��ا مخاطب هدف 
می کنن��د. این امر تمام هزینه های یك کس��ب و کار را بی نتيجه خواهد 

گذاشت. 
ام��روزه امکانات بس��يار زیادی در دس��ترس برندها برای اس��تفاده از 
داده ه��ای دقيق وج��ود دارد. ابزارهای گوگل، عالوه ب��ر ابزارهای درون 
برنام��ه ای هر پلتفرم، به طور رای��گان داده های متنوعی در اختيار برندها 
ق��رار می دهد. اس��تفاده از چني��ن داده هایی برای تاثيرگ��ذاری بر روی 

مخاطب هدف و جهت دهی به فعاليت آنالین برند ضروری خواهد بود. 
منبع: هاب اسپات

کارشناس های بازاریابی موسسه هاب اسپات بررسی می کنند:

بازاریابی و مدیریت جلوه برند در شبکه های اجتماعی 
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اخبار

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: استاندار بوشــهر در بازدید از  
روند اجرایی پروژه آب شیرین کن سیراف - جم به ظرفیت ۲۸ هزار متر 
مکعب در شبانه روز با تاکید بر تسریع اجرا این پروژه اظهار داشت: برای 
توسعه زیر ساخت های آن شامل برق رسانی و خطوط انتقال آب اقداماتی 
انجام شده که نیاز به تســریع در تکمیل این پروژه ها دارد. عبدالکریم 
گراوند با تاکید بر تسریع در تکمیل پروژه های برق رسانی آب شیرین کن 
سیراف - جم گفت: یکی از زیرساخت های مهم این تأسیسات اجرا طرح 
برق رسانی و الزم است از همه ظرفیت ها برای تکمیل این پروژه استفاده 
شود.  وی، تحقق تعهد مجری پروژه آب شیرین کن ۲۸ هزار مترمکعب 
سیراف - جم را مورد تاکید قرار داد و افزود: بر اساس تعهد سرمایه گذار 
این پروژه الزم اســت در راه اندازی فاز نخســت آن به ظرفیت ۱۰ هزار 
مترمکعب در شبانه روز قبل از فصل تابستان تسریع شود.  استاندار بوشهر 
تامین اعتبارات  الزم این پروژه را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: خط 
انتقال این تأسیسات باید هر چه سریع تر تکمیل و راه اندازی شود تا یکی 
از زیرســاخت های آن فراهم شود. گراوند نصب و راه اندازی ترانس  برق 
پروژه شیرین سازی آب دریا برای تامین آب آشامیدنی مردم شهرستان 
جــم را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: باید تــا اواخر خرداد ماه طرح 
برق رسانی پروژه آب شیرین کن سیراف - جم تکمیل و زمینه راه اندازی 
فاز نخست این پروژه فراهم تا بخشی از نیاز آب شرب مردم شهرستان 

جم تامین شود. وی، با تاکید بر پیگیری برای تامین منابع مالی این پروژه 
خاطر نشان کرد: همکاری مسئوالن وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشــور در اجرا این پروژه ســتودنی است که تالش می شود 
از منابع دیگر، بودجه مورد نیاز آن تامین شــود. مدیرعامل شرکت آب 

و فاضالب اســتان بوشهر هم با اشــاره به اینکه منابع تامین آب شرب 
شهرستان جم تاکنون محلی بوده است تصریح کرد: آب مورد نیاز مردم 

شهرستان جم عمدتاً از چاه های منطقه تامین می شود.
عبدالحمید حمزه پور خشکسالی، برداشــت بی رویه و شرایط آب و 
هوایی منطقه را عامل خشک شدن چاه های آب در جم دانست و بیان 
کرد: بیشــتر چاه های شهرستان جم یا در حال خشک شدن و یا اینکه 
منابع آبی آنها رو به اتمام اســت و مردم شهرها و روستاهای شهرستان 
جم با مشــکل جدی برای تامین آب آشــامیدنی مواجه هستند. وی، 
از اجرای طرح شیرین ســازی آب دریا برای تامین آب آشــامیدنی جم 
خبر داد و تصریح کرد: با طراحی های صورت گرفته قرار است از طریق 

آب شیرین کن، مشکل و کمبود تامین آب شهرستان جم برطرف شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر با اشاره به ساخت 
آب شــیرین کن به ظرفیت ۲۸ هزار متر مکعب همجواری بندر سیراف 
برای تامین آب این شهرستان خاطر نشان کرد: با احداث و راه اندازی این 
آب شــیرین کن روزانه ۲۸ هزار متر مکعب آب تولید و از طریق خطوط 
انتقال آب به شبکه آبرسانی ارسال می شود. حمزه پور با اشاره به اجرا خط 
انتقال آب به طول ۲۵ کیلومتر برای ارسال آب پروژه آب شیرین کن بندر 
سیراف به شهرستان جم افزود: در این راستا آب این تأسیسات از طریق 
۵ سایت ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره به شهرستان جم منتقل می شود.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
گیالن گفت: با رشــد عملکرد در دو بندر انزلی و آستارا شاهد رشد ۳۶ 

درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در سال گذشته بودیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن، 
صبح پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه دکتر حمیدرضا آبایی در حاشیه بازدید 
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی و همچنین رییس کمیســیون 
عمران مجلس از مجتمع بندری انزلی اظهار داشت: بندر انزلی با قدمت 
حدود ۳۰۰ ساله یکی از بنادری است که در حاکمیت سازمان بنادر با و 

قوانین منطقه آزاد تجاری صنعتی اداره می شود.
وی با اشــاره به اینکه بندر انزلی دارای ۱۶ پست اسکله است، افزود: 
یکی از مباحث اصلی که در انزلی حائز اهمیت بوده استفاده از ظرفیت 
این بندر برای تخلیه فوالد داخل کشور بود که با رشد خوبی در سال های 

قبل عملکردی تا ۷ میلیون تن را در ســال ۹۱ تجربه کرده که با توجه 
به خودکفایی در زمینه فوالد و قطع واردات باعث شــده که این بندر به 
دلیل تک بعدی بودن متضرر شــود. آبایی یادآور شد: البته با اقدامات و 
برنامه ریزی های سازمان بنادر این بندر از حالت تک بعدی خارج و به 
سمت تخلیه و بارگیری کاالهای فله  خشک و مایع و همچنین کانتینری 
رسیدیم که سیلوها و مخازن در این بخش توسط بخش خصوص ساخته 
و مدیریت می شوند. وی با بیان اینکه در بنادر گیالن رشد ۳۶ درصدی 
را شــاهد بودیم، تاکید کرد: بنادر انزلی و آستارا شاهد افزایش عملکرد 
این دو بندر در سال گذشته  بودیم. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان 
گیــالن با تاکید بر اینکه یکی از مواردی کــه مورد توجه قرار داریم در 
بحث کانتینری اســت، گفت: اسکله ها را با توجه به وضعیتی که دارند 
برای کانتینرهای ســاخته شــده و یکی از کارهایی که برای حمایت از 

صادرات انجام دادیم در نظر گرفتن ۶۴ پالک کانتینر یخچالی بوده است. 
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر حداکثر ظرفیت و حجم کشتی ها 
۶ هزار و پانصد تن اســت و به دنبال افزایش این ظرفیت با استفاده از 
توان بخش خصوصی و ساخت کشتی های باالی ۸ هزار و ۱۲ هزار تن 
هســتیم، تاکید کرد: همه کشتی های دریای خزر در اسکله انزلی می 

توانند پهلو بگیرند. 

اهواز - شبنم قجاوند: در سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
نشستی با موضوع حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تقویت 
زیرساخت های بخش برق ناحیه صنعتی مربچه شهرستان رامهرمز در 

شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.
این نشســت با حضور مدیرعامل و معاونین این شــرکت، فرماندار 
رامهرمز، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان و چند نفر 
از سرمایه گذاران بخش خصوصی فوالد با موضوع توسعه زیرساخت های 

بخش برق شهرک صنعتی مربچه شهرستان رامهرمز برگزار شد.
این نشست با درخواست مسئوالن و سرمایه گذران بخش خصوصی 
ناحیه صنعتی رامهرمز برگزار شد تا پیرامون سرمایه گذاری و نحوه تامین 

برق مورد نیاز آنها، تفاهم و همکاری های دوجانبه انجام شود.
محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در 

این نشست با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر انقالب به »تولید؛ 
پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها«، گفت: این شرکت در سال های قبل نیز 
پشتیبان و حامی تولید و اشتغال زایی در حوزه تحت نظارت خود بوده و 

در حال حاضر نیز برق شرکت های بزرگ صنعتی خوزستان که اقتصاد 
کشور را می چرخانند تامین می کند.

وی افزود: در حاضر نیــز این آمادگی وجود دارد که برق مورد نیاز 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی را تامین کند تا باعث توسعه منطقه 
شود. در این نشست بنا شد که شرکت شهرک های صنعتی، زمین مورد 
نیاز احداث پست برق را در ناحیه صنعتی مربچه رامهرمز تامین کند و 
ظرف یکســال بعد از درخواست شرکت های سرمایه گذار، شرکت برق 
منطقه ای خوزستان برق مورد نیاز فاز اولیه آنها را تامین و در بلند مدت 

نیز با درخواست و میزان تقاضای آنها، برق درخواستی را تامین کند.
همچنین مقرر شــد که شرکت برق منطقه ای خوزستان هماهنگی 
های الزم را با شــرکت توزیع نیروی برق خوزســتان انجام دهد تا برق 

کارگاهی مورد نیاز این سرمایه گذاران برای شروع کار تامین شود.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: فرمانده سپاه عاشورا خواستار 
سامان بخشی به وضعیت مطبوعات و تدوین سند مطبوعات و همچنین 

ارتقای سواد رسانه ای در استان آذربایجان شرقی شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، فرمانده ســپاه عاشــورا در دیدار با 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی می تواند نقش تاثیرگذاری در حوزه فرهنگ عمومی و تبلور و 
تجلی فرهنگ اســالمی در جامعه از خود نشــان دهد. سردار "عابدین 
خّرم" در این دیدار با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مجازی 
مردم آذربایجان در ۲۹ بهمن سال گذشته، اظهار داشت: ایشان در این 
دیدار آذربایجان و تبریز را به عنوان یک استان نخبه پرور و استانی که 
مردمان آن دارای خصوصیت غیرت، شجاعت و تدین است معرفی کردند 
و بدون شــک برشمردن این شاخصه ها برخاسته از شناخت و معرفت 

رهبر معظم انقالب به صبغه ی آذربایجان و مردمان این دیار بوده است.
وی تاکید کرد: باید با الهام از بیانات ایشان و رجوع به تاریخ گرانسنگ 
و گرانبهــای آذربایجان و تبریز، تمهیداتی انجام شــود تا تبریز نقش 
برجســته ای را در حوزه فرهنگ رقم زده و به تبع آن اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نیز نقش تاثیرگذاری در حوزه فرهنگ عمومی و تبلور 
و تجلی فرهنگ اســالمی در جامعه از خود نشــان دهد. سردار خّرم، 
تصریح کرد: در دنیای کنونی امپراطوری رسانه ای غرب و استکبار نمی 

گــذارد تقابل های فرهنگی به تعامل فرهنگی تبدیل شــود و در همه 
حال ارزشــهای دینی، انسانی و فرهنگی ما را هدف قرار می دهد اما ما 
می توانیم به واســطه ی فرهنگ ناب اسالمی و انقالبی بر این فضا فائق 
آمده و فرهنگ متعالی اسالمی و انقالبی را در جهان نهادینه کنیم. وی، 
انقالب اسالمی ایران را دارای صبغه  ای فکری و فرهنگی و مشی وحیانی 
و الهی دانســت که آموزه های ائمه معصومین علیه السالم در آن ساری 

و جاری است.
وی همچنین گفت: فرهنگ اســالمی ما دارای یک اصالت است و ما 
در برهه های مختلف با تکیه بر این فرهنگ اصیل و قدرتمند توانسته ایم 
پیروز شــویم. سردار خّرم افزود: بعد فرهنگی انقالب اسالمی باعث شد 

تا جامعه ی اســالمی با یک آغوش باز این فرهنــگ را پذیرفت و امام 
)ره( بــه عنوان مبدع این فرهنگ و انقالب، جامعه را به ســمت اخالق 
اســالمی و دینی هدایت کرد. وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای 
نظام جمهوری اسالمی، ایجاد روحیه شجاعت و حماسی در زندگی مردم 
بود و این زندگی حماســی و حسینی در دوران دفاع مقدس به وجهی 
شایســته متجلی شــد و ما در این دوران با تبعیت از فرهنگ اسالمی 
توانستیم بر دشمن فائق آییم. فرمانده سپاه عاشورا نقطه ی تقابل جبهه ی 
استکبار و جبهه ی اسالم در ادوار مختلف را فرهنگ اسالمی عنوان کرد 
که در برابر فرهنگ آشــفته ی غرب قدعلم کرده و وجدانهای بیدار را به 
خود جــذب کرد. وی در دوره ی حاضر نیز رزمندگان جبهه ی مقاومت 
را شیفته ی فرهنگ اخالق مدارانه و مبتنی بر ارزشهای دینی و انسانی 
انقالب اسالمی دانست و گفت: ملت های آزاده، مشی انقالب اسالمی را 
در هر کجای جهان فراروی خود قرار می دهند. وی همچنین با تاکید بر 
اینکه نیروهای انقالبی و ارزشی و متعهد بسیاری در بسیج حضور دارند، 
اظهار داشت: ما طبق دوره های پیش آماده همکاری و تعامل و همراهی 
در تمام زمینه های فرهنگی و هنری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان هستیم. فرمانده سپاه عاشورا همچنین خواستار سامان بخشی 
به وضعیت مطبوعات و تدوین سند مطبوعات و همچنین ارتقای سواد 

رسانه ای در استان شد.

بازدید استاندار بوشهر ازخط انتقال آبرسانی سیراف - جم و پروژه آبشیرین کن

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن گفت:

رشد ۳۶ درصدی عملکرد بنادر گیالن در سال ۹۹

با درخواست سرمایه گذاران، زیرساخت های برق ناحیه صنعتی رامهرمز تقویت می شود

فرمانده سپاه عاشورا خواستار شد؛ 

سامان بخشی به وضعیت مطبوعات و تدوین سند مطبوعات 

۳000  روستا و 2۳ شهر کشور در سال ۹۹ از نعمت گاز بهره مند شدند
مشهد - صابر ابراهیم بای : حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت و مدیر 
عامل شــرکت ملی گاز ایران، در نخستین جلسه هیأت مدیره شرکت در سال 
جدید، با بیان این مطلب، اظهار کرد: با توجه به شــرایط تحریم، تالش کردیم 
پروژه ها و فعالیت های خود را در همه بخش ها بدون وابستگی به منابع دولتی به 
موقع و با سربلندی انجام دهیم، تالشی که به عنوان یک استراتژی، باید در حفظ 
آن بکوشیم. معاون وزیر نفت در امور گاز، ادامه داد: این در حالی است که سال 
گذشته، ۶ هزار مشترک صنعتی نیز تحت پوشش گازرسانی قرار گرفتند که از 
این تعداد، ۳ هزار و ۳۲۰ واحد صنعتی از طریق بند »ق« گازدار شــدند. مدیر 
عامل شــرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: همچنین ســال گذشته، پروژه های 
گازرسانی به ۲ هزار و ۹۱۳ روستا و ۲۳ شهر را به بهره برداری رساندیم و به این ترتیب، ضریب نفوذ گاز در جمعیت شهری و روستایی به 
بیش از ۹۵ درصد رسید. تربتی در ادامه افزود: خوشبختانه در حال حاضر، پروژه گازرسانی به ۴ هزار روستا به همراه پروژه های فعال دیگری 
در دست اجرا داریم که باید تالش کنیم آن ها را با شتاب بیشتر و در موعد مقرر خود به بهره برداری برسانیم تا موضوع گازرسانی در بخش 
روستایی هم به طور کامل محقق شود. وی در ادامه سخنان خود، درباره شعار سال، گفت: با توجه به نامگذاری سال جدید از سوی مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( به نام »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، ما نیز باید در راستای تحقق شعار سال برنامه های مهم و ویژه ای 
را مشخص، پیگیری و در طول سال دنبال کنیم. تربتی در پایان، به انتخابات سال جاری نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به انتخابات و تغییر 
دولت در سال جاری، باید این را مد نظر داشته باشیم که چه در دولت گذشته و چه در دولت جدید، وظیفه ای که بر عهده ما قرار دارد، 
تأمین انرژی کشور و گرم کردن خانه های مردم و کمک به اقتصاد کشور است که در این راستا باید همه تالش کنیم برنامه های از پیش 

تعیین شده را به موقع انجام دهیم تا زمستان راحت و آسانی را پیش رو داشته باشیم.

در ماه مبارک رمضان امسال:
200 هزار پُرس غذای گرم در بین مددجویان کمیته امداد قم توزیع خواهد شد

قم - خبرنگار فرصت امروز: کمیته امداد استان قم با مشارکت آستان مقدس 
حضرت معصومه )س( در چهارمین مرحله از پویش ایران همدل ۲۰۰ هزار پُرس 
غذای گرم بین مددجویان این نهاد توزیع می کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
کمیته امداد، ســید محمدرضا میره ای، معاون توسعه مشارکت های مردمی با 
اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: امسال هم مانند سال گذشته غذای 
گرم با رعایت کلیه نکات بهداشــتی تأمین و در بین مددجویان توزیع خواهد 
شد. وی از آغاز مرحله چهارم پویش ایران همدل در قالب آشپزخانه های اطعام 
مهدوی خبر داد و تصریح کرد: تأمین این غذاها با مشــارکت آســتان مقدس 
حضرت معصومه )س( پخت و بسته بندی می شوند. میره ای با بیان اینکه در طول ماه مبارک رمضان غذای گرم به صورت روزانه آماده 

می شود افزود: امدادگران ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری از هم اکنون آماده اجرای چهارمین مرحله پویش ایران همدل هستند.

بازدید مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان از ادارات گاز شرق استان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز:  مهندس طالبی مدیرعامل گازگلستان و همراهان با هدف بررسی عملکرد ادارات ، با حضور در ادارات  
گازرسانی گنبد، رامیان ، مینودشت و آزادشهر  بصورت جداگانه باکارکنان آن ادارات دیدار و از نزدیک روند فعالیت بخشهای مختلف اداری 
و تاسیساتی را مورد بازدید قرار دادند.دراین بازدید مهندس طالبی بامراجعه به بخشهای مختلف خدمت ، اعم از مشترکین،انشعابات،تعم

یرات،امدادرسانی،اداری و....، ضمن تبریک سال جدید و تشکر و قدردانی ازخدمات همکاران،به صورت جداگانه درجریان امورات واحدها، 
مسائل و مشکالت پرسنلی و اداری کارکنان قرار گرفتند.   وی درادامه جهت هر چه بهتر شدن امورات و رشد و تعالی سازمان  ضمن ارائه 
رهنمودهای الزم ، بر تکریم و متانت و صبوری پاسخگوی ارباب رجوع و ارائه شایسته خدمات به مشترکین در سال جدید نیز تاکید داشتند.

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان گفت:خوشبختانه در سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در بخش توسعه گازرسانی و خدمات رسانی 
به مردم عزیز توسط این شرکت ارائه گردید که الزم است با همت و تالش مضاعف این روند در سال جدید نیز همچنان ادامه داشته باشد.  

در نوروز 1۴00؛
بیش از 10 میلیون تردد در جاده های همدان ثبت شد

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان از ثبت ۱۰ میلیون و ۳۳ هزار تردد در جاده های 
این استان در ایام نوروز خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان، صفر صادقی راد، اظهار داشت: 
از ۲۵ اسفندماه ۹۹ تا ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۰ میلیون و ۳۳ هزار تردد جاده ای از طریق ۷۴ دستگاه ترددشمار در راه های استان 
ثبت شده است. وی افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال ۹۴ درصد افزایش داشته است. صادقی راد ادامه داد: در همین مدت ورود 
مسافران یک میلیون و ۲۶۵ هزار و ۴۰۰ مورد و خروج مسافران نیز یک میلیون و ۲۲۲ هزارو ۱۰۰ گزارش شده که این رقم نیز نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۳۶ درصدی داشته است. مدیرکل راهداری استان همدان یادآور شد: در این ایام پرتردد ترین محور 
استان محور همدان - سه راهی بهار با رقم ۶۴۷ هزار و ۸۰۰ مورد تردد بوده است. این مسئول ابراز داشت: رعایت سرعت مجاز، پرهیز از 
تردد در زمان خستگی، توجه به عالئم جاده ای و رعایت اصول رانندگی تدافعی از طریق کاربران جاده ای ضروری است. صادقی راد، ایمن 
سازی راه ها را جزو اولویت های کاری این اداره کل برشمرد و تأکید کرد: عامل انسانی نیز بعنوان عامل هوشمند در ترافیک، نقش موثری 

در تصادفات می تواند داشته باشد که الزم است توجه و دقت بیشتری از سوی کابران جاده ای انجام شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه :
رشد بالغ بر 120 درصدی مصرف بنزین در گیالن

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ، کورش باالدست اذعان کرد : » از ۲۶ اسفند سال گذشته تا پایان 
روز ۱۴ فروردین ماه سال جاری مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱۲۰,۶ درصد رشــد داشته اشت . به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی گیالن و به نقل از  مدیر منطقه ؛ براساس آمار های رسمی 
منتشر شده  بیش ترین تردد  مسافران در روزهای نوروز امسال در استان گیالن  
وبه بیش از یک میلیون و ۸۴ هزار وسیله نقلیه  رسید  و از ۲۶ اسفند ماه سال 
گذشته لغایت ۱۴ فروردین ماه امسال مصرف CNG ) سوخت پاک و طبیعی ( 
۶۶,۳ درصد نسبت به همین مدت در سال گذشته رشد  داشته است . وی ضمن تاکید بر جایگزینی سوخت پاک CNG به جای بنزین 
برای صرفه اقتصادی وکاهش آالینده های زیست محیطی افزود : »  با مصرف سوخت CNG به جای بنزین طی ۱۹ روز ابتدای سال در 

مصرف بنزین ۲۰ میلیون لیتر در استان صرفه جوئی شد . «

بازدید از بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی تمامی بلوک های 
درمانی سطح مازندران

 ساری – دهقان :  دکتر تورج اسدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران و جمعی از مدیران و کارشناسان این حوزه با تشکیل چند تیم ارزیابی 
و حضور در اورژانس و بخش های کرونای بیمارســتان های دانشــگاهی و غیر 
دانشگاهی تمامی بلوک های درمانی سطح استان ، ضمن بررسی روند پذیرش 
بیماران کرونایی ، ارائه خدمات مراقبتی و درمانی و ارزیابی تجهیزات و امکانات 
درمانی این بیمارســتان هــا، با تاکید بر اقدامات درمانی بــه موقع به بیماران 
کووید-۱۹ و رعایت دستورالعمل های ابالغی، از زحمات کادر درمانی ، پزشکان 

و پرستاران تقدیر شد.

برگزاری مصاحبه شفاهی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون وکالت ، مرکز 
وکالی قوه قضاییه استان قزوین

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: بر اســاس مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 
۲۷/۱۱/۱۳۹۷ برگزاری آزمون داوطلبان متقاضی این پروانه وکالت از مرکز وکال کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به صورت دو مرحله 
ای انجام می گیرد. آزمون کتبی۱۳۹۹ در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۹برگزار و از تعداد ۹۰ هزار داوطلب ۱۰هرار نفر در این مرحله پذیرفته شده و از 
این تعداد ۷ هزار نفر در مرحله دوم آزمون )شفاهی( پس احراز صالحیت و اخذ شایستگی های الزم پذیرفته خواهند شد. در شرایط کنونی 
پس از شروع و گسترش ویروس کرونا که کشور ور با چالش های متعددی مواجه است و به تبعه آن بسیاری از رویدادهای علمی ، فرهنگی و 
اقتصادی تحت تاثیر ناشی از ویروس کرونا متوقف و یا عقیم مانده اند. پیش از این پذیرفته شدگان آزمون می بایست جهت مصاحبه به مرکز 
وکال واقع در تهران مراجعه می نمودند که همین عامل به جهات مختلف برای مصاحبه شونده مشکالتی را ایجاد می نمود . با توجه به همین 
نکته اهمیت برگزاری آزمون در مرکز استان در راستای تکریم و آسایش پذیرفته شدگان آن هم در شرایط کرونایی و پرهیز از سفرهای غیر 
ضرور بسیار حائز اهمیت می باشد.  آزمون فوق با حضور ۱۰۰ نفر از پذیرفته شدگان و با ارزیابی ۱۲ نفر از اساتید رشته حقوق با تقسیم 
بندی و زمان بندی دقیق پذیرفته شدگان طی سه روز با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل مرکز وکالی استان قزوین برگزار می گردد.
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آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان آذربایجان شرقی امنیت شــغلی را دغدغه کارگران 
عنوان کــرد و گفت: امنیت شــغلی فقط در »قــرارداد کار« خالصه 
نمی شــود و امنیت روانی و سایر شــاخصه های دیگر هم از مؤلفه های 
امنیت شغلی محسوب می شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حسین 
فتحی در نشست هماهنگی بزرگداشت هفته کارگر که با حضور اعضای 
تشــکل های کارگری در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
آذربایجان شــرقی برگزار شد، امنیت شغلی را دغدغه کارگران دانست 
و اظهار داشت: امنیت شغلی فقط در »قرارداد کار« خالصه نمی شود و 
امنیت روانی و سایر شاخصه های دیگر هم از مؤلفه های امنیت شغلی 
محسوب می شود. وی افزود: ممکن است کارگر یک مجموعه ای قرارداد 
سی ساله داشته باشد ولی مؤلفه های دیگر اشتغال را نداشته باشد، فاقد 
امنیت شغلی است، لذا باید در راستای بهبود شرایط و افزایش امنیت 

شغلی تالش کنیم.
آزادی شغلی باالتر از امنیت شغلی است

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی، با تاکید 
بر اینکه »آزادی شــغلی« باالتر از »امنیت شغلی« است، ابراز داشت: 
هر کارگری که آزادی شــغلی داشته باشــد، امنیت شغلی هم خواهد 
داشــت و تالش ما رسیدن به آزادی شــغلی برای کارگران است. وی 

قوانین مختلف کارگری را بستگی به مقتضای زمان، دارای حرکت رو 
به جلو دانســت و گفت: انعطاف شــغلی و امنیت شغلی رویکرد اغلب 
قانونگذاری ها برای قشر کارگر اســت و تالش شده دغدغه های تولید 
را شناسایی کرده و با پشــتیبانی و مانع زدایی، مشکالت کارگران که 
یکی از مهم ترین مؤلفه های فرآیند تولید است، برطرف کنیم. فتحی با 
اشــاره به اینکه معتقدم اگر از کارفرما و تولید حمایت کنیم، به امنیت 
شــغلی کارگران منجر می شود، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هم، بر 
اساس تاکید مقام معظم رهبری، پشتیبانی و مانع زدایی از تولید هم، 
امنیت شغلی ایجاد خواهد کرد. وی با بیان اینکه اگر کارگر قرارداد ده 

ساله یا سی ساله داشته باشد ولی محیط کسب و کار و تولید، آالینده 
باشد یا آرامش روانی نداشــته باشد، امنیت شغلی وجود ندارد، گفت: 
رسیدن به تمامی مؤلفه های آزادی شغلی و امنیت شغلی باید رویکرد 
قوانین و دستورالعمل های اجرایی قرار گیرد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شرقی، با تاکید بر اینکه باید درد کارگران و راه های 
برون رفت و کارهای انجام شــده بیان شــود تا موانع را برداریم، ابراز 
داشت: با همدلی کمیســیون کارگری، مشکالت حاد کارگری قبل از 
وقوع چاره اندیشــی کرد چرا که همــه برای حمایت از تولید پیگیری 
می کنیم. وی با اشــاره به برنامه های هفته کارگر در استان آذربایجان 
شرقی اضافه کرد: اگر شرایط کرونا اجازه دهد، تمام روسای ادارات کار 
شهرستان ها، پیش از خطبه های نمازجمعه هر شهر در مورد هفته کارگر 
سخنرانی خواهند کرد. ضمن اینکه مسابقات فرهنگی و... در خصوص 
کرامت کارگر و نقش کارگر در تولید ملی و بهره وری در فضای مجازی 
پیگیری می شود. فتحی تاثیرگذاری فضای مجازی را یادآور شد و گفت: 
بیشــتر برنامه ها در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد و در صورت 
برگزاری حضوری، با رعایت پروتکل های بهداشتی باید باشند. وی ادامه 
داد: باید در میزگردها سخنان کارگری و صنفی مطرح شود و مطالبات 
از این طریق پیگیری شود چرا که تجمع نتیجه مطلوب کارگران را در 

پی نداشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

 حمایت از کارفرما و تولید به امنیت شغلی کارگران می انجامد
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بازاریابی محتوایی در طول س��ال های اخير اهميت زیادی پيدا کرده است. تاثيرگذاری بر روی 
مشتریان با توليد محتوای جذاب دیگر بخشی از برنامه هر کسب و کاری محسوب می شود. اعتبار 

بازاریابی برندها در نگاه مشتریان بستگی به کيفيت و نوع محتوای شان دارد. 
با این حساب اگر یك برند نسبت به کيفيت محتوای بازاریابی اش توجه نشان ندهند، به زودی 
با مشکالت زیادی در زمينه تاثيرگذاری بر روی مشتریان مواجه خواهد شد. امروزه یکی از نکات 
مهم برای بازاریابی تاثيرگذاری بر روی مشتریان در عرصه بازاریابی ترغيب آنها به سوی گفت وگو 
با برند یا گفت وگو با یکدیگر در رابطه با برندمان اس��ت. بدون تردید این امر نيازمند اس��تفاده از 

محتوای بازاریابی جذاب است. 
در غير این صورت مش��تریان تمایلی برای تعامل با کس��ب و کارمان نشان نخواهند داد. هدف 
اصلی در این مقاله بررسی برخی از ایده های مناسب در این رابطه است. در ادامه چندین ایده و 
تکنيك کاربردی برای تقویت انگيزه کاربران به منظور گفت وگو پيرامون کس��ب و کارها را مرور 

خواهيم کرد. 
1. استفاده از نظرسنجی میزان رضایت مشتریان

رضایت مشتریان از برندها نکته بسيار مهمی است. هرچه رضایت مشتریان از یك برند بيشتر 
باش��د، تمایل بيش��تری برای تعامل با آن در حوزه های بازاریابی نشان خواهند داد. این امر اغلب 
اوقات مورد توجه تيم های بازاریابی قرار نمی گيرد بنابراین مشاهده بحران های ناگهانی در رابطه 

با مشتریان از سوی کسب و کارها طبيعی خواهد بود. 
گاهی اوقات کسب و کارها محتوای بازاریابی بسيار جذابی را منتشر می کنند، اما تعامل اندکی 
از س��وی کاربران انگيخته می شود. بررس��ی دليل این امر از نقطه نظر بازاریابی و سرمایه گذاری 
دارای اهميت اس��ت. استفاده از نظرخواهی های آنالین مربوط به ميزان رضایت مشتریان از برند 
یکی از نکات مهم در این ميان محس��وب می ش��ود. متاس��فانه بس��ياری از برندها رضایت باالی 
مش��تریان از خدمات شان را بدیهی فرض می کنند بنابراین تمایلی برای نظرخواهی در این رابطه 
ندارند. این اعتماد به کيفيت کسب و کار در بيشتر مواقع موجب بروز بحران های شدید در عرصه 

کسب و کار می شود. 
هر کسب و کار به طور نسبی در رابطه با مشکالت برندش آگاهی دارد. نکته مهم در این ميان 
نظرخواهی از مش��تریان برای شناس��ایی دقيق مشکالت اس��ت. گاهی اوقات مشتریان از برندها 
دلخوری دارند. اگر این مس��ئله در مدت زمانی اندک حل و فصل نش��ود، مشکالت بسيار زیادی 

پيش روی کسب و کارها قرار خواهد گرفت. 
صرف نظر از شيوه های معمولی برگزاری نظرخواهی از مشتریان، گاهی اوقات طرح پرسش های 
مس��تقيم نيز کاربردی خواهد بود. ش��اید این امر برای بسياری از برندها غيرمنطقی باشد، اما در 

کوتاه مدت بهترین راهبرد برای آگاهی از نظرات مشتریان بدون هرگونه واسطه ای است. 

2. ارسال ایمیل های دنباله دار
یکی از س��اده ترین ش��يوه های ترغيب مش��تریان برای گفت وگو درباره برند مربوط به ارس��ال 
ایميل های جذاب اس��ت. بدون تردید تمام تيم های بازاریابی نس��بت به اهميت الگوی بازاریابی 
ایميلی آگاهی دارند. نکته مهم در این ميان استفاده از الگوی موردنظر برای تاثيرگذاری بر روی 
کاربران به گونه ای متفاوت اس��ت. اس��تفاده از ایميل های بازاریابی به طور دنباله دار برای بررسی 

یك نکته مهم در حوزه کسب و کار ایده جذابی خواهد بود. 
امروزه برخی از کسب و کارها برای بررسی موضوعات اساسی در حوزه کاری شان از ایميل های 
چندرس��انه ای استفاده می کنند. این امر به معنای ارسال ایميل هایی با محتوای متنی و ویدئویی 
اس��ت. نکته مهم در این ميان قرار دادن امکان بازنشر محتوای موردنظر در شبکه های اجتماعی 
اس��ت. این امر انگيزه کاربران برای گفت وگو در رابطه با محتوای برند در ش��بکه های اجتماعی را 

افزایش می دهد. 
بدون تردید گفت وگو در رابطه با محتوایی که به طور مس��تقيم قابل بازنش��ر در ش��بکه های 
اجتماعی نيس��ت، بسيار دشوار خواهد بود. درست به همين خاطر شمار باالیی از کاربران نسبت 
ب��ه ایميل های بازاریابی برندها بی توجهی می کنند. رفع این مش��کل بخ��ش قابل مالحظه ای از 

مشکالت بازاریابی برندها را در زمينه تعامل مشتریان حل خواهد کرد. 
3. حضور در شبکه های اجتماعی مختلف

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی امر بسيار مهمی اس��ت. امروزه اغلب برندها دست کم دارای 
یك اکانت رسمی در شبکه های اجتماعی هستند. نکته مهم در این ميان تالش برای ایجاد تنوع 
و گسترش حضور در پلتفرم های اجتماعی است. بدون تردید معنای اصلی این توصيه حضور در 
تمام ش��بکه های اجتماعی نيس��ت، اما دست کم باید در دو یا س��ه نمونه برتر و محبوب در ميان 

کاربران حضور داشته باشيم. 
ش��بکه های اجتماعی فضای مناس��بی برای تعامل ميان برندها و مشتریان ایجاد می کند. شاید 
در تعامل ه��ای حضوری کمتر مش��تریان اع��الم آمادگی برای تعامل با برنده��ا به صورتی که در 
ش��بکه های اجتماعی دارد، نش��ان دهند بنابراین باید فضای ش��بکه های اجتماعی برای برندمان 
در اولویت قرار گيرد. بس��ياری از برندهای بزرگ ب��رای یافتن ایده های کاربردی در زمينه توليد 
محصول از فضای ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده می کنند. شاید این امر در ابتدا بسيار عجيب به 
نظر برس��د، اما تعامل با مشتریان چش��م انداز برندها را تقویت خواهد کرد. این امر موجب عرضه 

محصوالتی جذاب برای مخاطب هدف می شود. 
حضور در ش��بکه های اجتماعی از نظر تعامل با مخاطب هدف کاربرد زیادی دارد. بس��ياری از 
برندها برای تعامل با مشتریان باید هزینه های زیادی را صرف کنند. نکته جالب اینکه پلتفرم های 

اجتماعی این فضا را به رایگان در اختيار کسب و کارها قرار می دهد. 
4. استفاده از ترغیب کننده های کاربردی

هر کمپين بازاریابی باید مش��تریان را به س��وی عملی خاص دعوت کند. این دعوت نوعی امر 
ترغيب کننده را ش��امل می ش��ود. اگر گزینه مدنظ��ر برندها به اندازه کافی جذاب باش��د، امکان 
تاثيرگذاری بر روی مش��تریان به س��اده ترین ش��کل ممکن فراهم خواهد شد. متاسفانه برخی از 
برندها برای تاثيرگذاری بر روی مش��تریان به س��راغ ایده های بسيار عجيب و غریب می روند. این 

امر هميشه ميزان مشارکت کاربران در کمپين های بازاریابی را کاهش می دهد. 
کمپين های موفق و دارای گفت وگوهای متعدد از سوی کاربران در شبکه های اجتماعی هميشه 
کوت��اه و صریح هس��تند بنابراین برندها باید این نکته را مدنظر ق��رار دهند. اگر کمپين بازاریابی 
بيش از اندازه طوالنی باشد، امکان تاثيرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف از بين خواهد رفت. 
این نکته در مورد پيام های ترغيب کننده و دعوت برندها از مشتریان نيز مصداق دارد بنابراین در 

طراحی پيام های بعدی بازاریابی برندمان باید دقت نظر بسيار باالیی داشته باشيم. 
5. رعایت اختصار در عین پرداختن به تمام نکات

محتوای بازاریابی باید کوتاه باشد، اما این امر به معنای جا انداختن برخی از نکات مهم نيست. 
بدون تردید انتشار محتوای بازاریابی کوتاه و تالش برای پرداختن به مسائل مختلف کار سختی 
اس��ت. بازاریاب های موفق به طور مداوم این فرآیند را تکرار می کنند بنابراین در ابتدای مس��ير 
بای��د برخ��ی از کمپين های موفق را مدنظر قرار داد. این امر ب��ه بازاریاب ها، به ویژه بازاریاب های 
تازه کار، الگوی مناسبی می دهد.  اغلب برندها برای ترغيب مخاطب هدف نوعی حالت اضطراری 
ایج��اد می کنند. این ام��ر با عبارت هایی نظير »همين حاال خرید نمایي��د« یا »فروش ویژه برای 
مدت محدود« ایجاد می ش��ود. وقتی مش��تریان اضطرار در فروش را احساس کنند، تمایل بسيار 
بيش��تری برای خرید و همچنين واکنش نس��بت به کمپين خواهند داشت. این امر یکی از اصول 

اساسی در حوزه بازاریابی محسوب می شود. 
6. استفاده از طراحی مناسب

جلوه برندها برای مشتریان اهميت زیادی دارد. اگر یك کسب و کار دارای جلوه زیبایی نباشد، 
توجه زیادی از س��وی مش��تریان جلب نخواهد کرد. این امر اغلب اوقات مش��کالت زیادی برای 
کسب و کارها به همراه دارد بنابراین کسب و کارها باید به این نکته توجه ویژه ای داشته باشند. 
اس��تفاده از طرح های زیبا، س��اده و همچني��ن همراه با ترکيب رنگ مناس��ب موجب افزایش 
تاثيرگذاری بر روی مش��تریان می ش��ود. کاربران در شبکه های اجتماعی فقط درباره کمپين ها و 

برندهای برتر صحبت می کنند. این امر به معنای ضرورت ورود به عرصه برندهای برتر از س��وی 
کس��ب و کارهاست. در غير این صورت ارزیابی مشتریان از کسب و کارمان در حد معمولی باقی 

خواهد ماند. 
۷. برگزاری محدود کمپین

همانطور که پيش از این نيز بيان شد، ایجاد احساس اضطرار در ميان کاربران امر مهمی است. 
برخی از برندها برای تقویت این احساس اقدام به برگزاری کمپين بازاریابی شان برای مدت زمانی 
مح��دود می کنند. اگر کمپين های بازاریابی برای مدت زمانی طوالنی در دس��ترس کاربران قرار 
داش��ته باشد، کاربران به مرور زمان به آن عادت خواهند کرد. سپس کمپين های بعدی برند نيز 
فاقد تاثيرگذاری الزم بر روی مخاطب هدف خواهد شد. چنين امری در بلندمدت مشکالتی نظير 

ریزش مشتریان را به همراه دارد. 
تعيين زمان محدود بين 7 تا 10 روز برای انتشار محتوای بازاریابی مناسب است. این امر نوعی 
عجله در مي��ان کاربران برای اظهارنظر درباره کمپين و همچنين خرید محصوالت ایجاد خواهد 
کرد. بس��ياری از برندها بدون اس��تفاده از چنين تکنيکی حتی توانایی فروش یك محصول شان 

را هم ندارند. 
8. استفاده از کلیدواژه های مرتبط با خرید

مش��تریان در فضای آنالین فقط به دنبال س��رگرمی نيستند. بس��ياری از کاربران برای خرید 
اق��دام به ارزیابی و مقایس��ه محصوالت مختلف می کنند. برنده��ا در زمينه توليد محتوا پيرامون 
محصوالت ش��ان بای��د از کليدواژه ه��ای کاربردی اس��تفاده نمایند. در غير ای��ن صورت محتوای 
بازاریابی ش��ان برای مخاطب هدف جذابيت نخواهد داشت. همچنين الگوریتم گوگل نيز محتوای 

آنها را در رتبه های برتر قرار نخواهد داد. 
س��االنه شمار باالیی از کسب و کارها برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده 
از تکنيك های س��ئو می کنند. مهمترین تکنيك در این ميان اس��تفاده از کليدواژه های کاربردی 
در حوزه کسب و کار هر برند است. امروزه ابزارهایی نظير گوگل ترندز کمك شایانی به تيم های 

بازاریابی برای یافتن کليدواژه های موردنيازشان می کند. 
۹. استفاده از کلیدواژه های طوالنی

کليدواژه ه��ا در عرصه بازاریابی تنوع بس��يار زی��ادی دارند. برخی از کارش��ناس های بازاریابی 
استفاده از کليدواژه های طوالنی را به دليل عدم کاربرد از سوی کاربران منطقی قلمداد نمی کنند. 
نکته مهم در این ميان تنوع ش��يوه های جس��ت وجوی محتوا از س��وی کاربران اس��ت. این امر با 
توسعه جست وجوی صوتی در طول سال های اخير بيش از هر زمان دیگری توسعه یافته است. 

اس��تفاده از کليدواژه های طوالنی از س��وی کاربران یکی از فرآیندهای رایج در طول چند سال 
گذش��ته اس��ت بنابراین برندها باید به کليدواژه های طوالنی نيز توجه نش��ان دهند. در غير این 

صورت شمار باالیی از کاربران را از دست خواهند داد. 
10. استفاده گسترده از نام محصوالت

گاهی اوقات نام یك محصول به تنهایی بدل به ترند و کليدواژه ای در فضای آنالین می ش��ود. 
ش��اید برای بسياری از بازاریاب ها این امر نوعی اتفاق ساده باشد، اما در عمل حاصل برنامه ریزی 
تيم های بازاریابی حرفه ای اس��ت. مهمترین مس��ئله در این ميان تالش برای استفاده گسترده از 
نام محصول موردنظر از سوی اعضای شرکت و تيم بازاریابی است. این امر باید چند ماه پيش از 
رونمایی رسمی محصول مدنظر قرار گيرد. به این ترتيب نوعی آمادگی ذهنی در ميان مشتریان 
ب��رای مش��اهده محصول صورت می گيرد. این امر در کنار افزایش ش��هرت برند موجب توس��عه 

بحث ها و گفت وگوهای ميان کاربران درباره محصول خواهد شد. 
11. ارزیابی مداوم فرآیند بازاریابی برند

ارزیابی ش��يوه بازاریابی برند یکی از نکات مهم محس��وب می شود. متاسفانه بسياری از برندها 
هيچ توجهی به الگوهای بازاریابی ش��ان در گذر زمان ندارند. نتيجه این امر استفاده مداوم از یك 
الگوی بازاریابی برای مدت زمانی طوالنی است. اگر برندها در این راستا بازه های زمانی مشخصی 
برای ارزیابی شيوه های بازاریابی تعيين نمایند، امکان شناسایی نقاط ضعف فرآیند بازاریابی شان 

فراهم خواهد شد. این امر در بلندمدت موجب بهبود کيفی کمپين های بازاریابی می شود. 
هرچه کيفيت کمپين های بازاریابی بيش��تر باش��د، س��طح تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 
افزایش می یابد. همچنين تمایل کاربران برای گفت وگو درباره محصوالت برند نيز افزایش خواهد 

یافت. این امر برای بسياری از برندها مهمترین نکته در حوزه بازاریابی محسوب می شود. 
جمع بندی

تهيه محتوای بازاریابی با هدف تقویت گفت وگو در ميان مشتریان کار سختی است. بسياری از 
برندها در این راستا با شکست مواجه می شوند. اگر کسب و کار شما در تالش برای ایجاد تغيير 
در این فرآیند است، باید نسبت به استفاده از توصيه ها و تکنيك های مورد بحث در مقاله کنونی 
اقدام نماید. یك راهبرد جانبی در این ميان آزمایش های دو مرحله ای اس��ت. ش��اید این امر نياز 
به زمان بيشتری در مقایسه با سایر ایده های این مقاله داشته باشد، اما نظر واقعی مشتریان برند 
را آش��کار خواهد کرد. چنين امری ش��امل برگزاری کمپين های بازاریابی به دو صورت متفاوت و 

ارزیابی نتایج حاصل از هر کدام برای برتری دادن یکی بر دیگری است. 
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