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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

از فروش 113 هزار میلیاردی اوراق تا وصول 5 درصدی مطالبات مالیاتی

حسابکشی
99بودجهاز

فرصت امروز: بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 99 نشان دهنده پول پاشی ۱۲هزار میلیاردی در قالب یارانه نقدی 
برای دهک های پردرآمد جامعه است. با وجود شناسایی بیش از ۲۳ میلیون نفر در سه دهک باالی درآمدی در سال 
گذشته اما هیچ اقدامی برای حذف این دهک های پردرآمد از جمع یارانه بگیران صورت نگرفت، تا به رغم تکلیف قانونی...
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با خطر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین چه باید کرد؟

پایان تراژیک عصر نفت
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مدیریتوکسبوکار

فرصت امروز: سـیر نزولی قیمت دالر در بیسـتمین روز مهرماه ادامه یافت و قیمت اسـکناس سـبز 
آمریکایـی در ادامه روند نزولی روزهای گذشـته به پسـروی خـود در کانال 27 هـزار تومان در بازار 

 آزاد تهـران ادامه داد. روز سه شـنبه هر دالر آمریکا با کاهش چند صـد تومانی در بازار آزاد
به قیمت 27 هزار و 2۶5 تومان و در صرافی های بانکی به قیمت 2۶ هزار و7۹1 تومان رسید...

ریزش دالری شاخص بورس تهران ادامه دارد

روزقرمزبازارهایمالی

یادداشت
 اهرم دولت
 برای کاهش

رشد نقدینگی

شهاب جوانمردی
مدیرعامل فناپ

حج��م نقدینگ��ی در پایان 
رق��م  ب��ه  مردادم��اه ۱400 
۳9۲۱ ه��زار میلی��ارد تومان 
رسید. براس��اس برآورد بانک 
نقدینگ��ی  رش��د  مرک��زی، 
امس��ال  مردادماه  پای��ان  در 
نس��بت به مردادماه پارس��ال 
۳9.۱درصد، نس��بت به پایان 
۱۲.8درصد  گذش��ته  س��ال 
و نس��بت به تیرماه امس��ال 
۲.7درص��د ب��وده اس��ت، اما 
آنچ��ه در میان آمار نقدینگی 
مهم اس��ت، این است که در 
ای��ن ماه آخر مورد بررس��ی، 
رش��د نقدینگی کاهنده بوده 
اس��ت، یعنی عم��ا دولت با 
ابزارها و اقامی که در اختیار 
دارد و ب��ا فش��ار ب��ر بانک ها 
ب��رای خرید اوراق، توانس��ته 
است به مقداری جلوی رشد 
نقدینگ��ی را بگی��رد. به این 
ماه  برخاف چن��د  ترتی��ب، 
اول س��ال که رشد نقدینگی 
مداومی را داش��ته ایم، در این 
ماه پایانی، این رقم با کاهش 
مواجه ش��ده است. این اتفاق 
از حیث کنترل ت��ورم، نکته 

از  اما  اس��ت،  مثبتی 
3باب اینکه امکان...

6 ربیع االول ۱44۳ - س���ال هفتم
شماره   ۱878

8 صفحه - 5000 تومان
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فرص��ت امروز: با برگزاری آیین کلنگ زن��ی و آغاز عملیات اجرایی 
مجموعه آموزش��ی-فناوری دانشگاه خاتم در فاز چهارم پارک فناوری 
پردیس، خون تازه در رگ های این پارک فناوری جاری شد. این مراسم 
روز دو شنبه نوزدهم مهرماه امسال با  حضور دکتر مجید قاسمی رئیس 
دانش��گاه خاتم، علی اکبر صالحی قائم مقام فرهنگستان علوم و مهدی 
صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس برگزار ش��د. حضور دانش��گاه 
خاتم در پارک فناوری پردیس در مجموعه ای به مساحت 48.۳ هکتار 
صورت می پذیرد. در این مجموعه عظیم که هم تراز با اس��تانداردهای 
سطح اول جهانی طراحی و در جهت عبور از مرزهای دانش برنامه ریزی 
شده است، ۲9درصد از فضا به بخش آموزشی-پژوهشی تخصیص یافته 
و بخش های متنوعی ش��امل امکانات رفاهی، اقامتی، کمک آموزشی، 
تحقیقاتی و اداری، خدماتی، پش��تیبانی و فضای باز در آن پیش بینی 
شده است. به گفته کارشناس��ان، احداث مجموعه آموزشی- فناوری 
خاتم، حرکتی نوین در آموزش عالی کشور است و بدین ترتیب، مرکزی 
مهم و کیفی در تراز جهانی و با هدف ارتقای س��طح علمی و توس��عه 
فعالیت های پژوهش��ی کشور ایجاد خواهد ش��د. در آیین کلنگ زنی 
مجموعه آموزشی-فناوری خاتم در پارک فناوری پردیس؛ دکتر مجید 
قاس��می، دانشگاه خاتم را معرف نس��ل جدیدی از دانشگاه های ایران 
خواند که از سه نسل اول دانشگاه ها عبور کرده و در سطح نسل چهارم 
و پنجم دانش��گاهی، کارآفرینان خ��اق و رقابت پذیر تربیت می کند؛ 
علی اکبر صالحی، پیشرفت کشور را در گروی شایسته ساالری برشمرد 
و مهدی صفاری نیا نیز حضور دانشگاه خاتم را موجب افزایش هم افزایی 

علمی در پارک فناوری پردیس دانست.
فلسفه دانشگاه خاتم؛ عبور از استنفورد

دکتر مجید قاسمی، رئیس دانشگاه خاتم و مدیرعامل بانک پاسارگاد 

در این مراس��م با اش��اره به رضوی بودن بانک پاسارگاد و قرائت صلوات 
خاص��ه ام��ام رضا )ع( به اقدامات بانک پاس��ارگاد در حوزه مس��ئولیت 
اجتماعی اش��اره کرد و گفت: »بانک پاسارگاد اولین مؤسسه اقتصادی 
است که گزارش مسئولیت های اجتماعی خود را هر سال به طور منظم 
هم��راه با گزارش عملکرد و گزارش مالی منتش��ر می کند. مس��ئولیت 
اجتماعی تنها امور خیر نیس��ت و شامل عمل به قانون و انضباط مالی 
بنگاه های اقتصادی نیز می ش��ود. از جمل��ه اقدامات بانک در این حوزه، 
س��اخت ۱7 کتابخانه در مناطق مختلف کشور و همچنین ساخت ۳0 
مدرسه از 90 مدرسه تخریب شده بر اثر سیل سال ۱۳98 در استان های 
مختلف اس��ت که تعدادی از این مدارس کاما س��اخته شده و فرآیند 
ساخت تعدادی نیز همچنان ادامه دارد. عاوه بر این، تعداد ۱5 مدرسه 
دیگر در مناطق کمتر برخوردار کشور ساخته خواهد شد و در حقیقت 
دانشجویان دانشگاه هایی چون دانشگاه خاتم اکنون در چنین مدارسی 
در حال پرورش هس��تند.« رئیس دانش��گاه خاتم با بی��ان اینکه »این 
دانشگاه باید مرکز استدالل های بزرگ کشور برای آینده درخشان متصور 
از اس��تعدادهای بی نظیر فرزندان ایران زمین باشد«، افزود: »برای اینکه 
بتوانیم فناوری را از دوره دبیرستان ترویج کنیم تصمیم داریم در مراکز 
اس��تان ها با ایجاد مدارسی مش��ابه دارالفنون، تفکر دارالفنونی را ترویج 
دهیم و مدارسی با امکانات آزمایشگاهی مناسب داشته باشیم. در بانک 
پاسارگاد همواره مدیران به بحث علم و توسعه آن توجه دارند و دانشگاه 
خاتم در همین  راستا تاسیس شده است تا سرآمدی ایرانیان از نظر علمی 
در جهان نش��ان داده شود.« او سپس به معرفی دانشگاه خاتم پرداخت 
و ادامه داد: »برنامه تاسیس دانشگاه خاتم با عنوان »عبور از استنفورد« 
از هفت س��ال پیش تعریف شده است. از نخبگانی که برای تحصیل به 
دانشگاه های برتر ۲7 کشور دنیا رفته بودند، دعوت کردیم تا برای ایجاد 

این دانشگاه، مش��اوره های تخصصی به ما ارائه دهند و بدین ترتیب در 
حال حاضر در بس��یاری از رشته ها مثل اقتصاد نظری، میزبان ۲0رتبه 
اول کنکور مقطع کارشناسی ارشد هستیم. در بحث مهندسی داده نیز 
اولین دانشگاهی هستیم که توانستیم مجوز شروع فعالیت این رشته ها را 
از وزارت علوم دریافت کنیم و در حوزه های فناوری های همگرا در حال 
حاضر همکاری و تبادل دانش خوبی با دانش��گاه سوربن فرانسه صورت 

می گیرد و موفقیت های خوبی نیز از این طریق کسب شده است.«
به گفته قاسمی، »دانشگاه خاتم با عبور از سه نسل اول دانشگاه ها، 
به نس��ل های جدید دانشگاهی ورود کرده است. در دانشگاه های نسل 
جدی��د، توجه و تمرکز بر خاقیت های نیروی انس��انی دانش آموخته 
و خل��ق ارزش افزوده از مح��ل قراردادهای ارتباط با صنعت، توس��عه 
فناوری و ش��رکت های دانش بنیان اس��ت.« رئیس دانش��گاه خاتم به 
تش��ریح بخش های اصلی مجموعه آموزشی-فناوری خاتم پرداخت و 
ابراز امیدواری کرد این مجموعه ظرف پنج سال به بهره برداری برسد: 
»مجموعه آموزش��ی-فناوری خاتم در مساحت 48.۳هکتاری، میزبان 
۱0هزار دانش��جو در ۱۲ دانشکده و ۱0 پژوهش��کده و سایر امکانات 
اداری، پش��تیبانی، رفاهی و خوابگاهی خواهد بود. در این دانشگاه به 
دنبال ایج��اد مدلی تازه در آموزش و توس��عه مرزهای علم و فناوری 
هستیم و ورود به ناحیه نوآوری پردیس کمک زیادی به ما در تحقق 
این امر می کند.« او در پایان با اشاره به آیه ۲6۱ سوره بقره )کسانی که 
اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، همانند بذری هستند که هفت 
خوشه برویاند؛ که در هر خوشه، یکصد دانه باشد و خداوند آن را برای 
هر کس بخواهد دو یا چند برابر می کند؛ و خدا وسیع و داناست.( ابراز 
امیدواری کرد که »احداث مجموعه آموزشی-فناوری خاتم مصداق این 
آیه شریفه باشد، چراکه فارغ التحصیان این مجموعه کسانی خواهند 

بود که هزاران هزار دانه را در جهت رشد و تعالی کشور عزیزمان و امت 
اسامی خواهند کاشت.«

هم افزایی علمی با حضور دانشگاه خاتم
علی اکبر صالحی، قائم مقام فرهنگستان علوم نیز در این مراسم به 
مان��دگاری نام خدمتگزاران عرصه علم و دانش اش��اره کرد و با مثال 
زدن ش��عار »آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است« به عنوان سرلوحه 
اقدامات بانک پاسارگاد، تعلق خاطر به خدا را از ویژگی های بارز خادمان 
عرصه علم و دانش توصیف نمود. او به شکاف میان پروراندن ایده و به 
عمل گذاردن آن به عنوان یکی از مش��کات کش��ور پرداخت و گفت: 
»خوش��بختانه نتایج پروژه های بانک پاس��ارگاد و سایر مجموعه های 
گروه پاس��ارگاد به ویژه در حوزه های علم و فناوری، امیدبخش است و 
پیاده س��ازی »خوب« چنین مفاهیم »خوبی« از نقاط قوت مجموعه 
بانک پاس��ارگاد تحت راهبری دکتر قاسمی است.« او مجموعه بانک 
پاس��ارگاد را یکی از مصداق های بارز توجه به شایسته ساالری معرفی 
کرد و افزود: »خوش��بختانه رعایت اصل الگوسازی در بانک پاسارگاد، 
دانش��گاه خاتم و مجموعه پارک فناوری پردیس مشهود است. امروزه 
علم یکی از ابزارهای قدرت به شمار می رود و روزبه روز نیز از این حیث 
جایگاه باالتری پیدا می کند. لذا استفاده صحیح از علم با لحاظ کردن 

طبیعت و روح انسانی بیش ازپیش اهمیت پیدا می کند.«
قائم مقام فرهنگس��تان علوم با اش��اره به حدیث »اْطُلُبوا الِْعلْمَ  َو لَْو 
یِن« از نبی اکرم )ص(، دیدگاه ایشان را در این حوزه الگو و سرمشق  بِالِصّ
دانست و بر لزوم دستیابی به علم و دانش حتی از دورترین و ناممکن ترین 
منابع تأکید کرد. هرچند او این موضوع را کافی ندانست و صیانت از علم 
را ابزار اصلی نیل به آینده ای روشن برای کشور ارزیابی نمود. صالحی در 
پایان با آرزوی موفقیت برای دست اندرکاران ساخت مجموعه آموزشی-

فناوری دانش��گاه خاتم، احداث و بهره برداری از آن را موجب سرافرازی 
دانست و با ذکر آیه ای شریفه از سوره مبارکه عنکبوت، گفت: »خداوند 
ناظر و راهگشا است و هر کس که خیر مردم را بخواهد، خداوند هم راه 
را برای او هموار خواهد نمود.« همچنین مهدی صفاری نیا، رئیس پارک 
فناوری پردیس با ابراز خرسندی از شروع عملیات احداث دانشگاه خاتم 
در این مجموعه، به مذاکره اولی��ه احداث این پروژه در فضای روحانی 
حرم امام رضا )ع( اشاره کرد و حضور این دانشگاه در فاز چهارم پارک را 
زمینه ساز پرورش سرمایه انسانی مناسب برای کشور دانست. او حضور 
دانشگاه خاتم را فرصت مناسبی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در 
پارک فناوری پردیس برشمرد و گفت: »حضور دانشگاه خاتم در پارک 
فناوری پردیس ضمن ایجاد هم افزایی با شرکت های پارک می تواند به 
رشد و توسعه فناوری کشور کمک کند. امیدواریم بهره برداری از فازهای 
مختلف این دانشگاه در سریع ترین زمان ممکن صورت گیرد و به زودی 
ش��اهد ایجاد قطبی علمی، آموزش��ی و فناوری و به تبع آن، کمک به 

توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور باشیم.«
به گفته صفاری نیا، »مجموعه پارک فناوری پردیس در حال حاضر 
بزرگترین قطب فناوری کشور است، اما ایجاد مجموعه آموزشی-فناوری 
خاتم می تواند کمک های فراوانی در حوزه تقویت آموزشی داشته باشد 
و زمینه ساز جذب دانشمندان از همه نقاط دنیا به پارک فناوری پردیس 
گردد.« رئیس پارک فناوری پردیس با اشاره به اهمیت توجه به نخبگان 
کش��ور نیز گفت: »در س��ال های اخیر برخی نخبگان ک��ه برای ادامه 
تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند، به وطن بازگشته و در 
پارک فناوری پردیس مس��تقر شده اند. این افراد هم اکنون بیش از ۳0 
استارت آپ را در مجموعه پارک مدیریت می کنند و وجود دانشگاه خاتم 

قطعا می تواند تعداد این افراد و استارت آپ ها را افزایش دهد.«

فرصت امروز: هفته نامه »اکونومیست« در شماره این هفته خود به 
چالش های س��ازمان تجارت جهانی و مزایای تجارت آزاد پرداخت. به 
اعتقاد »اکونومیست«، دو نیرو مانع گسترش بیش از پیش تجارت آزاد 
و فواید آن هس��تند. تا پیش از پاندمی کرونا، این نیروهای کارگری و 
برخی سیاستمداران پوپولیست بودند که از افزایش دامنه تجارت آزاد 
در جهان واهمه داش��ته و مانع این کار می ش��دند، اما با وقوع پاندمی 

کووید-۱9 این وضعیت تشدید شد.
»اکونومیست« در گزارش تاریخی- تحلیلی خود با یادآوری برخی 
از مش��کات س��ازمان تجارت جهانی در حل و فصل مس��ائل تجاری 
میان کش��ورهای مختلف، ش��واهد جالبی از فواید تجارت آزاد حتی 
برای فقیرترین کشورها ارائه کرد و نوشت: »این نشریه )اکونومیست( 
در س��ال ۱84۳ تاسیس ش��د تا برای لغو قوانین حمایت گرایانه ذرت 
انگلستان مبارزه کند، که سه سال بعد به نتیجه رسید. ادعایی که آن 
زمان علیه تجارت آزاد مطرح می ش��د، آن بود که تعرفه ها، ثروتمندان 
را با هزینه فقرا غنی می کند  و اینکه تبعیض علیه خارجی ها منجر به 

تافی می شود و همه چیز را بدتر می کند.
بیش از ۲00 س��ال اس��ت که اقتصاددانان تا ح��د زیادی فواید 
تج��ارت آزاد را پذیرفته ان��د، گرچه برخی سیاس��تمداران عاقه ای 
دیرینه برای حمایت گرایی از خود نش��ان داده اند. البته پس از سال 
۱945، اکثر رهبران جهان در مورد حمایت از تجارت آزاد به توافق 

رس��یدند و با این تصور که بازارهای بازتر، رقابت و رش��د را تشویق 
می کنن��د، آن را دنبال کردند؛ ابتدا در توافقنامه عمومی تعرفه ها و 
تجارت گات )GATT( در س��ال ۱948  و سپس بعد از آنکه گات 

در سال ۱995 به سازمان تجارت جهانی )WTO( تبدیل شد.
سازمان تجارت جهانی به عنوان دس��تاوردی فوق العاده و الگویی 
منحصر به فرد برای نهادهای بین المللی، به روندی برای حل و فصل 
اختافات بدل ش��د که در آن قربانیان قانون ش��کنی می توانستند 
بخش��ی از خسارت خود را دریافت کنند. در این چارچوب قرار بود 
که کش��ورهای بزرگ دیگر نتوانند هر چ��ه می خواهند یا هر آنچه 
تص��ور می کردند را انجام دهند. تلقی بانی��ان این رویه، آن بود که 
کش��ورهای بزرگ دیگر نخواهند توانست صدمه ای به دیگران وارد 

کنند بدون اینکه عواقب آن را بپذیرند.
 ایم��ان به این نهاد جدید آنقدر زیاد ب��ود که زمانی که چین در 
س��ال ۲00۱ به این س��ازمان ملحق شد، بسیاری امیدوار بودند که 
این امر به همگرایی سیاس��ی و اقتصادی چین با دموکراس��ی های 
غربی منجر شود. استثنائات در این سیستم مبتنی بر قوانین مجاز 
بود، ولی به ش��دت تحت کنترل قرار داشت. یکی از این استثنائات، 
در م��ورد امنیت ملی ب��ود که به ندرت مورد اس��تفاده قرار گرفت، 
چرا که همه متوجه ش��دند این روند می تواند به راحتی توسط اعضا 
مورد سوءاس��تفاده ق��رار گیرد. حفاظت از محیط زیس��ت به عنوان 

توجیهی برای برخی محدودیت های تجاری مجاز بود، ولی به بیش 
از آن نیازی نبود. البی های کارگری که از رقابت ناعادالنه ش��کایت 
می کردند توسط کسانی که تفاوت های هزینه ای را به عنوان اشکال 

مشروع مزیت نسبی می شناسند، متهم شدند.
بی��ن س��ال های ۱990 و ۲0۱7 میانگین وزنی تعرفه جهانی که 
توس��ط قوانین س��ازمان تجارت جهانی تعیین ش��ده، 4.۲ درصد 
کاهش یافته است. این کاهش در کشورهای فقیرتر بیشتر بود؛ در 
مدت مشابه تعرفه های چین تا ۲8 درصد، هند تا 5۱ درصد و برزیل 
ت��ا ۱0 درصد کاهش یافت. این روند زمینه ایجاد توافق های تجاری 
منطقه ای و دوجانبه ای شد. این دست از توافق نامه ها از 50 مورد در 
دهه ۱990 به ۳00 مورد در س��ال ۲0۱9 افزایش یافت؛ چیزی که 
کاهش مجدد ۲.۳ درصدی میانگین وزنی تعرفه های اعمال ش��ده 
را به دنبال داش��ت. در نتیجه این وضعیت و ایجاد چنین بس��تری، 
تجارت جهانی جهش��ی انفجاری را تجربه کرد. ش��اهد این موضوع، 
سهم تجارت جهانی از تولید ناخالص است که از ۳0 درصد در اوایل 
دهه ۱970 به 60 درصد در اوایل دهه ۲0۱0 رسید. در طول همین 
دوره زنجیره ه��ای پیچی��ده تجارت جهانی ارتقا یاف��ت و با ۱۳پله 
جهش از ۳7 درصد به 50 درصد کل تجارت جهان رسید. از آن سو 
کاهش خیره کنن��ده در هزینه های حمل و نقل، تجارت بین المللی 
را گس��ترش داد، ولی ثبات نیز در عین ح��ال بهبود یافت. پس از 

اینکه چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، مطالعه ای که توسط 
کایل هندلی از دانش��گاه سن دیگو کالیفرنیا و نونو لیمائو از دانشگاه 
مریلند انجام شد، نشان داد که کاهش در نااطمینانی، علت یک سوم 
افزایش در صادرات چین بین سال های ۲000 تا ۲005 بوده است.

همان طور که فعاالن قدیمی پیش بینی کرده بودند، تجارت آزادتر 
نویددهن��ده اس��تانداردهای زندگی باالتر بود. گ��زارش بانک جهانی 
در س��ال ۲0۱9 نش��ان می دهد یک درصد افزایش در مش��ارکت در 
زنجیره های ارزش جهانی س��بب افزایش بیش از یک درصدی درآمد 
سرانه در بلندمدت می شود. تحقیق داگاس ایرواین از کالج دارتموث 
نیز نشان می دهد کشورهای فقیری که تجارت را آزاد کرده اند، یک الی 
۱.5 درصد رشد بیشتر را تجربه کرده اند. چیزی که در طول یک دهه 
به ۱0 تا ۲0 درصد هم می رس��د. کمیسیون تجارت بین الملل آمریکا 
که یک آژانس دولتی مستقل اس��ت نیز گفته توافق نامه های تجاری 
و منطقه ای آمری��کا، درآمدهای واقعی را ت��ا 0.6  درصد افزایش داده 
است. برخی جنبش ها به سمت آزادسازی بیشتر ادامه پیدا کرده اند. در 
نوامبر ۲0۲0 میادی، ۱5 کشور آسیا  و اقیانوسیه توافقنامه همکاری 
اقتصادی جامع منطقه ای را امضا کردند؛ پیمانی  که بزرگ ترین بلوک 
تجاری جهان است. تجارت در منطقه آزاد تجاری آفریقا، که توسط ۳8 
کشور امضا شد، اول ژانویه امسال آغاز شد. انگلستان نیز پس از خروج 
از اتحادیه اروپا تاش می کند تا 80 درصد از تجارت خود را با معامات 

ترجیحی پوشش دهد. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در حال بحث پیرامون 
استانداردهای بین المللی مشترک برای اقتصاد دیجیتال هستند. با این 
وجود اشتیاق برای تجارت آزاد مانند قبل نیست. از اواسط دهه ۱990 
دوره های آزادس��ازی عمومی وجود نداشته اند. ضمن اینکه توافق های 
دیگر نیز سرعت آهسته تری داشته اند. این مسئله تا حدی به این تصور 
وابس��ته اس��ت که ایدئولوژی تجارت آزاد نتوانسته به وعده های خود 
عمل کند. در جهان ثروتمند، سیاستمداران با واکنش های تندی علیه 
توافق نامه های تجاری مواجه بوده اند که معتقدند آزادسازی برندگان و 

بازندگانی داشته و کارگران را پشت سر گذاشته است.
س��ازمان تجارت جهانی نیز با مش��کاتی روبه رو شده و بسیاری 
معتقدند چین تمام منافعی که قول داده ش��ده بود را کسب کرده، 
بدون اینکه به حد کافی چیزی ارائه کرده باشد. به روز رسانی قوانین 
در گروهی با ۱64 عضو که همه با آن موافق باشند غیرممکن است. 
سیس��تمی که برای حل اختافات تجاری ایجاد شده اگر از کنترل 
خارج ش��ود، دیگر کار نخواهد کرد. کرونا نش��ان داد که ملی گرایی 
هراس��ان چقدر می تواند زنجیره های تامی��ن جهانی را مختل کند؛ 
بیش از دو س��وم کشور هایی که در سال۲0۲0 کنترل های صادراتی 
بر تجهیزات پزش��کی اعمال کردند، تا آگوست ۲0۲۱ همچنان این 
محدودیت را حفظ کرده اند. اگر تجارت آزاد از اولویت خارج ش��ود، 

اولویت های دیگر هجوم خواهند آورد.«

»اکونومیست«، چالش های تاریخی تجارت آزاد را بررسی کرد
نظم جدید تجارت جهانی

خون تازه در رگ های پردیس فناوری جاری شد

حضور دانشگاه خاتم در پارک فناوری پردیس

بازاریابی B2B در شبکه های اجتماعی با راهکارهای کاربردی
وقتی صحبت از بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی می شود، ایده های بسیار زیادی به ذهن افراد می رسد. این 
ایده ها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امری ضروری محس��وب ش��ده و امکان توسعه کسب و کار را به 
کارآفرینان می دهد. شاید در این میان کمتر الگویی از کسب و کار به اندازه B۲B در زمینه بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی نامتعارف قلمداد شود. بسیاری از کارشناس ها حضور چنین کسب و کارهایی در شبکه های اجتماعی 
را غیرضروری تلقی می کنند. با این حال در عصر دیجیتال همه کارها در دنیای آناین دنبال می شود و کسب و 
کارهای B۲B نیز به همین ترتیب عمل می کنند.  اگر شما هم برنامه ای برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
آن هم برای یک برند B۲B دارید، باید برنامه ای دقیق برای اجرای آن داش��ته باش��ید، در غیر این صورت شاید 
فقط بی توجهی کاربران نصیب تان شود. در این صورت به احتمال زیاد شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب...
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فرصت امروز: رسانه ها و اندیشکده های غربی در چند سال گذشته بارها 
در مطالعات و گزارش هایی از پایان عصر نفت سخن گفته و دالیل مختلفی 
را برای این نتیجه گیری خود عنوان کرده اند. از جمله »اکونومیس��ت« در 
سلسله گزارش هایی بر لزوم گذار اقتصاد انرژی به سوی انرژی  های پاک و 
پایان تراژیک عصر طای سیاه در قرن بیست و یکم تاکید کرده و نوشته 
است: اگر دوره گذار به سمت انرژی های پاک و بدون سوخت های فسیلی 
شتاب بگیرد، موجب آشفتگی و هرج و مرج ژئوپلیتیکی می شود. به اعتقاد 
تحلیلگران »اکونومیس��ت«، بحث ها درباره پایان دوره طای سیاه از آنجا 
نش��أت گرفته که دو انقاب تکنولوژیک به زودی پایان این عصر نفتی را 
رقم خواهد زد؛ انقاب نخس��ت به استخراج مقادیر عظیم گاز برمی گردد 
و تحول بزرگ دوم در صنایع خودروس��ازی است که گسترش خودروهای 
برقی تهدیدی علیه س��لطه نفت خواهد بود. بنابراین گذار به س��مت نظم 
جدید انرژی، امری حیاتی است، اما این گذار با هرج و مرج و آشفتگی هایی 

همراه خواهد بود. 
در همی��ن حال، روزنامه »گاردین« در گ��زارش اخیر خود به چگونگی 
گذار به س��وی انرژی  های پاک در قرن بیس��ت و یکم پرداخته و راه های 
نجات از خطرات بحران اقلیمی و گرمایش زمین را معرفی کرده است. به 
نوشته »گاردین«، کشورها باید با قطع یارانه  سوخت های فسیلی، افزایش 
مالیات و ایجاد ممنوعیت های اکتش��افی برای نجات سیاره زمین در برابر 
تهدید اقلیمی اقدام کنند. از سوی دیگر، با سرمایه گذاری در فناوری های 
جدی��د و انرژی های تجدیدپذیر به دنبال جایگزینی منابع انرژی باش��ند. 
کشورهای نفتی هم الزم است به سمت متنوع سازی اقتصاد خود حرکت 

کنند.
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 )UCL( یافته ه��ای ی��ک تحقی��ق علم��ی کالج دانش��گاهی لن��دن
نش��ان می دهد بحران اقلیمی در صورتی تمام می ش��ود که اکثر منابع 
س��وخت های فسیلی متعلق به کشورها و ش��رکت ها در دل زمین باقی 
بمانن��د. براس��اس این تحقیق، ش��انس 50 درصدی ب��رای حفظ دمای 
کره زمی��ن زی��ر ۱.5 درجه سلس��یوس )درجه گرمایی که رس��یدن به 
سطوحی بیش از آن بدترین بحران های زیست محیطی را به دنبال دارد( 
در صورتی وجود دارد که 90 درصد از مخازن زغال س��نگ و 60 درصد از 
مخازن نفت و گاز هرگز از زمین استخراج نشوند. به گزارش »گاردین«، 
ای��ن مطالعه علمی، اولین تحقیق از این نوع اس��ت و گسس��ت بزرگی 
میان اهداف توافقنامه اقلیمی پاریس و طرح های گس��ترش و توس��عه 
صنعت سوخت های فسیلی را نمایان می کند؛ به طوری که محققان این 
ش��رایط را کاما ناامیدکننده توصیف کرده اند. آنها برای مقابله با چنین 
وضعیتی کش��ورهای تولیدکننده س��وخت های فسیلی را به تنوع بخش 
در اقتصاد دعوت می کنن��د و می گویند که قطع یارانه های دولتی برای 
سوخت های فس��یلی، اخذ مالیات بیش��تر و حتی ایجاد ممنوعیت های 

اکتش��افی در جهان، می تواند به گذار از س��وخت های فس��یلی و نجات 
سیاره زمین کمک کند.

نتایج این مطالعه نش��ان می دهد که بس��یاری از پروژه های عملیاتی و 
برنامه ریزی ش��ده س��وخت های فسیلی غیرقابل اجرا هس��تند؛ این بدان 
معناست که میلیاردها دالر از دارایی های سوخت های فسیلی ممکن است 
ارزش خود را از دس��ت بدهند. پروژه های س��وخت فسیلی امروزه تنها در 
صورتی منطقی به نظر می رسند که حامیان آنها به اینکه جهان باید برای 

مقابله با شرایط بحرانی اقلیمی اقدام کند، اعتقادی نداشته باشند.
نتای��ج این تحقی��ق دانش��گاهی برای صنعت س��وخت های فس��یلی 
نگران کننده است و نشان می دهد که تولید نفت، گاز و زغال سنگ باید در 
گذش��ته به نقطه اوج خود می رسید و از این پس هر سال ۳ درصد کاهش 
می یافت. در چنین ش��رایطی، کشور هایی چون عربستان، ایران و نیجریه 
که به ش��دت به درآمدهای حاصل از سوخت های فسیلی وابسته هستند، 
در معرض ریسک بس��یار باالیی قرار دارند. البته وزیر نفت عراق که یکی 
از کشورهای عضو اوپک است، اخیرا طی یادداشتی در روزنامه »گاردین« 
نسبت به وقوع ناآرامی و بی ثباتی در کشورهای تولید کننده نفت در صورت 
عدم متنوع سازی اقتصاد هشدار داده است. براساس این تحقیق دانشگاهی، 
برای نگه داش��تن افزایش دمای کره زمین در س��طح کمت��ر از ۱.5 درجه 
سلس��یوس باید این اقدامات انجام شود: »آمریکا، روسیه و جمهوری های 
ش��وروی س��ابق که دارنده نیمی از ذخایر زغال سنگ جهان هستند، باید 
97 درصد آن را در دل زمین و به ش��کل دس��ت نخورده حفظ کنند؛ این 
رقم برای استرالیا 95 درصد است. چین و هند نیز دارنده یک چهارم ذخایر 
زغال س��نگ جهان هس��تند و باید 76 درصد آن را در زمی��ن نگه دارند.« 
همچنین کشورهای خاورمیانه که بیش از نیمی از ذخایر نفتی جهان را در 
اختیار دارند باید نیمی از آن را در زمین نگاه دارند و 8۳ درصد نفت کانادا 
از ماسه های قیری نیز هرگز نباید استخراج شوند. تقریبا تمامی منابع نفت 
و گاز نامتعارف که با روش فرکینگ اس��تخراج می شوند نیز باید در زمین 
باقی بمانند و هیچ سوخت فسیلی هم نباید از مناطق قطبی استخراج شود.
نتای��ج تحقیق جدیدی که در مجله »نیچر« منتش��ر ش��ده، از مدلی 
پیچی��ده ب��رای مصرف ان��رژی جهانی رونمایی کرده اس��ت که مصرف 
سوخت های فسیلی که استخراج آنها ارزان تر است، مانند نفت عربستان 
را در اولویت قرار می دهد. در این مدل، منابع گران تر و آالینده تر مانند 
ماس��ه های قیری کانادا و نفت ونزوئا اس��تخراج نمی شوند. این گزارش 
س��پس هزینه جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر در کش��ورها را در نظر 
گرفته و منابع س��وخت فس��یلی را بررس��ی کرده که در سال ۲0۱8 و 
قبل از ش��روع ش��یوع کرونا برای اس��تخراج صرفه اقتصادی داشته اند. 
نس��بت منابع غیرقابل اس��تخراج که در این تحلیل ارائه ش��ده بس��یار 
باالتر از تحلیل مرتبط در س��ال ۲0۱5 است که به معنای کاهش هدف 
جلوگی��ری از گرمای��ش از ۲ درجه به ۱.5 درجه سلس��یوس و کاهش 

س��ریع هزینه های تجدیدپذیرها و وسایل نقلیه الکتریکی است که مورد 
دوم به طور قابل توجهی تقاضا برای نفت را کاهش می دهد.

در مقابل تغییرات اقلیمی چه باید کرد؟
»گاردی��ن« در گزارش خود به نقل از محققان گفته که تصویر غم انگیز 
ترسیم شده از آینده صنعت سوخت های فسیلی به احتمال زیاد، تا حدی 
نیازهای واقعی دنیا را دست کم گرفته و شرایط حتی سخت تر و پیچیده تر 
از آن چیزی است که در تحقیقات عنوان شده است. به این علت که برنامه 
کاهش انتش��ار کربن مدنظر دانشمندان، تنها 50 درصد شانس رسیدن به 
هدف جلوگیری از گرمایش بیش از ۱.5 درجه را دارد و محققان نیز حذف 
مقدار قابل توجهی از دی اکس��ید کربن از جو را با استفاده از فناوری  هایی 

فرض کرده اند که هنوز کارایی آنها در مقیاس گسترده اثبات نشده است.
محققان معتقدند با رسیدن تولید زغال سنگ به نقطه اوج خود در سال 
۲0۱۳ و تولی��د نفت که گمان می رود اکنون در نقطه اوج خود قرار دارد، 
نش��انه های امیدوارکننده ای ه��م در این میان وج��ود دارد. به گفته آنها، 
کاهش تولید می تواند دربرگیرنده قطع یارانه های دولتی برای سوخت های 
فسیلی، افزایش مالیات و حتی ممنوعیت های اکتشافی برای سوخت های 
فسیلی باشد. همچنین کشورهای دانمارک و کاستاریکا به تازگی ائتافی 
از کشور هایی به وجود آورده اند که برای سوخت های فسیلی، تاریخ پایانی 
تعیین کرده اند. به گفته پروفسور اکینز، اگر جهان می خواهد تولید جدیدی 
در زمینه سوخت های فس��یلی انجام دهد، از این پس باید اثبات کند که 
برای عدم افزایش س��طح انتش��ار کربن دقیقا قرار اس��ت در جاهای دیگر 
چگونه انتش��ار را کاهش دهد. البته این محقق برجس��ته می گوید که نه 
میدان ه��ای نفتی جدید بریتانیا و نه معادن جدید زغال س��نگ کامبریا با 
چنین رویکردی همخوانی ندارند. به گفته س��خنگوی انجمن بین المللی 
تولیدکنندگان نفت و گاز، پاس��خگویی به نیازهای جهانی انرژی در حین 
دس��تیابی ب��ه کربن زدایی، یک اولویت برای صنعت نفت و جامعه اس��ت. 
رس��یدن به این هدف بدون س��رمایه گذاری بیش��تر در میدان های جدید 
نفت و گاز، مس��تلزم اس��تقرار و کارایی گس��ترده انرژی های تجدیدپذیر 
به عاوه س��رمایه گذاری بزرگ در فناوری های جدید اس��ت که هیچ یک از 
این دو ش��رط تاکنون عملی نش��ده اند. وزرای انرژی در کشورهای غنی از 
س��وخت های فسیلی، به تازگی پیش��نهادات کاهش اکتشاف و تولید را رد 
کرده اند. کیت پیت، وزیر منابع طبیعی اس��ترالیا می گوید که گزارش های 
پیرامون مرگ قریب الوقوع زغال س��نگ بس��یار اغراق آمیز است. شاهزاده 
عبدالعزیز بن س��لمان، وزیر انرژی عربستان نیز در واکنش به گزارش صفر 
 خالص آژان��س بین المللی انرژی گف��ت: »این گزارش دنبال��ه ای از فیلم 
سینمایی الاللند بود.« حال در چنین شرایطی باید دید در اجاس اقلیمی 
مهمی که قرار است  ماه جاری در گاسکو و به میزبانی بریتانیا برگزار شود، 
سران کشورها تصمیم جدیدی درباره سوخت های فسیلی خواهند گرفت 

یا وضع موجود ادامه پیدا خواهد کرد.

با خطر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین چه باید کرد؟

پایانتراژیکعصرنفت

مدت زیادی اس��ت ک��ه رهبران آمریکا و چین انتقادات ش��دیدی از 
یکدیگ��ر مطرح می کنند .    آمریکایی ها به نظام تک حزبی حکومت چین 
حمله می کنند و چینی ها نظام لیبرال دموکراس��ی غربی را رو به موت 
می خوانند .    چین معتقد اس��ت که غرب و به خصوص آمریکا می خواهد 
اوج گیری قدرت چین را زیر سوال ببرد و به هر روشی که شده، جلوی 
آن را بگی��رد .    از نظر آمریکا هم چین دارد از قدرت اقتصادی خود و به 
خصوص بازار بزرگی که دارد، برای تاثیرگذاری و شکل دهی جدید نظام 

جهانی استفاده می کند.
»مایکل اس��پنس«، اس��تاد اقتصاد و کسب و کار در دانشکده استرن 
دانش��گاه نیویورک در »انس��تیتو  ایژن گلوبال« نوشت: »ریسک زیادی 
در تش��دید مواضع طرفین علیه یکدیگر وجود دارد و ظاهرا س��ران هر 
دو طرف به این نتیجه رسیده اند که قرار نیست همزیستی وجود داشته 
باش��د؛ بلکه یکی از آنها  حتما باید برنده میدان شود .    با این منطق بوده 
ک��ه تاش برای به هم زدن قواعد رقابت هم وارد مرحله جدیدی ش��ده 
اس��ت .    قضیه این است که هرچه س��ران چین و آمریکا این اتهامات را 
بیشتر تکرار کنند، شهروندان عادی در هر دو کشور هم بیشتر متقاعد 
می ش��وند که این اتهامات کاما صحت دارد و امواج جدیدی از هراس 
و نفرت نس��بت به طرف مقابل ش��کل می گیرد .    الزم به ذکر نیست که 

این مسئله     چه ریسک های اجتماعی بزرگی با خود به همراه می آورد .
در همین حال، تمرکز روی رقابت دوجانبه باعث ایجاد ابهام در نیازها 
و منافع مردم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه می شود . 
   درس��ت اس��ت که چین و آمریکا هر دو نس��خه ای از چندجانبه گرایی 
جهان��ی را قبول دارند، اما رقابت اس��تراتژیک خ��ارج از محدوده باعث 

می ش��ود چندجانبه گرای��ی موثر از بی��ن برود چون تج��ارت و انتقال 
تکنولوژی به عنوان پیش برنده توسعه دچار اختال می شود.

چی��ن و غرب )به خصوص آمریکا( به ش��کل فوری به یک چارچوب 
جدید برای درک وضعیت جهان و موقعیت خودشان در آن نیاز دارند . 
   چنین چارچوبی باید پیش از هر چیز مبتنی بر درک این مسئله     باشد 
که رقابت اقتصادی واقعی، یک بازی برد و باخت نیست .    اگر موضوع را 
از جنبه ایستا بررسی کنیم، به این نتیجه می رسیم که رقابت اقتصادی 
معمول به وضعیت عرضه و تقاضا کمک می رساند .    از جنبه پویا، رقابت 
اقتص��ادی معمول به آن چیزی منجر می ش��ود که جوزف ش��ومپیتر، 
اس��مش را »نابودی خاقانه« گذاشته است:  مکانیسمی قدرتمند برای 
ترجمه اطاعات، ایده ها و تجربیات و تبدیل آنها  به محصوالت و خدمات 
جدید و نیز پروسه های کاهنده قیمت،.    این چیزی است که می تواند به 

پیشرفت در رفاه بشر منجر شود.
دلیلی ندارد فکر کنیم که رقابت فرامرزی قادر به ایجاد نتایج مشابهی 
نیس��ت .    برعکس، تجربه نش��ان داده که تا وقتی ساختارهای حقوقی و 
قانونی پش��تیبان وجود داشته باش��د و زمین بازی هموار باشد، رقابت 
فرامرزی می تواند به نتایج مش��ابه منتهی شود .    درست است که ایجاد 
برخی از این شرایط  )مثل زمین بازی هموار( در سطح بین المللی دشوار 
اس��ت، اما غیرقابل انجام نیس��ت . البته رقابت استراتژیک یک موضوع 
کاما متفاوت است .    تکنولوژی های قدرتمندی وجود دارند که می توانند 
به ش��کل دوگانه مورد اس��تفاده قرار بگیرند و اغل��ب هم از بخش های 
غیردفاعی بیرون می آیند .    آنها قادر به پیشبرد اهداف اقتصادی و امنیت 
ملی به صورت همزمان هس��تند .    اما در موارد زیادی، رهبران تظاهر به 

نبود آنها  و عدم تاثیرگذاری شان بر رقابت های دوجانبه می کنند.
اما باز هم معنایش این نیس��ت که کش��ورها چاره ای جز بازی برد و 
باخ��ت و تمرکز روی تضعیف یکدیگر نداش��ته باش��ند .    چین و آمریکا 
می توانند درجه ای از دستیابی و حفظ توان برابر اقتصادی، تکنولوژیکی 
و دفاعی را بپذیرند .    در چنین ش��رایطی، رقاب��ت در درازمدت می تواند 
جنب��ه دیگری پیدا کند .    همچنین جلوی شقه شقه ش��دن نظام اقتصاد 
جهان گرفته خواهد شد؛  نظامی که از بین رفتنش به شدت به کشورهای 
ثال��ث هم ضربه می زند .    الزم به ذکر نیس��ت که اگر فضایی نس��بی از 
اعتماد بین طرفین وجود داش��ته باشد، احتمال استفاده از توان نظامی 
و تکنولوژیکی آنها  علیه یکدیگر هم کاهش می یابد و مزایای دیگری را 

با خود به همراه می آورد.
اما این شرایط آرمانی بود که توصیف کردیم .    در شرایط فعلی، خبری 
از اعتمادسازی نیست و طرفین بیشتر در صدد هستند چهره ای شیطانی 
از یکدیگر ترسیم کنند .    واقعیت این است که هیچ نشانه واضحی از اینکه 
کدام نظام خاص حکومتی می تواند تضمین کننده توس��عه اقتصادی و 
اجتماعی باش��د وجود ندارد .    نظامی که در آمریکا و چین وجود دارد به 
شدت با هم فرق دارند اما هر دو توانسته اند نتایج قابل توجهی در عرصه 
توس��عه به همراه بیاورند .    ای��ن یعنی هیچ  یک از طرفین نمی تواند غلط 
بودن روش طرف دیگر را ثابت کند .    اگر رقابت بیهوده طرفین به شکل 
کنون��ی ادامه یابد، تمام جنبه ه��ای موثر هم ارتباطی بین آنها  را از بین 
خواهد برد و هیچ نکته سازنده ای به جا نخواهد گذاشت .    اینجاست که 
نه  تنها چین و آمریکا، بلکه کشورهای دیگر دنیا هم ضررهای عظیمی 

را متوجه خود خواهند دید.«

2 قدرت جهانی چطور یاد گرفتند همزیست نباشند؟

زورآزمایی بیهوده چین و آمریکا

نگـــاه

سریال کره ای چگونه محبوب شد؟

3 درس بازاریابی »بازی مرکب«
»بازی مرکب« از س��ریال های پربیننده س��ال ۲0۲۱ اس��ت و 
کمتر کس��ی اس��ت که بحث های این س��ریال را در شبکه های 
اجتماعی ندیده و دنبال نکرده باش��د. این س��ریال س��اخت کره 
جنوبی ب��رای صاحبان برندها و کارآفرینان نیز درس های مهمی 
دارد ک��ه می تواند به افزایش فروش و محبوبیت آنها کمک کند. 
سریال »بازی مرکب« براساس زندگی مردم فقیری نوشته شده 
که به یک رقابت دعوت می ش��وند؛ رقابتی ک��ه اگر در آن برنده 
نش��وند، کشته خواهند شد. فیلمنامه این سریال در سال ۲009 
نوشته شد و س��ال ها برای ساخت آن تاش شد، اما کسی قصد 
نداشت داس��تانی به این اندازه خش��ن و غیرواقعی را بسازد. اما 
»بازی مرکب« در نهایت توس��ط نتفلیکس ساخته شد و ناگهان 
به محبوبیت زیادی رس��ید. »پیر س��ابه«، کارآفرین و موس��س 
ش��رکت بازاریابی »ایکس نت وورک« در س��ایت »کارآفرین« از 

سه درس بازاریابی این سریال نوشته است.
درس اول

»وقتی یک کتاب ۱00 س��اله درباره تبلیغات را ورق می زنید، 
به یک نکته مهم برمی خورید که بارها تکرار ش��ده است. نکته ای 
که می گوید ارتباطات شفاهی مهم است. در همه فنون تبلیغات 
و بازاریابی س��نتی به این نکته توجه ش��ده است. تجربه سریال 
»ب��ازی مرکب« نش��ان داد این نکته تا چه ان��دازه در تبلیغات و 
بازاریابی مهم اس��ت. متاسفانه ش��رکت های تبلیغاتی نمی توانند 
کلماتی که مردم از دهان ش��ان بیرون می آید را بخرند یا کنترل 
کنند. این یک فرآیند طبیعی اس��ت اما در شبکه های اجتماعی 
این فرصت برای برندها فراهم ش��ده تا به نفع کس��ب وکارشان 
م��وج راه بیندازن��د و آنچه دوس��ت دارند از ده��ان مردم بیرون 
بیاید را در اختیارش��ان قرار دهند. بس��یاری از ما درباره سریال 
»بازی مرکب« از دوستان مان ش��نیدیم. صحبت های آنان برای 
قانع کردن ما به تماش��ای این س��ریال کافی نیس��ت، اما زمانی 
که تلفن های هوش��مند را روش��ن می کنیم، با حجم عظیمی از 
محتوا درباره »بازی مرکب« مواجه می شویم. توییتر، فیس بوک، 
اینس��تاگرام و تیک ت��اک، پر از محتوای »بازی مرکب« اس��ت. 
همین بس��یاری را قانع می کند س��ریال را تماش��ا کنند تا حجم 
ب��زرگ جوک ه��ا و متلک هایی که امروز باب ش��ده را بفهمند و 
بتوانن��د با جامعه اطراف خود ارتباط بگیرند. هرچند اثربخش��ی 
ارتباطات ش��فاهی در تبلیغات موضوع تازه ای نیس��ت، اما اینکه 
این نوع از تبلیغ به فروش یک س��ریال، تا این اندازه کمک کند، 
تاکنون تجربه نش��ده بود. هیچ کمپین تبلیغاتی نمی توانست به 
اندازه ارتباطات ش��فاهی و تبلیغ افراد به تماشای جهانی سریال 
»ب��ازی مرکب« کمک کن��د. یک واقعیت روانشناس��انه هم این 
رخداد را تایید می کند. ما آدم ها دوس��ت داریم چیزهای عجیب 
درباره بازی خش��ونت و مرگ را با حلقه دوس��تان و خانواده مان 
به اش��تراک بگذاریم و گفت وگوها را ب��ا همین چیزهای عجیب 
ش��روع کنیم. در مورد سریال »بازی مرکب«، خشونت باعث شد 
فیلمنامه ای که س��ال ها توی قفس��ه خاک می خورد، به سریالی 

دیدنی برای مخاطبان جهانی تبدیل شود.
درس دوم

تیک تاک تنها راه رس��یدن برندها به مشتریان نیست، اما این 
روزها به یکی از مهمترین راه ها برای نزدیک ش��دن شرکت ها به 
مردم تبدیل ش��ده است. امروز پذیرفته شده که یک برند بزرگ 
بدون اینکه حرفه ای به نظر برسد، برای یک محتوا در شبکه های 
اجتماعی نظر بنویسد. برندهای بزرگ که رویکردهای غیررسمی 
به ش��بکه های اجتماعی دارند، توجه بیش��تری را به خود جلب 
می کنن��د. بازاریابی ب��ه ویژه در فضای دیجیت��ال به طور مداوم 
درحال تکمیل و تکامل اس��ت. پیش��تر در شبکه های اجتماعی، 
برندها تمایلی به رویکردهای غیررس��می نش��ان نمی دادند و از 
شرکت ها نمی خواستند از قول آنها با لحن غیررسمی با مشتریان 
ح��رف بزنند، ام��ا این روزها آنها به ارتباط��ات عمیق تر از روابط 
س��نتی با مشتریان تمایل پیدا کرده اند. اگر یک برند به اندازه ای 
خوش ش��انس باش��د که در تیک تاک جریان ساز شود، می توان 
گفت به موفقیت مالی نزدیک ش��ده اس��ت. »بازی مرکب« یک 
نمونه موفق است که در پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی، لشکری 
از مخاطب��ان و بینندگانش آن را حمایت می کنند و محتوای آن 
را به اش��تراک می گذارند. نکته مهم این است که بدون تماشای 
س��ریال نمی توان جوک ها و محتوایی که درباره آن منتشر شده 
را درک کرد. این یک بازاریابی عالی اس��ت و نش��ان می دهد در 
بازاریاب��ی زمانی که یک کمپین ناب و ب��ا جزییات راه بیندازید، 

مخاطبان به مهمترین حامیان شما تبدیل می شوند.
درس سوم

هیاهوه��ا درب��اره »بازی مرکب« زمانی معن��ا پیدا می کند که 
آن را تماش��ا کنید. »بازی مرکب« س��ریالی عالی است که نظر 
مخاطبان و منتقدان را جلب کرده اس��ت. عاوه بر این، در زمان 
مناس��ب پخش شده یعنی زمانی که تماش��اگران از سریال های 
تکراری خس��ته ش��ده اند. »بازی مرکب« این شکاف را پر کرده 
و ح��رف عجیب و تازه ای می زند. مهمترین درس��ی که از پخش 
و گرای��ش باالی مردم به این س��ریال می گیریم، این اس��ت که 
هیچ وق��ت نمی توانیم پیش بینی کنیم مخاطبان چه می خواهند، 
ت��ا زمانی که آنها خود این را به ما نش��ان دهند. این نکته کمی 
فلس��فی به نظر می رس��د، اما ما گاهی نمی دانیم چه می خواهیم 
ت��ا زمانی که آن چی��ز را به ما بدهند و م��ا می فهمیم که آنچه 
می خواس��تیم همین بوده اس��ت. زمانی که ش��ما به رستورانی 
می روید، عکس هایی از غذاهایی را در فضای رس��توران می بینید 
که ش��ما را به هوس می ان��دازد همان غذاها را س��فارش دهید. 
این نش��ان می دهد ما همیش��ه نمی توانیم از هنجارهای مرسوم 
پی��روی کنیم و براس��اس داده های تاریخ��ی بگوییم قدم بعدی 
چیست. مش��اغل نوآور همیشه باید ریس��ک های محاسبه را در 
اس��تراتژی های بازاریابی در نظر بگیرند. »بازی مرکب« مرزهای 
یک س��ریال تلویزیونی را بازتعریف کرد و انقابی در تعامل ما با 
محتوا ایجاد نمود. محتوایی که براساس هنجارهای مرسوم تولید 
کنید می تواند توجهات را جلب کند، اما یک مفهوم جذاب و تازه 
اس��ت که مثل ویروس همه جا پخش می ش��ود و در معرفی آن، 

هزینه بازاریابی شما به شدت کاهش پیدا می کند.«
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فرص��ت امروز: بررس��ی گزارش تفریغ بودجه س��ال 99 نش��ان دهنده 
پول پاشی ۱۲هزار میلیاردی در قالب یارانه نقدی برای دهک های پردرآمد 
جامعه اس��ت. با وجود شناس��ایی بیش از ۲۳ میلیون نفر در س��ه دهک 
باالی درآمدی در سال گذشته اما هیچ اقدامی برای حذف این دهک های 
پردرآمد از جمع یارانه بگیران صورت نگرفت، تا به رغم تکلیف قانونی تنها 
در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به آنها پرداخت شود.

جمعیت 78 میلیون نفری یارانه بگی��ران که حدود 95 درصد جمعیت 
ایران را تشکیل می دهد، در حالی حدود ۱0 سال است یارانه نقدی دریافت 
می کنند که با وجود تکلیف چندباره در قوانین بودجه سنواتی برای حذف 
دهک های پردرآمد، هیچ گاه اقدامی جدی درباره آن صورت نگرفت. در این 
بین، دولت دوازدهم به دفعات در قانون بودجه مکلف به حذف سه دهک 
باالی درآمدی از لیس��ت یارانه بگیران شد، اما هر بار به بهانه های مختلفی 
نظیر نبود بانک های اطاعاتی دقیق و نگرانی از خطای شناس��ایی از این 
کار طفره رفت و س��االنه حداقل 4۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی 
پرداخت کرد. به طوری که تنها در سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون نفر از 
اف��راد پردرآمد، یارانه نقدی 45 و 500 تومانی دریافت کردند که مجموع 
هزینه پرداختی به آنها در این سال به حدود ۱۲ هزار و 576 میلیارد تومان 

رسید که رقم قابل توجهی است.
جزییات تحقق منابع و مصارف بودجه ۹۹

گزارش تفریغ بودجه همچنی��ن از افزایش تحقق منابع و البته افزایش 
مص��ارف دولت در بودجه ۱۳99 حکایت دارد. آنچه دیوان محاس��بات در 
قالب گزارش تفریغ بودجه س��ال ۱۳99 و در بخش منابع و مصارف آورده 
است، نشان می دهد منابع کل قانون بودجه که بالغ بر ۲۳9۱ هزار میلیارد 
تومان مصوب ش��ده بود، بیش از ۳000 میلیارد تومان تحقق یافته است 
که بیانگر تحقق ۱۲7 درصدی است. به گزارش ایسنا، جریان تحقق منابع 
از این حکای��ت دارد که منابع عمومی دولت که 57۱ هزار میلیارد تومان 
مصوب شده بود تحقق ۱0۲ درصدی داشته و بیش از 584.5 هزار میلیارد 
تومان ایجاد ش��ده است. درآمدهای اختصاصی نیز از حدود 78.7 میلیارد 
مصوب، 6۳.5 هزار میلیارد تومان کسب شده که تحقق 80 درصدی دارد. 
ای��ن در حالی اس��ت که بالغ بر ۱۱۳.6 هزار میلی��ارد تومان منابع معادل 
۱9 درصد منابع عمومی دولت در س��ال گذش��ته از محل اوراق اس��امی 

منتشر ش��ده و براساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا تامین شده است. از سوی دیگر، منابع بودجه شرکت های دولتی، 
بانک ها و موسس��ات انتفاعی وابس��ته به دولت ۱80۱ هزار میلیارد تومان 
تصویب شد که تحقق ۲467 هزار میلیارد داشته و نشان می دهد منابع این 
ش��رکت ها ۱۳7 درصد محقق شده است. جریان مصارف در قانون بودجه 
سال گذشته نیز نشان می دهد میزان پیش بینی مصارف کل کشور پس از 
اعمال تغییرات بالغ بر ۲4۲0 هزار میلیارد تومان مصوب شده که در نهایت 
مصارف در اجرا به بیش از ۳000 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین 
تحقق کل مصارف ۱۲5 درصد اس��ت. این در حالی اس��ت که علت عمده 
افزایش منابع به مصارف بودجه ناش��ی از موجودی پایان سال خزانه داری 
کل کشور به مبلغ 7۲7.۳ هزار میلیارد تومان برمی گردد. همچنین دلیل 
افزایش مصارف اختصاصی نسبت به درآمدهای اختصاصی وصول شده نیز 
ناشی از پرداخت بیش از ۲۱6 هزار میلیارد تومان از طریق منابع عمومی 
اس��ت. نکته دیگر گزارش تفریغ بودج��ه 99، وصول 5 درصدی مطالبات 
مالیاتی دولت از اش��خاص حقیقی و حقوقی اس��ت. در حالی که در سال 
گذش��ته سازمان امور مالیاتی مکلف بود نسبت به تعیین تکلیف مطالبات 
مالیاتی دولت از اش��خاص حقیقی و حقوقی تا پایان س��ال ۱۳99 اقدام و 
حداقل ۳0 درصد این مطالبات را وصول و به حساب خزانه داری کل کشور 
واریز کند، اما نتایج بررسی ها نشان می دهد که از ۲۱۳ هزار و 70۳ میلیارد 
توم��ان مطالبات مذکور، حدد 5 درصد مطالب��ات معادل ۱0 هزار و 867 
میلیارد تومان آن وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است. 
همچنین ۲07 ه��زار و ۳40 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی 
وصول ش��ده که درصد تحقق آن ۱0۱ درصد بوده، چراکه مصوب بودجه 

سال ۱۳99 در این زمینه، ۲04 هزار و 5۱9 میلیارد تومان بوده است.
پرداخت مازاد یورویی به 12 شرکت دارویی

دیگر نکته مبهم گزارش دیوان محاسبات، پرداخت ۲۳5 میلیون یوروی 
مازاد به ۱۲ شرکت دارویی است. هرچند در چند ماه گذشته چالش های 
زیادی بین گمرک ایران و س��ازمان غذا و دارو در مورد ترخیص داروهای 
وارداتی پیش آمد و کار به جایی رسید که نهایتا با ورود دادستانی، سازمان 
غ��ذا و دارو و مجموعه وزارت بهداش��ت مکلف به تعیین تکلیف داروهایی 
ش��دند که از مدت ها قبل به گمرک آمده اما تکلیف آنها از س��وی وزارت 

بهداش��ت مش��خص نبود، با این حال، گمرک می گف��ت برخی داروها در 
آستانه انقضا قرار گرفته و ممکن است فاسد شوند، اما سازمان غذا و دارو 
معتقد بود که باید داروها قبل از ورود با این سازمان هماهنگ شده باشد، 
هرچند که اس��ناد بیانگر انجام هماهنگی برای واردات این اقام در برخی 
موارد اس��ت. در همین حال، گزارش دیوان محاس��بات نشان می دهد که 
انحرافاتی در تامین ارز و البته ترخیص کاالهای دارویی و فاسد شدن آنها 

صورت گرفته است.
براساس این گزارش، در سال ۱۳99 از حدود ۲.۳ میلیارد دالر ارز دولتی 
تخصی��ص یافته ب��رای واردات دارو، ۱.6۲ میلی��ارد دالر یعنی حدود 70 
درصد توسط بانک مرکزی تامین و پرداخت شده است. همچنین به لحاظ 
ع��دم اعمال فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری 
داروهای وارداتی، علی رغم محدودیت های منابع ارزی، دیوان محاس��بات 
اعام کرده که صرف��ه و صاح دولت در تعیین قیمت های ارزی داروهای 
وارداتی رعایت نش��ده است. چنانچه بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از 
اختص��اص ۲۳5 میلی��ون و ۲۱6 هزار و 686 یورو م��ازاد بر قیمت واقعی 
داروها به ۱۲ ش��رکت واردکننده بوده است. همچنین ارزش بازار داروهای 
وارداتی در س��ال گذش��ته در مجموع 5.۱ هزار میلی��ارد تومان بود که از 
ای��ن میزان بیش از ۱000 میلی��ارد تومان برخاف تکلیف مقرر در قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه گذاری 
نشده است. بخش دیگر این گزارش نیز نشان می دهد که در سال گذشته 
سازمان انتقال خون ایران بابت خرید 750 هزار عدد کیسه خون فیلتردار 
چهارتای��ی به مبلغ یک میلیون و 5۳7 ه��زار و ۱00 یورو اضافه بر ارزش 
واقعی کاالی وارداتی به یکی از شرکت های طرف قرارداد سازمان پرداخت 
کرده است. حال آنکه سازمان انتقال خون طی قراردادهایی اقدام به خرید 
کیت های��ی برای غربالگری ویروس��ی خون های اهدایی س��ازمان خون با 
اختص��اص ارز دولتی کرده اس��ت، اما به دلیل ضعف کنترل های داخلی و 
عدم توجه به اعتبار تاریخ مصرف این کیت ها، مهلت مصرف عمدتا بسیار 
پایی��ن بوده و در برخی موارد کمتر از یک ماه بوده اس��ت. بنابراین طبق 
بررس��ی ها، تاریخ بخشی از کیت های غربالگری منقضی شده است. دیوان 
محاسبات، ضعف نظام کنترل داخلی دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان 

غذا و دارو و گمرک را در این خصوص محرز دانسته است.

از فروش 113 هزار میلیاردی اوراق تا وصول 5 درصدی مطالبات مالیاتی

99بودجهازکشیحساب

اخیرا سقف تسهیات خرید مسکن فردی و زوجین در تهران به ۲00 
و 400 میلیون تومان، در کانش��هرها به ۱60 و ۳۲0 میلیون تومان و 
سایر شهرها به ۱۲0 و ۲40 میلیون تومان و همچنین تسهیات جعاله 
مس��کن به 80 میلیون توم��ان افزایش یافته اس��ت. دریافت این وام از 
طریق خرید اوراق اس��ت. برای دریافت س��قف تسهیات خرید مسکن 
زوجین در تهران از محل اوراق حق تقدم )480 میلیون تومان( ش��امل 
400 میلی��ون وام خری��د و 80 میلیون تومان وام جعاله باید 960 برگه 
خریداری ش��ود. با توجه به اینکه آخرین قیمت هر برگه اوراق 80 هزار 
توم��ان بود، متقاضی وام 480 میلیون تومانی مس��کن باید 76 میلیون 
و 800 ه��زار تومان اوراق خریداری کند. متقاضیان وام خرید مس��کن 
معموال اقشار متوسط جامعه هستند که خودشان توان تأمین بخشی از 
هزینه خرید مس��کن را دارند و از وام برای تکمیل آورده خود اس��تفاده 
می کنند. اما مهمترین برنامه مسکنی دولت، ساخت ساالنه یک میلیون 
مس��کن برای اقش��ار کم درآمد و فقی��ر در قالب قان��ون »جهش تولید 
مسکن« است. در این برنامه دولت زمین رایگان را برای ساخت مسکن 
به س��ازندگان ارائه می کند. همچنین تس��هیات ارزان قیمت ساخت را 
به س��ازندگان می پردازد تا هزینه نهایی س��اخت این مس��کن هزینه ای 

متناسب با شرایط اقتصادی دهک های پایین داشته باشد.
در این خصوص، یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن ب��ا بیان اینکه برای 
ساخت س��الیانه یک میلیون واحد مسکونی باید به اندازه کل نقدینگی 
کشور فقط در یک سال هزینه کنیم، می گوید: دست کم ۱0 سال زمان 
می برد تا نتیجه اجرای طرح جهش مسکن در بازار خود را نشان دهد اما 

وعده کاهش عن قریب قیمت مسکن به اندازه ارائه تحلیل های افزایشی 
در بازار مخرب است؛ زیرا باعث فرار سرمایه می شود.

بیت اهلل ستاریان در تش��ریح طرح »جهش تولید و تامین مسکن« به 
ایس��نا، گفت: وقتی با ش��روع یک پروژه وعده داده می ش��ود که قیمت 
خان��ه پایی��ن می آید یا باال م��ی رود بازار دچار تنش می ش��ود و هر دو 
به یک اندازه مخرب اس��ت. مسکن سازهای کشور ما خرده ساز هستند؛ 
کس��انی که در حد 5، ۱0 یا نهایتا ۱00 واحد می سازند. این افراد مثل 
کمپانی هایی که چند ده هزار واحد احداث می کنند تحلیل روش��نی از 
تمام جوانب بازار مس��کن ندارند. بنابراین وقتی مس��ئولی اعام می کند 
که قرار اس��ت قیمت مس��کن پایین بیاید، نتیجه این می ش��ود که این 

خرده سازها مثل گنجشک از بازار مسکن پر می زنند و می روند.
او ب��ا بیان اینکه قول و قرارهای غیراجرایی می تواند تولید مس��کن را 
از حد فعلی به نصف برس��اند، افزود: مس��کن را همین سازندگان کشور 
خودم��ان احداث می کنند. کمتر س��ازنده ای از خارج ب��رای پروژه های 
س��اختمانی به ایران می آید. این تجربه را قبا داشتیم. سازنده خارجی 
تا می خواس��ت کلنگ بزند سه س��ال طول می کشید، بعد قهر می کرد و 
می رفت؛ چون با قوانین دست و پاگیر کشور ما نمی توانست کنار بیاید.

ب��ه گفته س��تاریان، فقط در دو س��ه م��اه قبل از انتخابات ریاس��ت 
جمهوری بازار مسکن در حالت ثبات قرار داشت؛ آن هم به این دلیل که 
بازار اماک همیش��ه دنبال یک ثبات سیاسی است. با وجود آنکه بخش 
مسکن پتانسیل سیاسی دارد نباید مورد بهره برداری سیاسی قرار گیرد. 
اگر برخورد سیاس��ی با مس��کن ش��ود کار پیش نخواهد رفت. در پروژه 

»مسکن مهر« تبلیغات جناحی و نگاه های سیاسی بر نگاه های فنی غلبه 
کرد و طرح دچار مش��کاتی ش��د. متاسفانه در 50 سال گذشته تمامی 
دولت ها با بخش مس��کن برخورد سیاس��ی کرده اند. البته وقتی مسکن 
ساخته می ش��ود یک رضایتمندی و رفاه در جامعه به وجود می آید، اما 
حین اجرای طرح نباید نگاه سیاس��ی داشته باشیم؛ به گونه ای که حتی 

افراد فنی را کنار بگذاریم.
وی ب��ا بیان اینکه تولید مس��کن نیاز به برنامه ریزی فرابخش��ی دارد، 
ادامه داد: مس��کن صرفا محدود به زمین، مصالح س��اختمانی و سازنده 
نیس��ت. بخش ساختمان یک زنجیره صنعت است که از زمین گرفته تا 
مصالح، م��واد اولیه حمل و نقل، تجهیزات، زیرس��اخت ها، منابع مالی، 
گردش پول، نیروی انس��انی و ... را ش��امل می ش��ود. ش��ما نمی توانی 
چش��مت را به روی صنعت و اقتصاد کش��ور ببندی و بگویی می خواهم 

مشکل مسکن کشور را حل کنم.
به  اعتقاد این کارش��ناس بازار مس��کن، وقتی می گوییم قرار اس��ت 
یک میلیون مس��کن بسازیم یعنی حدود 4 درصد به تعداد ۲8 میلیون 
خانه کشور اضافه کنیم. این 4 درصد نیاز به زیرساخت دارد. آیا بودجه 
وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط 4 درصد افزایش یافته است؟ تازه این 
تمام ماجرا نیس��ت. شهرسازی، زیرساخت های شهری، آموزش، درمان، 
فضای س��بز، بازار، حمل و نقل، صنعت و اش��تغال می خواهد. برای این 
منظ��ور باید حداقل 4000 هزار میلیارد توم��ان به اندازه کل نقدینگی 
کش��ور پول تزریق کنیم. اگر این تولید به سرانجام نرسد و ابتر بماند به 

شدت عوارض اقتصادی به بار می آورد.

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح سه شنبه به ریاست رئیس 
جمهور برگزار ش��د و سیدابراهیم رئیسی در این جلسه بر ضرورت تهیه 
یک طرح جامع درباره نیازهای کش��ور به انرژی های مختلف تاکید کرد. 
رئیس��ی همچنین ضرورت مدیریت تولید، تامین و مصرف برق کش��ور، 

استفاده حداکثری از توان داخلی برای احداث نیروگاه ها و پیش بینی ها 
برای تامین س��وخت زمس��تانی نیروگاه های تولید برق را یادآور شد. در 
جلسه روز گذشته س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت نیرو برنامه 
خود را برای مدیریت عرضه و تقاضای برق مطرح کرد. این برنامه شامل 

فصل ه��ای مختلف از جمله اهمیت ایجاد ثبات و امنیت در عرضه برق، 
بهب��ود فضای کس��ب و کار در بخ��ش تولید برق و تمرک��ز بر مدیریت 
شبکه و ترانزیت برق، توس��عه انرژی های تجدیدپذیر و نوسازی صنعت 

برق است.

ساخت یک میلیون مسکن معادل 4 درصد خانه های کشور است

مسکن در آینه دولت سیزدهم

رئیسی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد

تدوین طرح جامع تولید و مصرف انرژی

یادداشت

اهرم دولت برای کاهش رشد نقدینگی

شهاب جوانمردی
مدیرعامل فناپ

حج��م نقدینگ��ی در پایان مردادم��اه ۱400 ب��ه رقم ۳9۲۱ 
هزار میلیارد تومان رس��ید. براس��اس برآورد بانک مرکزی، رشد 
نقدینگی در پایان مردادماه امس��ال نس��بت به مردادماه پارسال 
۳9.۱درصد، نس��بت به پایان سال گذشته ۱۲.8درصد و نسبت 
به تیرماه امس��ال ۲.7درصد بوده اس��ت، اما آنچه در میان آمار 
نقدینگی مهم اس��ت، این است که در این ماه آخر مورد بررسی، 
رش��د نقدینگی کاهنده بوده است، یعنی عما دولت با ابزارها و 
اقامی که در اختیار دارد و با فشار بر بانک ها برای خرید اوراق، 
توانس��ته است به مقداری جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. به این 
ترتیب، برخاف چند ماه اول س��ال که رشد نقدینگی مداومی را 
داشته ایم، در این ماه پایانی، این رقم با کاهش مواجه شده است.
این اتفاق از حیث کنترل تورم، نکته مثبتی اس��ت، اما از باب 
اینکه امکان تس��هیات دهی بانک ها کاهش پیدا می کند، اتفاق 
خوبی به نظر نمی رس��د، چراکه منابع بانک ها خرج خرید اوراق 
دولتی ش��ده اس��ت و به این ترتیب، چالش سرمایه در گردش و 
تس��هیات دهی به ش��رکت ها ایجاد خواهد ش��د. در این زمینه، 
دول��ت باید ب��ه موازنه برس��د. گویا در گزارش��ی ک��ه اخیرا در 
مجلس ش��ورای اسامی ارائه شده، گفته ش��ده است که منابع 
در دسترس��ی که کشور بتواند با آن مسیر توسعه را دنبال کند، 
وجود ن��دارد. بنابراین دولت باید هرچ��ه زودتر واگذاری دارایی 
و آزادس��ازی نرخ انرژی را در دس��تور کار قرار دهد، در غیر این 
ص��ورت مجددا مش��ابه اواخر دولت قبل، ای��ن دولت جدید هم 
مجبور می ش��ود به خلق پول روی بی��اورد که خودش به تنهای 

می تواند پمپ تورم را روشن کند.
با تمام این توضیحات و روند کاهشی که در نرخ رشد نقدینگی 
در مردادماه امس��ال دیده می شود، به نظر می رسد که دولت این 
خط س��یر کاهش رش��د نقدینگی و کنت��رل آن را دنبال کرده 
است، فقط باید دید که اهرم این کار چه بوده است. همانطور که 
اشاره شد، اگر اهرم کاهش رشد نقدینگی، فشار به بانک ها برای 
خریداری اوراق دولتی باش��د، در آین��ده بانک ها با صنایع دچار 
چالش خواهند شد. البته دولت دوازدهم هم حراج اوراق دولتی 
را در دس��تور کار داش��ت و بانک مرکزی هر هفته میزان اوراق 
به حراج گذاش��ته شده و فروش رفته را منتشر می کرد. در اوایل 
انتش��ار اوراق، هماهنگی میان اوراق ب��ه حراج رفته و خریداری 
ش��ده وجود داش��ت، اما در این اواخر تنها حدود 5 یا ۱0 درصد 
از اوراق به حراج گذاش��ته شده توسط بانک ها خریداری می شد. 
االن و در دولت سیزدهم به نظر می رسد حراجی که انجام شده 
اس��ت، نزدیک ب��ه هدف گذاری بانک مرکزی ب��وده که منجر به 

افزایش پایه پولی نشده است.

سکه 1۶0 هزار تومان ارزان شد
ادامه سیر نزولی دالر

اف��ت قیمت دالر همچنان ادام��ه دارد و در حالی هر دالر آمریکا 
روز سه ش��نبه در بازار آزاد تهران ب��ه قیمت ۲7 هزار و ۲65 تومان 
خرید و فروش ش��د که در صرافی های بانکی با ۱۱5 تومان کاهش 
به قیمت ۲6 هزار و79۱ تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز با 60 
توم��ان کاهش به رقم ۳0 هزار و 906 تومان رس��ید. قیمت خرید 
ه��ر دالر ۲6 هزار و ۲6۱ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳0 هزار و 

۲94 تومان اعام شد.
همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در 
ب��ازار تهران با ۱60 هزار توم��ان کاهش به ۱۱ میلیون و 440 هزار 
تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و 
۲00 هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 950 
هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و 500 هزار تومان و سکه یک گرمی 
۲ میلیون و ۲00 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طا نیز نرخ هر 
گ��رم طای ۱8 عیار به یک میلیون و ۱۲6 هزار تومان و هر مثقال 
طا ب��ه 4 میلیون و 88۱ هزار تومان رس��ید. اُنس جهانی طا هم 
با 70س��نت افزایش نس��بت به روز قبل یک هزار و 757 دالر و 75 

سنت قیمت خورد. 

طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۹
۶۶ درصد از متقاضیان، وام ازدواج گرفتند 

براس��اس گزارش تفریغ بودجه، در س��ال گذش��ته فقط 66 
درص��د از متقاضی��ان وام ازدواج، ای��ن تس��هیات را دریافت 
کرده اند. یکی از تکالیف هر س��اله بودجه به بانک ها، پرداخت 
وام ازدواج است که بانک ها مکلف بودند در سال گذشته به هر 
یک از زوجین 50 میلیون تومان وام بدهند. این تس��هیات در 
س��ال جاری افزایش یافته و برای هر یک از زوج ها معادل 70 
میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱0 ساله تعیین شده است. 
همچنین برای کاهش سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف 
شد که تسهیات قرض الحس��نه ازدواج برای زوج های زیر ۲5 
س��ال و زوج های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیات 
ازدواج را تا سقف ۱00 میلیون تومان افزایش دهد. بانک ها نیز 
باید برای ضمانت صرفا یکی از س��ه مورد اعتبارسنجی، یعنی 
یک ضامن و س��فته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را 
به منزله ضمان��ت بپذیرند و طبق گفته مدی��ر اداره اعتبارات 
بانک مرکزی، تعداد ضامن ها در متن قانون پیش بینی نش��ده 
و مبنای اعتبارس��نجی )وضعیت مالی متقاضی و ضامن( اعام 

شده است.
اکنون طبق آنچه در گزارش تفریغ بودجه 99 آمده است، در سال 
گذشته از یک میلیون و ۱09 هزار و ۳60 میلیون متقاضی استفاده 
از تس��هیات ازدواج، به تعداد 7۳5 ه��زار و ۱۱4 نفر یعنی معادل 
66 درص��د متقاضیان، ب��ه میزان ۳8 ه��زار و ۳۲8 میلیارد تومان، 

تسهیات ازدواج پرداخت شده است.
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گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد
رشد 11 درصدی تامین مالی از بازار سرمایه

بررسی آمارها نشان می دهد که تامین مالی صورت گرفته از بازار سرمایه 
در پنج ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.8 درصد 
رشد کرده و ش��اخص کل بورس نیز در این مدت ۱۳.8 درصد افت کرده 
اس��ت. طبق گزارش بانک مرکزی، ش��اخص کل بورس تا پایان مردادماه 
امسال معادل یک میلیون و 5۱5 هزار و 549 واحد بوده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته به میزان ۱۳.8 درصد افت و نسبت به پایان سال 
قبل نیز ۱5.9 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر، شاخص کل فرابورس 
نیز در این مدت ۲۱ هزار و 877 واحد شده که در مقایسه با پایان و مدت 
مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۱.6 درصد و ۱6.5 درصد رشد داشته است  
همچنین در پنج ماهه امسال در بورس حجم معامات معادل 56 هزار 
و 800 میلیارد سهم و ارزش آنها به میزان ۳68 هزار و 600 میلیارد تومان 
بوده که هر یک از این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل 
۳7.7 درصد و 69.6 درصد افت کرده است. این در حالی است که حجم و 
ارزش معامات در بورس طی این مدت نیز نسبت به پایان سال گذشته در 
گزارش بانک مرکزی اعام نش��ده است. عاوه بر این، ارزش بازار سهام در 
بورس طی پنج ماهه اول امسال معادل 6099 هزار و 900 میلیارد تومان 
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7.۳ درصد کاهش داشته است. 
از س��وی دیگر، ارزش بازار سهام در این مدت نسبت به پایان سال قبل به 
میزان ۱6.8 رشد داشته است. در کل، طی پنج ماهه اول سال جاری معادل 
۱4۱ هزار و ۱00 میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه صورت گرفته 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.8 درصد بیشتر شده است. تامین 
مالی از بازار س��رمایه در مرداد نس��بت به تیرماه امسال نیز به میزان ۱06 

درصد با رشد مواجه شده است.

رئیس سازمان بورس اعالم کرد
عدم افزایش نرخ بهره اوراق دولتی

به گفته رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، بخش اعظم فروش اوراق 
دولتی ناش��ی از عملیات بازار باز بین بانکی اس��ت که بین بانک ها و بانک 
مرکزی اتفاق می افتد و به هیچ عنوان به معنای فروش اوراق توسط دولت 

نیست.
محمدعلی دهقان دهنوی با بی��ان اینکه به صورت روزانه حجم فروش 
اوراق در بازار بدهی قابل توجه است، افزود: باید به منشأ فروش این اوراق 
توجه جدی شود، بخش اعظم فروش اوراق، ناشی از عملیات بازار باز بین 
بانک مرکزی و بانک ها اس��ت که ثبت آمار معامات آن در بازار بدهی رخ 
می دهد و به هیچ عنوان به معنای فروش اوراق توسط دولت نیست، در واقع 
طی سه هفته اول مهرماه دولت هیچ فروش اوراقی در بازار نداشته است و 

برای هفته بعد هم برنامه فروش ندارد.
او ب��ا اش��اره به اینکه آن چی��زی که تحت ف��روش اوراق در آمار روزانه 
منعکس می شود ناش��ی از عملیات بازار باز بانک مرکزی است و ارتباطی 
ب��ا فروش اوراق توس��ط دولت ندارد، گفت: ضم��ن آنکه دولت هم متعهد 
و ملتزم به حفظ نرخ بهره اس��ت و هیچ برنام��ه ای برای افزایش نرخ بهره 
وجود ندارد و نگرانی در این زمینه کاما بی مورد اس��ت. به عنوان عضو در 
تمامی جلسه های کمیته »بند ک« بودجه و همچنین جلساتی که در قالب 
کارگروه تامین مالی در داخل وزارت اقتصاد برگزار می شود، حضور مستمر 
داشته و شاهد هستم »احسان خاندوزی«، وزیر امور اقتصادی و دارایی در 

این جلسات بر لزوم حفظ و کنترل نرخ بهره اوراق تاکید دارد.
به گفته رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصاد و دارایی 
در این جلسه ها تاکید دارد که تغییر سررسیدها، تنها راه حل درست برای 
ایج��اد جذابیت در فروش اوراق اس��ت و هیچ نی��ازی به افزایش نرخ بهره 

نیست و به صورت اساسی و اصولی با افزایش نرخ بهره مخالف است.

طبق گزارش بازوی پژوهشی وزارت کار
هزار و 24۶ زن ایرانی در معدن کار می کنند

تعداد زنان شاغل در معادن در حال بهره برداری هزار و ۲46 نفر بوده که 
از این تعداد بیشترین شاغان زن در فعالیت معدنی استخراج سنگ و شن 

و ماسه و استخراج سنگ آهن مشغول کار بوده اند.
مرک��ز آم��ار و اطاعات راهب��ردی وزارت کار در گزارش��ی نتایج طرح 
آمارگیری از معادن در حال بهره برداری در سال ۱۳98 را ارئه کرده است. 
این نتایج نش��ان می دهد که در سال ۱۳98، 4هزار و 9۱6 معدن در حال 
بهره برداری در کش��ور وجود داشته و بیشترین تعداد به معادن استخراج 

سنگ، شن و ماسه با ۳هزار و 97۱ معدن اختصاص دارد.
براساس گزارش بازوی پژوهشی وزارت کار، در سال 98 متوسط 
تعداد ش��اغان معادن در حال بهره برداری کشور برابر ۱07 هزار و 
74 نفر بوده که از این تعداد، ۲۱ هزار و 807 نفر کارگر ساده، ۳0 
هزار و 55۳ نفر کارگر ماهر، 8 هزار ۱84 نفر تکنیس��ین، 8 هزار و 
704 نف��ر مهندس و ۱8 هزار و ۱5۳ نفر ش��اغان امور حمل ونقل 
بوده اند. همچنین متوسط تعداد ش��اغان غیرتولیدی اداری، مالی 
و خدمات��ی در بخش معدن ه��م ۱9 هزار و 67۱ نفر بوده اس��ت. 
همچنین بیشترین تعداد تعاونی های در حال بهره برداری در کشور 
متعلق به بخش خصوصی اس��ت به نحوی که طی س��ال گذش��ته از 
مجموع 4 هزار و 974 مع��دن درحال بهره برداری، مالکیت 4 هزار 
و 54۳ مع��دن خصوص��ی،  مالکی��ت ۲80 معدن، تعاون��ی و مابقی 
معادن عمومی بوده اس��ت. بررسی تعداد ش��اغان معادن در حال 
بهره برداری نش��ان می دهد که معادن 5 تا 9 نفر بیشترین و معادن 
دارای 500 نفر و بیشتر کمترین میزان تعداد شاغان را داشته اند.

بررس��ی وضعیت مزد و حقوق بگیری شاغان در این بررسی بیانگر آن 
اس��ت که از تعداد ۱07 هزار و 74 شاغل معادن در حال بهره برداری، 7۱ 
هزار و 500 نفر با مزد و حقوق بگیر، ۳ هزار و ۲۳۳ نفر از ش��اغان بدون 
م��زد و حقوق و بی��ش از ۳۲ هزار و ۳00 نفر ش��اغل پیمانکاری بوده اند. 
معادن استخراج س��نگ و شن و ماسه بیشترین تعداد شاغان و شاغان 
مزد و حقوق بگیر و معادن اس��تخراج سنگ آهن بیشترین تعداد شاغان 
پیمان��کاری را به خود اختصاص داده اند. تعداد زنان ش��اغل در معادن در 
حال بهره برداری هزار و ۲46 نفر بوده که از این تعداد بیش��ترین شاغان 
زن در فعالیت معدنی استخراج سنگ و شن و ماسه و استخراج سنگ آهن 
مش��غول کار بوده اند. توزیع اس��تانی معادن هم نشان می دهد استان های 
کرمان با 57۲ معدن، خراس��ان رضوی با ۳9۲ مع��دن و اصفهان با ۳۲9 

معدن بیشترین تعداد معادن در حال بهره برداری را در کشور دارند.

خبرنــامه

فرصت امروز: س��یر نزولی قیمت دالر در بیستمین روز مهرماه ادامه 
یافت و قیمت اس��کناس س��بز آمریکایی در ادامه روند نزولی روزهای 
گذش��ته به پس��روی خود در کانال ۲7 هزار تومان در بازار آزاد تهران 
ادامه داد. روز سه ش��نبه هر دالر آمری��کا با کاهش چند صد تومانی در 
ب��ازار آزاد به قیمت ۲7 هزار و ۲65 توم��ان و در صرافی های بانکی به 
قیم��ت ۲6 هزار و79۱ تومان رس��ید. افت قیم��ت دالر در این روزها 
تاثی��ر خود را در کاهش قیمت س��که و طا و ریزش ش��اخص بورس 
نیز گذاش��ت و در ادامه این روند، روز گذش��ته قیمت هر قطعه س��که 
تم��ام بهار آزادی طرح جدید با ۱60 ه��زار تومان کاهش دیگر به رقم 
۱۱میلیون و 440 هزار تومان رس��ید. ش��اخص بورس تهران نیز دیروز 
۳8 ه��زار واحد دیگر ریخت و به کف کانال ی��ک میلیون و 400 هزار 

واحد نزدیک شد.
در جریان معامات روز سه ش��نبه بیستم مهرماه، شاخص کل بورس 
ته��ران با کاهش ۳8 هزار و 77۲ واحدی ب��ه رقم یک میلیون و 4۱8 
هزار واحد رسید و شاخص هم وزن با ۱۲ هزار و ۱84 واحد کاهش، رقم 
40۱ هزار و 574 واحد را به ثبت رساند. در معامات این روز بیش از 5 
میلیارد و 980 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 48 هزار 
و 960 میلیارد ریال دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، کاهش ۳0 هزار 
و 996 واحدی و ش��اخص ب��ازار دوم، کاهش 70 هزار و ۳۳ واحدی را 
تجربه کردند. در آن سوی بازار سرمایه نیز آیفکس با افت ۳50 واحدی 

در آستانه نیمه کانال ۲0 هزار واحد بازایستاد.
آنچه در بازار بورس و فرابورس گذشت

ط��ی معامات بیس��تمین روز مهرم��اه در بورس ته��ران، نمادهای 
آلومینی��وم ایران )فایرا( با 95 واح��د، گروه صنایع کاغذ پارس )چکاپا( 
با ۳6 واحد، مهندس��ی نصیر ماش��ین )خنصیر( با ۳0 واحد، داروسازی 
روز دارو )دروز( با ۲7 واحد و تامین س��رمایه امین )امین( با ۲7 واحد 
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص بورس داش��تند. در سوی مقابل 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با ۳هزار و 4۲8 واحد، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 94۳ واحد، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 750 واحد، ملی صنایع مس ایران 
)فمل��ی( با یک هزار و 69۲ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 
یک هزار و 5۱8 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با یک هزار و ۲86 

واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
همچنی��ن نماد پارس فوالد س��بزوار )فس��بزوار(، آری��ان کیمیاتک 
)کیمیاتک(، شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش 

نفت بندرعباس )ش��بندر(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، گروه دارویی 
برکت )برکت( و پارس الکتریک )لپارس( از جمله نمادهای پُرتراکنش 
بودند. گروه شیمیایی با 69 هزار و ۱97 معامله به ارزش 5 هزار و 58 
میلی��ارد ریال، گ��روه فرآورده های نفتی با ۳5 ه��زار و 56۲ معامله به 
ارزش 4 ه��زار و 47۲ میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 68 هزار و 
486 معامل��ه به ارزش ۳ هزار و 8۲۱ میلیارد ریال، گروه خودرو با 5۱ 
ه��زار و 74۱ معامله به ارزش ۳ هزار و 50۲ میلیارد ریال و گروه مواد 
دارویی با ۲6 هزار و 5۱۲ معامله به ارزش ۲ هزار و ۱84 میلیارد ریال 

در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با کاهش ۳50 
واحدی به رقم ۲0 هزار و 484 واحد رسید. در معامات چهارمین روز 
معامات��ی هفته در فرابورس ایران، بی��ش از ۳ میلیارد و ۳7۳ میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 69 هزار و ۱6۱ میلیارد ریال 
دادوس��تد شد. شرکت پتروش��یمی زاگرس با 48 واحد، مجتمع جهان 
فوالد سیرجان با ۱۱ واحد، شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز با 
۲.5 واحد، بیمه سامان با ۲.۳ واحد و شرکت توسعه سامانه نرم افزاری 
نگین با ۲ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص فرابورس اشتند. 
همچنین ش��رکت پلیمر آریاساسول با 80 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامین با ۲۲ واحد، ش��رکت پتروش��یمی تندگوی��ان با ۲۱ واحد، 
ش��رکت ذوب آهن اصفهان با ۱9 واحد و شرکت فرابورس ایران با ۱6 

واحد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
اصالح شاخص بورس در سایه ابهام ارز

هرچند پس از افت ش��اخص بورس ته��ران در دو روز ابتدایی هفته 
جاری، س��ومین روز هفته با رش��د بیش از هزار واح��دی نماگر اصلی 
تاالر شیش��ه ای همراه ش��د، اما به دنبال س��یر نزول��ی قیمت دالر در 
روزهای گذش��ته مجددا معامات بورس تهران به مدار نزولی بازگشت 
ت��ا ش��اخص کل بورس در چهارمین روز هفته بی��ش از ۳8 هزار واحد 
بریزد. بدین ترتیب، ش��اخص بورس تهران ب��ه کف کانال ۱.4 میلیون 
واحدی نزدیک تر ش��د و باید دید ام��روز در آخرین روز کاری هفته به 

کدام سو خواهد رفت.
در این زمینه، یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اصاح شاخص 
بورس در س��ایه ابهام ب��ازار ارز می گوید: مهمترین عام��ل ایجاد روند 
اصاح��ی در معامات بورس، وجود ابهام و ع��دم اطمینان از وضعیت 

بازار ارز است.
نوید قدوس��ی به روند فعلی معامات بورس تحت تاثیر تغییر مس��یر 

قیم��ت دالر اش��اره می کند و می افزاید: عدم تغیی��ر قیمت ارز در بازار 
نمی تواند زمینه س��از تغییر روند معامات بورس باش��د، در صورت افت 
نرخ دالر، حرکت رو به صعود بازار س��هام با مش��کل مواجه خواهد شد 
و ب��ازار با روند نوس��انی همراه با حجم معامات ک��م و رکودی روبه رو 

می شود.
او ب��ا بیان اینکه اگر دالر تغییر مس��یر ندهد هیچ ی��ک از بازارهای 
س��رمایه گذاری مانند ارز، مسکن، طا و س��که به غیر از سپرده بانکی 
نمی توانن��د بازدهی معقولی را در اختیار س��هامداران قرار دهند، ادامه 
می دهد: قیمت ارز به عن��وان اصلی ترین محرک تاثیرگذار برای فراهم 
شدن زمینه صعود بازارهای سرمایه گذاری است، در صورت عدم تغییر 
قیمت ارز، بازارهای سرمایه گذاری دیگر نمی توانند حرکت خاصی را در 
پیش بگیرند. در بازار س��رمایه هم همین قاعده حاکم است، مگر آنکه 
س��هام متأثر از دیگر عوامل شناس��ایی شوند و روی آنها سرمایه گذاری 

صورت گیرد تا بتوان بازدهی معقولی را از این بازار کسب کرد.
به اعتقاد قدوس��ی، در ص��ورت تغییر در قیم��ت دالر و افزایش آن، 
بورس و دیگر بازارهای س��رمایه گذاری با رش��د همراه خواهند شد، اما 
ای��ن موضوع باید مدنظر باش��د که بورس در مقایس��ه ب��ا دیگر بازارها 

می تواند بیشترین بازدهی را در اختیار سهامداران قرار دهد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه، عامل تاثیرگذار در افزایش نرخ ارز را 
خیز مجدد انتظارات تورمی در بازار می داند و می گوید: با توجه به رکود 
ایجادشده در بازار ارز طی یک ماه گذشته و نیز عدم ثبات قیمت دالر 
در ن��رخ باالتر از ۲8 هزار تومان، بازار س��هام هم تحت تاثیر این اتفاق 
قرار گرفت و روند نوس��انی و فرسایشی را تجربه کرد که این امر منجر 
به کاهش ارزش معامات و ایجاد رکود در معامات بورس ش��د. البته 
برخی از سهام تحت تاثیر عوامل بنیادی و افزایش قیمت کامودیتی ها، 
رون��دی متفاوت را از دیگر س��هام در پیش گرفتند و رش��د قیمتی را 
تجربه کردند، اما در کلیت بازار، رکود حاکم در بازار ارز به بازار س��هام 

منتقل شد و معامات را وارد نوسان کرد.
او همچنین به ریسک های تهدیدکننده معامات بورس تا پایان سال 
اشاره می کند و می افزاید: قطعی گاز در زمستان به دلیل افزایش مصرف 
خانگی شرکت های پتروشیمی از جمله تهدیدات مهم و اصلی معامات 
بازار تلقی می ش��ود که این اتفاق ممکن اس��ت شامل حال شرکت های 
س��یمانی و فوالدی شود. در واقع فرس��وده بودن زیرساخت های تولید 
برق و گاز و عدم رشد ظرفیت تولید و ایجاد اولویت در مصرف خانگی، 

باعث کمبود برق و ضرر و زیان شرکت های صنعتی خواهد شد.

ریزش دالری شاخص بورس تهران ادامه دارد

روزقرمزبازارهایمالی

درحالی ک��ه معاون وزیر راه و شهرس��ازی از »معرفی ۱.۳ میلیون 
واحد مس��کونی خالی به س��ازمان امور مالیاتی« خبر می دهد، معاون 
سازمان امور مالیاتی می گوید »هیچ اطاعاتی در این زمینه به سازمان 
ارس��ال نشده و تا زمانی که اطاعات خانه های خالی از طریق سامانه 

اماک و اسکان دریافت نشود، امکان اخذ مالیات هم وجود ندارد.«
به گزارش ایسنا، قانون مالیات خانه های خالی در اوایل آذر پارسال 
توسط مجلس به تصویب رسید و در اواخر این ماه نیز به تایید شورای 
نگهبان رسید، اما تاکنون خبری از اجرای این قانون و اخذ مالیات از 
خانه های خالی نیس��ت.  طبق قانون، اگر واحد مسکونی در شهرهای 
باالی ۱00 هزار نفر بیش از ۱۲0 روز خالی از س��کنه باشد، مشمول 
مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول 
مالیات��ی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به ش��رح ضرایب س��ال اول 
معادل ش��ش برابر مالیات متعلقه، س��ال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات 
متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱8 برابر مالیات متعلقه خواهد شد. 
در ای��ن زمینه، قانون، وظیفه شناس��ایی خانه های خالی را برعهده 
وزارت راه و شهرس��ازی گذاشته اس��ت و بدین منظور، سامانه اماک 
و اس��کان در مردادماه سال گذش��ته آغاز به کار و مردم را ملزم کرد 
که اطاعات سکونت خود را در این سامانه اعام کنند. در این زمینه 
طبق اعام وزارت راه و شهرسازی، اعداد و ارقامی از میزان واحدهای 
مس��کونی خالی به س��ازمان امور مالیاتی اعام ش��ده اما این سازمان 
ارقام اعامی را رد و اعام کرده که هیچ خانه خالی در سامانه سازمان 

امور مالیاتی ثبت نشده است.

این در حالی اس��ت که به گفته معاون وزیر راه و شهرس��ازی، گروه 
اول خانه های خالی یک میلیون و ۳00 هزار واحد اس��ت که شهریور 
سال گذشته مطابق قانون سال ۱۳94 و اباغیه ۱۳95 شناسایی و به 
س��ازمان امور مالیاتی معرفی شده  است. طبق این قانون، اگر واحدها 

یک سال خالی بمانند مشمول مالیات می شوند.
محم��ودزاده اعام کرده که مالیات ای��ن ۱.۳ میلیون واحد، قطعی 
است و باید اخذ شود. فقط بحث بر سر نحوه معرفی است که سازمان 
امور مالیاتی معتقد اس��ت »باید براس��اس سیس��تم MPLS و طبق 
س��ند دولتی، این معرفی صورت گیرد. بدین صورت که این سیس��تم 
بین وزارت راه و شهرس��ازی و سازمان امور مالیاتی با محوریت وزارت 

ارتباطات و فناوری اطاعات ایجاد شود.«
در ای��ن زمینه محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی س��ازمان امور 
مالیاتی، توضیحاتی درخصوص گفته های معاون وزیر راه و شهرسازی 
ب��رای اخذ مالیات از خانه های خالی ارائه کرده اس��ت. علیزاده تاکید 
ک��رد ک��ه ۱.۳ میلی��ون واحد مس��کونی خالی که مع��اون وزیر راه و 
شهرس��ازی اعام کرده  »اطاعات آنها به س��ازمان امور مالیاتی اعام 
ش��ده است«، در سیس��تم س��ازمان امور مالیاتی وجود ندارد، زیرا به 
موج��ب ماده 54 مک��رر قانون مالیات های مس��تقیم قبل از اصاحیه 
سال ۱۳99 باید یک واحد مسکونی حداقل یکسال خالی مانده باشد 
و از س��ال دوم به میزان 50 درصد اجاره بها مش��مول مالیات ش��ود و 
مدت زمان خالی بودن خانه موردنظر باید به س��ازمان امور مالیاتی با 

اطاعات مربوطه اعام شود. 

معاون س��ازمان امور مالیات��ی ادامه داد: هیچ اطاعاتی از س��امانه 
مؤدی��ان مبنی بر اینکه واحد مس��کونی از چه زمان��ی خالی بوده، از 
سوی سامانه اماک و اسکان دریافت نشده است و زمانی که سازمان 
امور مالیاتی چنین خروجی را نداش��ته باش��د، امکان مطالبه مالیات 
از خانه ه��ای خالی ب��رای قبل از اصاح قانون وجود ن��دارد.  علیزاده 
در پاس��خ به اینکه گفته می ش��ود »س��ازمان امور مالیاتی درخواست 
کرده اطاعات واحدهای مسکونی خالی یک بار دیگر از طریق سامانه 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات ارسال شود«، گفت: چنین چیزی 
وج��ود ندارد و ماک تش��خیص، ماخذ و مطالب��ه مالیات، خروجی و 
اعام دقیق س��امانه اماک و اس��کان اس��ت. این در حالی اس��ت که 
رئیس س��ازمان امور مالیاتی گفته اس��ت که دی امسال اولین سری 
برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان خانه های خالی ارسال خواهد شد 
تا خانه هایی که از ابتدای س��ال جاری تا مردادماه خالی مانده باشند، 
مشمول این قانون می شوند. لذا باید منتظر ماند و دید چه تعداد خانه 
خالی به س��ازمان امور مالیاتی معرفی می ش��ود و این س��ازمان برای 
اخذ مالیات اقدام می کند یا خیر، زیرا تاکنون در راس��تای شناس��ایی 
خانه های خالی و معرفی به سازمان امور مالیاتی ابهاماتی وجود دارد و 
وزارت راه و شهرسازی از معرفی بیش از یک میلیون خانه خالی خبر 
می دهد و س��ازمان امور مالیاتی این موض��وع را رد می کند. بنابراین، 
وزارت راه و شهرس��ازی و سازمان امور مالیاتی باید به اذهان عمومی 
پاس��خگو باش��ند که آیا تاکنون خانه خالی به س��ازمان امور مالیاتی 

معرفی شده و اطاعات این خانه ها دریافت شده است یا خیر؟

مالیات بر خانه هاي خالي باالخره اجرایي مي شود؟

اختالف بر سر معرفی خانه های خالی
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واردات 81.7 میلیون دز واکسن سینوفارم
طبق گ��زارش گمرک ای��ران تاکنون بی��ش از 9۲.8 میلیون دز 
واکس��ن کرونا وارد ایران ش��ده ک��ه بالغ ب��ر 8۱.7 میلیون دز آن 

سینوفارم بوده است.
به گزارش ایس��نا، طی مکاتب��ه معاون فنی گمرک ایران با رئیس 
سازمان غذا و دارو، آخرین وضعیت واردات واکسن اعام شده است 
که نش��ان می دهد از نیمه بهمن سال گذش��ته تا ۲0 مهرماه سال 
جاری 9۲ میلیون و 848 هزار و 606 دز واکسن در 65 مرحله وارد 
ایران ش��ده است. جریان واردات این واکس��ن ها حاکی از آن است 
که بیش��ترین واردات از چین ب��ا ۳9 محموله بوده که ۳8 محموله 
آن س��ینوفارم به تعداد 8۱ میلیون و 7۲6 هزار و ۳96 دز اس��ت، 
همچنی��ن یک محموله دیگ��ر از چین با یک میلیون و 449 هزار و 

600 دز به واکسن آسترازنکا )کواکس( اختصاص دارد.
از روسیه نیز واکسن های وارداتی شامل یک میلیون و ۳70 هزار 

دز اسپوتنیک و 96۳ هزار دز آسترازنکا است.
در س��ایر محموله های وارداتی ۲میلی��ون و 9۱۱ هزار و 8۱0 دز 
آس��ترازنکا از ژاپن، یک میلیون دز آس��ترازنکا از اتریش، ۱50 هزار 

دز آسترازنکا از یونان وارد کشور شده است.
همچنی��ن 700 ه��زار و 800 دز از کره جنوب��ی )کواکس(، یک 
میلی��ون و 45۲ هزار دز از ایتالیا )کواک��س( و یک میلیون و ۱۲5 

هزار دز بهارات از هند نیز دیگر محموله های وارداتی است.
جزیی��ات بیش��تر از این حکایت دارد که بیش��ترین محموله های 
وارداتی در دو ماه ش��هریور و مهر س��ال جاری وارد ش��ده که ۳6 
درصد در ش��هریورماه و ۳5 درصد در مهرم��اه بوده که در مجموع  

7۱ درصد واکسن های وارداتی را تشکیل می دهد.
بر این اساس، ۳۲ میلیون و 5۲5 هزار دز واکسن در مهرماه و ۳۳ 

میلیون و 64۳ هزار و 996 دز در شهریور وارد کشور شده است.

رفع ممنوعیت واردات گوشی های شیائومی
مشکل کدام مدل ها رفع شد؟

انجمن واردکنندگان موبایل اعام کرد به دنبال ممنوعیت واردات 
برخی از مدل های پرمصرف گوش��ی ش��یائومی به دلیل مشکل عدم 
مس��یریابی صحیح سرش��ماره های اضطراری، اکنون با به روزرسانی 
نرم اف��زاری، ممنوعی��ت واردات آنه��ا طی روزهای آینده برداش��ته 

خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، چند ماه پیش، اخب��اری از ممنوعیت واردات 
برخی مدل های پرتقاضای موبایل از جمله شیائومی به علت مشکل 
عدم مس��یریابی صحیح سرش��ماره های اضطراری، منتش��ر ش��د و 
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه ای، درخواس��ت تجدیدنظر در 
ممنوعیت مجوز ثبت س��فارش این برندها را داشت و اعام کرد که 
در صورت اجرای این ممنوعیت، مش��کاتی را در عرضه و تقاضا و 

تامین گوشی موردنظر کاربران ایجاد می کند.
محمدرضا عالی��ان -س��خنگوی انجمن واردکنن��دگان موبایل- 
درب��اره این موضوع گفته بود: از ویژگی های ش��یائومی این بود که 
هم فناوری های روز دنیا را ب��رای مصرف کننده به ارمغان می آورد، 
چون اس��تراتژی این برند این بوده و هم نس��بت به قابلیت هایی که 
داشت، مقرون به صرفه بود. در زمان مشابه سال گذشته سهم بازار 
ش��یائومی 7 درصدی بود و اکنون به ۳0 درصد رسیده است. اقبال 
مصرف کننده ایرانی به شیائومی به دلیل برخورداری از فناوری روز 
دنیا و قیمت مناسب بود و با این اقدام ما این حق را از مصرف کننده 
ایرانی هم ضایع می کنیم که بتواند کاالیی با این قابلیت ها و قیمت 

مناسب داشته باشد.
هم��ان زم��ان پیش��نهادهایی در راس��تای حل این مش��کل به 
ج��ای ممنوعیت واردات ارائه کرده اس��ت، از جمل��ه دریافت تعهد 
از بازرگان��ان ب��رای نص��ب برچس��ب روش ش��ماره گیری صحیح 
سرشماره های اضطراری و اطاع رسانی مناسب در شبکه های فروش 
و شبکه های اجتماعی شرکت ها برای آگاه سازی مصرف کنندگان و 
همچنین مذاکره و تعامل با س��امانه همتا و تصویب کمیته راهبری 
رجیس��تری برای ارسال پیامک اطاع رس��انی به مصرف کننده پس 
از فعال س��ازی مدل های مذکور با هدف آگاه س��ازی مردم از روش 

شماره گیری صحیح این شماره ها تا زمان لغو تحریم ها.
در این راس��تا انجمن واردکنندگان موبایل به تازگی اعام کرد با 
تاش و پیگیری های شرکت های واردکننده و درخواست از کمپانی 
شیائومی، پس از به روزرس��انی نرم افزاری هفت مدل از گوشی های 
ش��یائومی، ممنوعیت آنها طی روزهای آینده برداش��ته خواهد شد. 
طب��ق اطاعات اعامی به ایس��نا، م��دل  Redmi note 8، مدل 
gt Poco x۳، م��دل 5G Poco m۳pro، مدل i ۱۱ Mi، مدل 
 Redmi note ۱0 و م��دل Redmi note 9، م��دلa Redmi
5G ۱0 رفع ممنوعیت ش��ده اند. دیگ��ر مدل های ممنوعه نیز طی 

هفته های آتی پس از به روزرسانی، رفع ممنوعیت می شوند.

مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای سند خودرو 
اختیاری است

رئی��س پلیس راه��ور ناجا گفت مراجعه به دفاتر ثبت اس��ناد برای 
س��ند قطعی خودرو، براس��اس رأی دیوان عدال��ت اداری و همچنین 
اظهارات دادستان کل کشور و کمیسیون اصل 90 و کمیسیون قضایی 
مجلس، اختیاری است. سردار سرتیپ هادیانفر در مصاحبه اختصاصی 
با خبرنگار خبرگزاری صدا و س��یما، افزود: امروز در دیدار و همچنین 
تماس تلفنی ش��هروندان با سامانه ۱97 ناجا مردم از این تصمیم که 
برگ سبز خودرو سند قطعی محسوب می شود، تشکر کردند و ما این 

موضوع را مدیون زحمات مسئوالن قضایی هستیم.
وی در پاس��خ به اینکه مردم نگران هس��تند که شاید هزینه ها در 
پلیس افزایش یابد، گفت: آنچه پلیس امروز دریافت می کند براساس 
مصوبه مجلس شورای اسامی است که برای تعویض پاک ۱50 هزار 
تومان و برای صدور کارت و س��ایر موارد خدمات��ی ۱00 هزار تومان 

دریافت می شود.
س��ردار هادیانفر افزود: حداکثر مبلغی که پلیس در مراکز تعویض 
پاک از مراجعه کنندگان دریافت می کند، ۲50 هزار تومان اس��ت و 

پلیس از خود مبلغی را اضافه نمی کند.

نماگربازارسهام

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اهواز  گفت تاکنون بحث واردات 
خودرو نه به تایید رسیده و نه رد شده است و شرایط آینده بازار خودرو 

در انتظار تعیین تکلیف این قضیه قرار گرفته است.
عبدالرضا عس��اکره درخصوص وضعیت بازار خودرو و معامات آن در 
بازار اه��واز، اظهار کرد: بازار خودرو همچون ماه های گذش��ته در رکود 
قرار دارد ، تاکنون بحث واردات خودرو نه به تایید رس��یده و نه رد شده 
اس��ت و ش��رایط آینده بازار خودرو در انتظار تعیی��ن تکلیف این قضیه 

قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه معامات در بازار خودرو قفل شده و مطرح شدن 
بحث آزادس��ازی واردات خودرو، بازار تمامی مدل های خودرو در کشور 
را در باتکلیفی قرار داده است، افزود: قیمت خودروهای خارجی کاهش 

نداش��ته اس��ت اما به دلیل قرار گرفتن م��ردم در باتکلیفی ، معامله ای 
انجام نمی ش��ود. قیمت خودروهای داخلی در مسیر کاهش قیمت قرار 

گرفته و میزان معامات در این خودروها نیز بسیار کم است.
•  عساکره با اشاره به رکود بازار خودرو، عنوان کرد: هر ساله در فصل 
پائیز به دلیل آغاز ش��دن فصل مدارس و س��رما، بازار خودرو معموال از 
رون��ق می افتد و می��زان معامات در این فصل کاه��ش می یابد، اما در 
فصل زمس��تان و در آس��تانه عید نوروز، رونق خود را به دست می آورد 

و جان می گیرد.
وی با اش��اره به قیمت خودروهای ایرانی و پاک اروند در بازار اهواز 
نیز گفت: در ح��ال حاضر پژو پارس ال ایکس ۳۱0 میلیون تومان،  پژو 
پارس س��ال ۲80 میلیون تومان، پژو 405 اس ال ایکس ۲6۲ میلیون 

توم��ان، پژو ۲07 دنده ای ۳۲0 میلیون تومان، پژو ۲07 اتوماتیک 4۳0 
میلی��ون تومان، س��مند ال ایک��س ۲4۲ میلیون توم��ان، تیبا دو ۱6۲ 
میلیون تومان، پرای��د ۱۳۱ حدود ۱40 میلیون تومان و پژو ۲06 تیپ 

دو ۲50 میلیون تومان در بازار قیمت دارد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اهواز ادامه داد: هیوندای سانتافه 
۲0۱8 نیمه فول 700 میلیون تومان، هیوندای س��انتافه ۲0۱7 نیمه فول 
650 میلیون تومان، هیوندای توسان ۲0۱8 نیمه فول 660 میلیون تومان، 
هیوندای س��انتافه ۲0۱7 نیمه فول 600 میلیون تومان، تویوتا راو 4 مدل 
۲0۱8 فول حدود یک میلیارد و ۳00 میلیون تومان، تویوتا لندکروزر ۲0۱8 
فول ۳ میلیارد و 500 میلیون تومان و تویوتا پرادو ۲0۱8 فول ۲میلیارد و 

600 میلیون تومان در بازار اهواز قیمت دارد.

وارداتخودروبهکجارسید؟

نماین��ده مردم تهران در مجلس گفت باید نظام توزیع، عرضه و تقاضا 
در عرصه وکالت اصاح گردد و به تعداد وکا اضافه ش��ود تا به واس��طه 
رقابت ایجاد ش��ده، از لحاظ حقوقی و قضایی در کشور پیشرفت حاصل 

شود.
به گ��زارش خبرنگار مهر، اگر نگاهی به آمار ش��اخص دسترس��ی به 
خدمات حقوقی بیندازیم، درمی یابیم که س��رانه وکیل در ایران به ازای 
ه��ر ۱00 هزار نف��ر جمعیت، تنها 85 وکیل اس��ت و این رقم در دیگر 
کشورها بس��یار باالتر است. همچنین رقم متوس��ط جهانی ۲40 است 
و به واس��طه کمبود وکیل در کش��ور، آن تعداد مع��دود وکیل، بازار در 
انحصار و تضمین شده ای دارند. این مسئله باعث شده که آنها انگیزه ای 
برای ارتقای دانش و مهارت حقوقی و قضائی خود نداشته باشند که این 

موضوع برای آینده قضائی کشور یک تهدید محسوب می شود.
در همین زمینه اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اس��امی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اش��اره به مشکات ایجادشده 

ناش��ی از انحصار در عرص��ه وکالت گفت: به نظر بن��ده در هر حوزه ای 
ب��ه ویژه در حوزه وکالت، اگر متولیان امر فرصت مس��اوی و برابر برای 
متقاضیان یک شغل ایجاد نکند، انحصار ایجاد خواهد شد. برای مشاهده 
آثار سوء انحصار کافی است که نگاهی به وضعیت بازار خودرو بیندازیم.

وی ادامه داد: در این بازار به دلیل کمبود رقیب، فضا به گونه ای رقم 
خ��ورده که نارضایتی همه را به بار آورده اس��ت. در حوزه وکالت نیز به 
همین شکل است. در واقع نظام توزیع، عرضه و تقاضا در این عرصه باید 
اصاح گردد و به تعداد وکا اضافه ش��ود تا به واسطه رقابت ایجادشده، 
کشور به لحاظ حقوقی و قضائی، با پیشرفت مواجه شود. شاکری افزود: 
متأس��فانه به دلیل درآمد ب��االی برخی از وکا، تاش��ی برای ورود به 
مس��ائل تخصصی حقوقی نمی ش��ود. برای مثال این مسئله در سالیان 
گذش��ته سبب شده که با مش��کات عدیده ای در زمینه کسب و کارها 

دست و پنجه نرم کنیم.
نماین��ده ته��ران در مجلس بیان کرد: در طرح تس��هیل صدور مجوز 

کس��ب و کار ک��ه در مجلس در حال رأی گیری اس��ت، به موضوع رفع 
انحصار در حوزه وکالت پرداخته شده است که براساس آن، افراد بر پایه 
نمره اکتس��ابی مجوز فعالیت در حوزه وکالت را می گیرند و عما تعیین 

ظرفیت بی معنا خواهد شد.
ش��اکری در پایان تاکید ک��رد: از موضوع کمبود وکی��ل نمی توان به 
س��ادگی گذش��ت. ما از دولت انتظار داریم پ��س از تبدیل این طرح به 
قانون، آن را س��ریعا به دس��تگاه ها اباغ کند تا موجبات رفع انحصار در 
این عرصه فراهم گردد که این مس��ئله هم برای فعاالن این صنف و هم 
برای مردم بهتر خواهد بود. گفتنی اس��ت طبق اصل ۳5 قانون اساسی، 
دسترسی به وکیل از جمله حقوق اساسی مردم است و حاکمیت وظیفه 
دارد ش��رایط را برای دسترس��ی آحاد مردم به وکیل فراهم کند که به 
نظر می رسد با تبدیل شدن طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها به 
قانون و اباغ آن به دس��تگاه مربوطه، می توان شاهد بهبود این وضعیت 

در عرصه وکالت بود.

انحصار، وضعیت بخش خدمات حقوقی را مشابه بازار خودرو کرده است
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اخبار

آذربایجان شــرقی -  ماهان فالح: مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی در بازدید فرماندار کالنشهر 
تبریز از این منطقه از آمادگی کامل برای تامین ســوخت زمســتانی 
مصرف کنندگان بخش های خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی خبر داد.

علی روح اللهی در جریان این بازدید با اشاره به عملکرد مطلوب منطقه 
در تأمیــن و توزیع به موقع فرآورده های نفتی اظهار داشــت: با برنامه 
ریزی و نیازســنجی بعمل آمده، سوخت مورد نیاز استان به حد کافی 
ذخیره سازی شده و این منطقه جهت سوخترسانی زمستانی به مصرف 
کنندگان عمــده، نیروگاهها و مجاری عرضه تا دورافتاده ترین و صعب 

العبورترین نقاط استان آمادگی کامل دارد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
تصریح کرد: تامین سوخت مورد نیاز استان آذربایجان شرقی و استانهای 
همجوار و نیروگاههای کشــور و نیز صادرات فرآورده های نفتی تجلی 
همت مجموعه خدوم منطقه اعم از مسئولین و کارکنان، مجاری عرضه 
سوخت، شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی و رانندگان ساعی 

نفتکش و در جهت انجام تکلیف شرعی دینی و ملی نیز کسب رضایت 
مسئولین صنعت نفت، استانی و شهروندان می باشد.

علـی روح اللهـی با بیـان اقدامات انجـام یافته جهت اسـتقرار دولت 
الکترونیـک اظهـار کـرد: بـا انجـام برنامـه ریـزی و تـالش مدیریـت و 
مسـئولین منطقـه توزیـع نفت سـفید خانوارهـای روسـتایی هچنین 
نفتـگاز مصـرف کنندگان جزء و گازمایع مورد نیـاز خانوارهای فاقد گاز 

طبیعـی و صنایـع به صورت الکترونیکـی عرضه می گـردد.  وی افزود: 
اجـرای طـرح توزیع فرآورده های نفتی با اسـتفاده از زیرسـاخت بانکی 
عـالوه بـر صرفـه جویـی در وقـت و هزینه شـهروندان، کاهـش قاچاق 
سـوخت را نیز در پی خواهد داشـت. در ادامه جلسـه مهدوی فرماندار 
کالنشـهر تبریـز با اشـاره بـه اهمیت توجه بـه تامین و توزیع سـوخت  
در رشـد و پویایـی اقتصـادی کشـور از اهتمـام مدیریـت و مسـئولین 
شـرکت ملی پخـش  فرآورده هـای نفتی منطقه آذربایجان شـرقی در 
راسـتای حل مسـائل توزیع سـوخت و برگزاری جلسـات مشـترک در 

ایـن خصوص تشـکر و قدردانـی کرد.
فرماندار کالنشــهر تبریز همچنین برنامه ریزی برای  توزیع بموقع 
ســوخت زمستانی نفت ســفید و گاز مایع قبل از شروع فصل سرما را 
ضروری دانست. در پایان فرماندار کالنشهر تبریز و هیئت همراه ضمن 
بازدید از انبار نفت شــهدای پخش تبریز با روش های عملیاتی تامین، 
ذخیره ســازی و توزیع فرآورده های نفتی آشــنا گردیده و از زحمات 

تالشگران این تاسیسات تشکر کردند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم بابیــان اینکه یکی از 
درآمدهای پایدار شهر مالیات بر ارزش افزوده است گفت: مبلغی که در 
قانون برای استفاده از این ظرفیت تصویب شده پنج هزار میلیارد تومان 
است و این در حالی است که مخارج شهرداری ها باالی 100 هزار میلیارد 
تومان است. به گزارش شهرنیوز، دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد با اشاره به 
اهمیت توسعه درآمدهای پایدار برای شهرداری ها اظهار داشت:  مجموعه 
شهرداری از ارگان هایی بوده که درآمد و هزینه آن از مردم و برای شهر 
است و بودجه تخصیصی ندارد. وی با بیان اهمیت اختصاص مالیات بر 
ارزش افزوده به شهرداری قم تصریح کرد: مبلغ این ارزش افزوده در سال 
حدود 1۲0 میلیارد تومان اســت، که متأسفانه با توجه به اینکه دفاتر 

تجاری برخی کارخانه های بزرگ فعال قم در تهران است، ارزش افزوده ها 
به این شهر اختصاص داده نمی شود که باید برای این مهم چاره اندیشی 
شود. شــهردار قم بابیان اینکه یکی از درآمدهای پایدار شهر مالیات بر 
ارزش افزوده است گفت: مبلغی که در قانون برای استفاده از این ظرفیت 
تصویب شده پنج هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که مخارج 

شهرداری ها باالی 100 هزار میلیارد تومان است.
شــهردار قم همچنین از عقب کشیدن تعهدات دولت گذشته برای 
شــهرداری ها انتقاد کرد و گفت: دولت گذشته از تخصیص اعتبارها در 
بافت فرسوده، حمل ونقل عمومی و فضای سبز کنار کشیده و تنها چیزی 

که کمک می کند ۵0 درصد هزینه ساخت قطار شهری است.

بوشــهر-- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست منطقه ده عملیات 
انتقال گاز از اتمام تمامی برنامه های تعمیرات اساســی این منطقه تا 
پایان مهرماه خبر داد وگفت: برای انتقال گاز زمســتانی آمادگی کامل 

ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز، همه ساله پیش 
از فرارسیدن فصل سرما با هدف آماده سازی شبکه انتقال گاز، تعمیرات 
اساسی ) اورهال( ایستگاههای تقویت فشار و خطوط لوله سراسری گاز 

در دستور کار قرار می گیرد.
براین اساس تعمیرات اساســی ایستگاههای تقویت فشار و خطوط 
لوله منطقه ده عملیات انتقال گازازفروردین ماه ســال جاری آغاز شده 
اســت و تا پایان مهرماه نیز ادامه می یابد. سرپرست منطقه ده عملیات 
انتقال گاز در این باره اظهارداشت: تاکنون 80 درصد از فرایند تعمیرات 

اساسی دراین منطقه به انجام رسیده است و تاپایان مهرماه نیزاین مهم 
به اتمام خواهد رســید. علی نصیحت کن درادامه خاطرنشــان کرد: با 
انجام برنامه های تعمیراتی انجام شــده برای انتقال میزان گاز فراورش 
شده ازپاالیشگاههای پارس جنوبی، فجرجم وپارسیان درفصل زمستان، 
آمادگی کامــل داریم. وی در ادامه گفت: انجــام برنامه های تعمیرات 
اساسی درجهت حفظ و نگهداری سیستم در شرایط کارآمد است وعالوه 
بر افزایش قابلیت اطمینان شبکه سراسری انتقال گاز، می توانیم عملیات 
انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی در روزهای سرد زمستان 

پیش رو را نیز به حداکثر ممکن برسانیم.  

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: اعتبار مشاغل خانگی استان در سال 
جاری با افزایش ۶.۳ برابری نسبت به سال 1۳۹۹ از 80 میلیارد ریال 
به ۵0۴ میلیــارد ریال افزایش و در 1۷ مرداد ماه ســال جاری ابالغ 

شده است.
حســین فتحی، با اشــاره به آخرین وضعیت طرح مشاغل خانگی 
آذربایجان شــرقی، اظهار کرد: براساس دســتورالعمل صادره از سوی 
دبیرخانه، اولویت پرداخت با طرح های پیشــران شناسایی شده توسط 
جهاد دانشگاهی استان، تعاونی ها علی الخصوص تعاونی های زنان، طرح 

های پشتیبان و طرح های مستقل متصل به بازار است.
وی با بیان این که درصد پرداخت تســهیالت به طرح های پشتیبان 
۶0 درصد و طرح های مستقل ۴0 درصد است، خاطرنشان کرد: درصد 
پرداخت تسهیالت به سازمان صمت ۳۵ درصد، سازمان جهاد کشاورزی 

۳0 درصد، ســازمان میراث فرهنگی ۲0 درصد و اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی 1۵ درصد در نظر گرفته شد و از اول بهمن ماه سال جاری جذب 

اعتبار شناور اعالم شد.
فتحی اضافه کرد: برش شهرستانی انجام و به ادارات تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان ها، فرمانداران، دستگاه های اجرایی، مدیریت شعب 

بانک های عامل استان و استانداری ابالغ شده است.
وی میزان سقف تسهیالت برای پشــتیبان با حداقل ایجاد اشتغال 
بــرای ۲0 نفر 10 هزار میلیون ریال اعالم کرد و گفت: همچنین میزان 
تسهیالت برای طرح های مســتقل از ۲00 میلیون ریال تا سقف ۵00 

میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: 
در مورد طرح ملی توسعه مشاغل خانگی ضمن ارسال لیست ۴۵ نفر از 
پیشران های شناسایی شده توســط جهاد دانشگاهی به وزارت متبوع 
جهــت بهره مندی از محل تفاهم نامه، به دســتگاه های اجرایی جهت 

دریافت مجوز و بهره مندی از تسهیالت سهم سال 1۴00 ارسال شد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: معاون منابع انسانی و تحقیقات 
شرکت آب و فاضالب گیالن از اجرای 8 پروژه تحقیقاتی و مشاوره  ای در 

این شرکت طی سال جاری خبر داد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
گیالن؛ مژگان امیدی امروز گفت: این پروژه های تحقیقاتی در سال های 
1۳۹۷ تا 1۴00 به تصویب رســید که توســط شرکت آب و فاضالب و 

مراکز دانشگاهی استان در حال اجراست.
وی افزود: این پروژه  ها در حوزه تصفیه آب و فاضالب، بهره  برداری و 
نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه آب و فاضالب و ارتقای سیستم 
مدیریت کیفیت اســت. معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و 
فاضالب گیالن، هدف از اجرای این تحقیقات را رفع علمی چالش ها و 
آسیب هایی دانست که شرکت آبفا با آن مواجه است. امیدی تصریح کرد: 
"بررسی روش های حذف یا استفاده مجدد از آلومینیوم و آهن موجود در 

لجن تصفیه خانه بزرگ آب گیالن با رویکرد روش های نوین" ، "طراحی 
سازه خودهواده در تاسیسات آبی امین الضرب رشت، لشت نشاء ، کنترل 
محل نصب و عملکرد صحیح سازه موجود در تاسیسات احمدسرگوراب، 
طراحی و ساخت ســازه خودهواده و کنترل محل نصب در شهرستان 

شــفت )روستای کالشــم(" ، "بررســی روش نوین گند زدایی پساب 
خروجی تصفیه خانه انزلی با استفاده از المپ UV توام با فوتوکاتالیست 
اکسید روی/رس" ، "طراحی و ساخت دوربین بازرسی لوله های آب در 
حال بهره برداری" ، "ارزیابی عملکرد فلومترهای حجیم مورد استفاده 
در استان گیالن و ارائه راهکارهای بهبود" ، "استقرار سیستم مدیریت 
بر اساس استاندارد ایزو ۹001:۲01۵ و سیستم مدیریت محیط زیست 
بر اساس اســتاندارد 1۴001" از عناوین پروژه های تحقیقاتی شرکت 
آبفای گیالن است. وی، با تاکید بر انعقاد ۲ قرارداد مشاوره ای تحقیقاتی 
با اعضای هیأت علمی و استفاده از پتانسیل  آنان جهت تحقق اهداف و 
ارتقای سطح خدمات این شرکت گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال جاری، 
سنجش وضعیت موجود شرکت در زمینه مدیریت دانش بر اساس مدل 
بهره  وری آسیایی و هدایت و راهبری کمیته های اداری و مدیریتی پنج

گانه ذیل کمیسیون توسعه مدیریت انجام شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی خبر داد؛

ذخیره سازی مطلوب سوخت و آمادگی کامل سوخترسانی زمستانی

مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهای پایدار شهرداری است

لزوم چاره اندیشی برای کارخانجات در عدم واریز این مالیات در قم

سرپرست منطقه ده عملیات انتقال گاز: 

برای انتقال گاز در زمستانی پیش روآمادگی کامل داریم

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

اعتبار مشاغل خانگی آذربایجان شرقی افزایش یافته است

اهتمام شرکت آب و فاضالب گیالن به اجرای پروژه های تحقیقاتی

سرپرست شهرداری رشت : 
رفع معارض و تملک اراضی ، مهمترین معضل شهرداریها در بازگشایی 

مسیرها و معابر
رشت- خبرنگار فرصت امروز: علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت با 

مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت ، 
علی بهارمست در جلسه با مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن که با حضور 
معاون شهرسازی و معماری و برخی از مدیران شهرداری برگزار شد، مهمترین 
معضل شهرداریها در بازگشایی مسیرها و معابر را رفع معارضین و تملک امالک 
عنوان نمود. سرپرســت شهرداری رشت با بیان اینکه تملک امالک موجود در 
مسیر اجرای پروژه های بزرگ بازگشایی معابر جدید با توجه به کمبود نقدینگی 
در مجموعه خودگردان شــهرداری و هزینه بسیار باالی خرید امالک بسیار سخت بوده و عمدتا اجرای چنین پروژه هایی را با معضالت 
فراوانی مواجه می سازد، گفت: با توجه به شرح یاد شده، استفاده و بهره گیری از ظرفیت فعاالن و سرمایه گذاران اقتصادی با توانمندی فنی 
و مالی بخش خصوصی که متقاضی سرمایه گذاری در این گونه پروژه ها هستند، مناسبترین روش برای عملیاتی شدن بازگشایی ها می 
باشد. در ادامه علی بهارمست از مدیرکل راه و شهرسازی در خواست نمود در جهت اجرایی شدن پروژه رینگ ۹0 متری که در ساماندهی 
و کاهش ترافیک شهری نقش بسزایی دارد، همراهی و همکاری مناسب لحاظ گردد و مقرر شد بعد از بررسیهای الزم توسط مشاورین 
شهرسازی و ترافیکی از طریق معاونتهای مرتبط، شهرداری رشت پیشنهادات خود را به آن اداره کل ارائه نماید. مدیرکل راه و شهرسازی 
استان گیالن نیز در این نشست با تأکید بر لزوم احداث رینگ ۹0 متری و ایجاد کمربندی ها برای کاهش بار ترافیک سنگین شهر رشت 
گفت: شــهر رشــت از یک سو با افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تعداد خودروها و از سوی دیگر به دلیل اینکه رشت مبادی ورودی 
شهرهای اطراف می باشد از انتقال بار سنگین ترافیک ناتوان گشته است، بنابراین اجرای رینگ ۹0 متری در طرحهای تفصیلی شهر رشت 

تاثیر بسزایی بر کاهش بار ترافیکی شهر خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت برق خبر داد:
افزایش 15.3 درصدی پیک بار برق در ایالم

ایالم- هدی منصوری: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم گفت: پیک بار برق در سالجاری نسبت به سال گذشته 1۵.۳ 
درصد و پیک بار توزیع نیز ۷.۳ درصد افزایش یافته است. شیرخانی عصر دوشنبه در جلسه ستاد بحران استان که به ریاست استاندار برگزار 
شد اظهار داشت: صنعت برق از سه حلقه تولید، انتقال و توزیع تشکیل شده و شرکت برق وظیفه توزیع را بر عهده دارد. وی افزود: شروع 
زود هنکام گرما و استفاده از وسایل سرمایشی مصرف برق در استان را ۳0الی ۳۵درصد افزایش داد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
ایالم گفت: مهمترین علت خاموشی های تابستان سال جاری وجود دستکاه های استخراج رمز ارزها، استفاده زود هنگام کشاورزان از پمپاژ 
های ابی، تحمیل بار مصرفی زیاد به نیروگاه ها و خارج شدن انها از مدار، کم شدن اب پشت سدها، کاهش تولید نیروگاه های برق آبی و 
غیره است. شیرخانی ادامه داد: پیک بار مصرف بار برق در استان ایالم نسبت به سال گذشته 1۵٫۳درصد و پیک بار توزیع نیز ۷.۳ درصد 
افزلیش یافته است. وی یاداور شد: شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم از نظر مدیرت اضطراری در بخش ادارات استان موفق به کسب 
رتبه اول و در بخش صنایع نیز رتبه دوم کشوری دست یافت. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم افزود: در راستای مدیرت بحران در 
سالجاری، اقدامات مهمی در سطح استا اجرا شد که  مهمترین آنها انجام تبلیغات محیطی، برگزاری مانورهای متعدد جهت کاهش مصرف 
برق و کشف رمز ارزها، بازدید از ادارات در ایام پیک مصرف، اعالم برنامه های محتمل خاموشی از طریق نرم افزار برق من، فضای مجازی 

و.. حضور کارشناسان در برنامه های رادیویی و تلویزیون و غیره انجام شد. 

با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال؛
مشعل گاز در مناطق کوهستانی مازندران روشن شد

ساری – دهقان : گاز رسانی به مناطق کوهستانی و دورافتاده مازندران از 
مهرماه ســا ل ۹۶ همزمان با بهره برداری از طرح بزرگ خط ۴۲ اینچ دامغان  
کیاسر  ساری در دستور کار دولت قرار گرفت و حذف مصرف سوخت فسیلی 
و پایان دادن به برداشت چوب از جنگل برای سوخت از اهداف گازرسانی به این 
مناطق اعالم شــد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، "مقدم 
بیگلریان" سرپرست شرکت گاز مازندران با اظهار این که طرح گازرسانی به 11 
روستا در بخش  چهاردانگه ساری و یک روستا در بخش هزارجریب شهرستان 
نکاء به بهره برداری رســید، گفت: با گازدار شــدن این روستاها و انجام فرایند 
اشتراک پذیری، ۵10 خانوار روستایی و بیش از یک هزار و ۵۵0 واحد مسکونی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند. وی همچنین با بیان 
اینکه برای پروژه گازرسانی به این روستاها 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است،  اظهار کرد: برای گازرسانی به این روستاها ۷0 
کیلومتر شبکه گذاری اجرا و بیش از یک هزار و ۴00 هزار علمک نصب شده است. سرپرست شرکت گاز مازندران با بیان اینکه هم اکنون 
۹۹.۹ درصد جمعیت شهری و ۹۵ درصد جمعیت روستایی مازندران از نعمت گاز طبیعی برخوردارند گفت: شرکت گاز تمام تالش خود 
را برای گازرسانی به روستاهای باقیمانده که قابلیت گازرسانی را دارند، به کار بسته است. بیگلریان با اشاره به اینکه اکنون گاز طبیعی در 
شبکه های زیرساختی استان به حد کافی وجود دارد و نیاز نیست حتی یک لیتر سوخت فسیلی در بخش های خانگی استان مازندران 
مصرف شود، ادامه داد: طرح گازرسانی، یک پروژه زیرساختی مهم برای توسعه رفاه و حفاظت از محیط زیست است که شرایط مناسب 

برای ماندگاری جنگل و محیط زیست را افزایش می دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان خبرداد :
گازرسانی به بیش از 200 واحد صنعتی در سال 1400

اهواز- شبنم قجاوند: با توسعه گازرسانی به صنایع؛ در سال تولید، پشتیبانی 
ها و مانع زدایی ها، امیدوار هستیم شرایط تولید برای کارخانجات و گلخانه های 
سطح استان فراهم گردد.. عبداله ابول پور مدیرعامل این شرکت، اظهار داشت: 
سال گذشته تعداد ۲۵۹ واحد تولیدی و صنعتی در سطح استان گازرسانی شده 
و 1۴0واحد صنعتی نیز در برنامه امســال قرار تا کنون گاز دار شده اند و پیش 
بینی می شــود 100 واحد صنعتی دیگر تا پایان ســال از این نعمت برخوردار 
شوند.  عبداله ابول پور تصریح کرد: با گازرسانی به 1۶0 واحد صنعتی مشمول 
مصوبه شورای اقتصاد طی سالجاری، گاز طبیعی جایگزین بیش از 10 میلیون 
لیتر سوخت )فسیلی/مایع( خواهد شد.  مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان، صرفه جویی و مصرف بهینه گاز را راهی برای پایداری و 
تاب آوری گاز بیان کرد و گفت: یکی دیگر از مأموریت های شرکت گاز استان خوزستان، ارائه خدمات مستمر و ایمن توزیع گاز طبیعی 
به عنوان سوخت پاک با هدف تأمین رفاه، اطمینان  خاطر و رضایت روز افزون مشترکین گاز استان است که مصرف بهینه آن، دستیابی به 
این هدف را تسهیل می کند.  ابول پور در پایان افزود: در سال جاری حدود 118 کیلومتر شبکه گذاری برای مشترکین اجرا خواهد شد که 

مرتبط با صنایع و مصرف کنندگان عمده می باشد.

فرمانده انتظامی گلستان:
پیوست امنیتی برای طرح های شهری در نظر گرفته شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی گلستان گفت: باید پیوست امنیتی برای تمام پروژه ها در نظر گرفته شده و قبل از 
شــروع طرح نظر پلیس را هم پرسید.ســردار محمد سعید فاضل دادگر در جلسه شورای اسالمی شهر گرگان اظهار کرد: در سنوات اخیر 
همکاری خوبی بین نیروی انتظامی و شورا و شهرداری گرگان وجود داشته است.فرمانده انتظامی گلستان افزود: باید پیوست امنیتی برای تمام 
پروژه ها در نظر گرفته شود.وی با اشاره به برخی از اتفاقات در تفرجگاه ها، گفت: وضعیت النگدره برازنده شهر گرگان نیست و ما هم برخورد 
قهری و انتظامی را مناسب نمی دانیم لذا الزم است نهادهای فرهنگی در این زمینه اقدامات و وظایف خود را انجام دهند.فاضل دادگر همچنین 
به برخی از ترددها و رفتارهای نابهنجار شبانه توسط برخی از خودروها اشاره کرد و افزود: ۵0 دستگاه خودرو که با دستکاری در اگزوز آسایش 
شبانه شهروندان را خدشه دار می کردند، توقیف شدند.وی با بیان اینکه دوربین های نظارتی برای کنترل باید در سطح شهر افزایش یابد، 
تاکید کرد: نباید تصمیمی گرفته شود که زایش مسائل اجتماعی را به همراه داشته باشد و باید در هر طرح و پروژه نظر پلیس را هم پرسید.

فرمانده انتظامی گلستان:
بیش از 100 برنامه طی هفته نیروی انتظامی در گلستان برگزار می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی استان گلستان از اجرای بیش از 100 برنامه طی هفته نیروی انتظامی در گلستان 
خبرداد.سردار محمدسعید فاضل دادگر در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برنامه های هفته نیروی انتظامی اظهارکرد: برنامه های هفته 
نیروی انتظامی امسال با شعار پلیس هوشمند و امنیت پایدار از 1۷ تا ۲۴ مهرماه برگزار خواهد شد.فرمانده انتظامی گلستان افزود: هفته 
نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است تا با بیان عملکرد ناجا نسبت به جلب اعتماد عمومی، افزایش احساس امنیت و در نتیجه افزایش 
سرمایه اجتماعی اقدام شود.فاضل دادگر گفت: طی این هفته بیش از 100 برنامه اجتماعی، فرهنگی و انتظامی اجرا خواهد شد و برنامه ها 
با اجرای صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در 1۷ مهرماه آغاز می شود.وی بیان کرد: غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده 
شهدا و ایثارگران، دیدار با علما، حضور در نماز جمعه، اجرای برنامه های اقتدار پلیس، تجلیل از حافظان امنیت، نشست علمی و تخصصی 
با اساتید، تجلیل از افراد نمونه در رعایت نکات، همایش موتورسواران قانونمند، دوچرخه سواری همیاران پلیس، اجرای نمایشی عملیات در 

حوزه پلیس مبارزه با مواد مخدر و نمایشگاه توانمندی های پلیس از جمله برنامه هایی است که طی این هفته در استان اجرا خواهد شد.

قرارگاه حضرت  فرمانــده  بندرعباس-- خبرنگار فرصت امروز: 
زینب )س( در بازدید از پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس اقدامات صورت 
گرفته در این مجموعه را موجب اســتقالل و عزتمندی ایران اسالمی 
دانست و انگشــتر خود که متبرک به بارگاه حضرت زینب )س( بود را 
برای تقدیر از مجموعه ســتاره خلیج فارس به مدیرعامل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس هدیه داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس، »سردار رحیم نوعی اقدم« در بازدید از 
اقدامات جهادی صورت گرفته در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در دیدار 
با مدیرعامل و کارکنان این پاالیشگاه گفت: به افرادی که در این شرایط 
سخت با کار و تالش به جهاد می پردازند باید خدا قوت بگویم، خداوند را 
سپاس گزارم که این توفیق را نصیبم کرد تا افتخار حضور در پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس را داشته باشم. هم رزم سردار شهید سلیمانی با تأکید 
بر اینکه با تمامی سوابقم برای عزتمندی ایران اسالمی چشم به دستان 
پرتالش شــما دوخته ایم، افزود: پیروزی و دستاوردهای شما برای ما و 
کشور بسیار ارزشمند است. هرکسی یک آجر بر آجر دیگر بگذارد و باعث 

اســتقالل، عزت، برتری و توانایی در این کشــور شود برای ما ارزشمند 
اســت. وی ادامه داد: ســتاره خلیج فارس باید چون ستاره ای درخشان 
بدرخشد، چراغ هایش روشن، کوره هایش داغ و حیات تولید، رشد، ترقی 
و برنامه ریزی در آن جریان داشــته باشــد و منجر به عزت کشور شود. 
ســردار رحیم نوعی اقدم با بیان اینکه رشد و تعالی در تکنولوژی های 

بازدارنده با قدرت آفرینی، یک پوسته امنیتی را برای ارتقای سطوح علمی 
ایجاد کرده است، افزود: رهبر معظم انقالب ما پاسداران را برای خدمت 
به مردم گماشته اســت تا لحظه ای غبار غم و نا امنی بر سر کشورمان 
سایه نیفکند و در راه این پاسداشت ما جان خود را فدا خواهیم کرد. به 
گفته فرمانده قرارگاه حضرت زینب )س( اگر از سوی دشمنان لحظه ای 
مجموعه عظیمی مانند ســتاره خلیج فارس تهدید شود ما پیش از آن 

جان خود را فدا می کنیم و برای امنیت کشور با احدی شوخی نداریم.
وی امنیت را یکی از مؤلفه های استقالل دانست و گفت: در راستای 
استقالل، فعالیت جهادی کارگران و مهندسان عرصه صنعت بسیار مهم 
است و هر فردی که بتواند به شایستگی برای مردم ایران خدمت کند و 
باعث استقالل، عزت، رشد اقتصادی، بهبود معیشت، استخراج ذخایر و 

تبدیل آن ها به فرآورده شود، باعث عزت و سرافرازی ماست.
وی در پایان این دیدار انگشــتر خود کــه متبرک به بارگاه حضرت 
زینب )س( بود را برای تقدیر از مجموعه ستاره خلیج فارس به مدیرعامل 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس هدیه کرد.

هم رزم سردار سلیمانی در بازدید از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس:

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس موجب استقالل و عزتمندی ایران اسالمی شده است
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صاحبان موفق کسب و کارهای کوچک چه ویژگی هایی دارند؟

به قلم: ایوان ویدجایا
noobpreneur.com کارشناس کسب و کار و مدیر سایت

وقتی کس��ی به دنبال راه اندازی یک کس��ب و کار کوچک اس��ت، چند صد نکته برای کس��ب موفقیت 
در ای��ن مس��یر پیش روی وی قرار می گی��رد. بدون تردید رعایت تمام این نکات ب��رای کارآفرینان امری 
غیرممکن محس��وب می ش��ود. با این حساب اگر شما قصد راه اندازی یک کس��ب و کار کوچک را دارید، 
باید به طور ویژه ای در تاش برای استفاده از نکات و تکنیک های اندک اما کاربردی باشید. این امر شما 
را به س��وی شناسایی ویژگی های مشترک صاحبان موفق کسب و کارهای کوچک هدایت می کند. بدون 
تردید اس��تفاده از ایده های کارآفرینان موفق به ش��ما امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف و تکرار 

موفقیت شان را می دهد. 
نکته مهم در زمینه الگوبرداری از کارآفرینان و صاحبان موفق کس��ب و کار مربوط به نحوه شناس��ایی 
ویژگی های ش��ان اس��ت. هدف اصلی در ای��ن مقاله دقیقا همین نکته اس��ت. اگر شناس��ایی ویژگی های 

کارآفرینان موفق برای شما هم جذاب است، هرگز نکات مورد بحث در این مقاله را از دست ندهید. 
دید واضح

هیچ کارآفرین و صاحب کس��ب و کاری بدون یک دید دقیق امکان موفقیت در بازار را نخواهد داش��ت. 
این امر اهمیت بس��یار زیادی برای کارآفرینان دارد. ش��ما باید یک نقش��ه راه کامل طراحی کرده و برای 
اجرای آن تمام ش��رایط را زیر نظر بگیرید، در غیر این صورت هر لحظه امکان شکس��ت کس��ب و کارتان 
وجود خواهد داش��ت. به این ترتیب ش��ما در کمترین زمان ممکن با مشکاتی گسترده در عرصه کسب و 

کار رو به رو خواهید شد. 
برنامه ریزی برای ش��روع کس��ب و کار همیشه مهم اس��ت. طراحی یک دید واضح از این منظر به مثابه 
راهکاری برای برنامه ریزی اولیه محسوب می شود. به این ترتیب شما امکان پیگیری کارتان بدون نیاز به 

نگرانی درباره بروز مشکات اولیه را خواهید داشت. 
تقویت روحیه خود

بس��یاری از کارآفرینان برای تقویت روحیه شان به یک فرد دیگر نیاز دارند تا این کار را برای آنها انجام 
دهد. شما به عنوان صاحب یک کسب و کار در این مسیر تنها هستید. بنابراین باید یاد بگیرید چطور به 
خودت��ان روحیه بدهید و از همه مهمتر اینکه بتوانید به کارمندان تان هم انرژی و روحیه مثبت را منتقل 
کنید. بسیاری از کارآفرینان در این مسیر موفقیت چندانی کسب نمی کنند. درست به همین خاطر تمام 

فرصت های راه اندازی مدیریت حرفه ای کسب و کارتان را از دست خواهید داد.
نظارت بر خدمات مشتریان

هر کارآفرینی باید برنامه ای ویژه برای خدمات مش��تریان داش��ته باش��د. این امر ش��امل ارائه خدمات 
موردنظر با کیفیتی باال و تاش برای جلب نظر مشتریان در هر شرایطی است. شما به عنوان صاحب یک 
کسب و کار باید به طور مداوم در تاش برای نظارت بر عملکرد تیم خدمات مشتریان تان باشید، در غیر 
این صورت ش��اید هر لحظه امکان بروز مش��کل در این رابطه وجود داشته باشد. چنین مشکاتی توانایی 

شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان را به طور قابل ماحظه ای کاهش خواهد داد. 
یکی از ویژگی های مش��ترک صاحبان کسب و کارهای کوچک که موفقیت عمده ای را تجربه می کنند، 
نظارت مداوم بر روی عملکرد کارمندان و تیم خدمات مشتریان است. با این حساب اگر شما هم به دنبال 
موفقیت در این حوزه هستید، باید به طور ویژه ای نظارت بر تیم خدمات مشتریان را مدنظر قرار دهید. 

تمایل به یادگیری تکنیک های بازاریابی
ش��اید بسیاری از افراد به عنوان صاحب یک کس��ب و کار حضور مستقیم در عرصه بازاریابی را چندان 
خوش��ایند تلقی نکنند. چنین افرادی به طور قابل ماحظه ای دنبال حفظ جایگاه مدیریتی و اس��تفاده از 
خدمات بازاریاب های حرفه ای هستند. نکته مهم در این میان ضرورت توجه شما به بعد مالی ماجراست. 
اگر ش��ما به طور مناس��ب از بودجه تان اس��تفاده نکرده و به دنبال صرفه جویی در آن نباشید، به احتمال 
زیاد خیلی زود با مشکات عمده مواجه خواهید شد. این امر امکان موفقیت در زمینه راه اندازی کسب و 

کار تازه را از شما خواهد گرفت. 
بس��یاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک همیشه بخش بازاریابی را خودشان مدیریت 
می کنند. این امر تا وقتی که کس��ب و کار ش��ما کوچک است، مزایای بسیار زیادی به همراه دارد. چنین 
امری نه تنها موجب صرفه جویی در هزینه ها می شود، بلکه به شما امکان یادگیری یک مهارت تازه را نیز 

می دهد. این مهارت تازه در مسیر طوالنی شما در عرصه کسب و کار کمک تان خواهد کرد. 
noobpreneur.com :منبع
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به قلم: کریستینا نیوبری
 Hootsuite کارشناس بازاریابی در موسسه

ترجمه: علی آل علی

وقتی صحبت از بازاریابی در شبکه های اجتماعی می شود، 
ایده های بسیار زیادی به ذهن افراد می رسد. این ایده ها برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف امری ضروری محس��وب 
ش��ده و امکان توسعه کس��ب و کار را به کارآفرینان می دهد. 
 B۲B شاید در این میان کمتر الگویی از کسب و کار به اندازه
در زمینه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی نامتعارف قلمداد 
شود. بسیاری از کارشناس ها حضور چنین کسب و کارهایی 
در ش��بکه های اجتماعی را غیرضروری تلقی می کنند. با این 
ح��ال در عصر دیجیتال همه کارها در دنی��ای آناین دنبال 
می ش��ود و کسب و کارهای B۲B نیز به همین ترتیب عمل 

می کنند. 
اگر شما هم برنامه ای برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
آن ه��م برای یک برند B۲B دارید، باید برنامه ای دقیق برای 
اج��رای آن داش��ته باش��ید، در غیر این صورت ش��اید فقط 
بی توجهی کاربران نصیب تان شود. در این صورت به احتمال 
زیاد شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید 

داشت و حتی اعتبار برندتان نیز خدشه دار خواهد شد. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از راهکارهای اساسی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف در الگوی بازاریابی 
B۲B اس��ت. تمرک��ز اصلی در این میان بر روی ش��بکه های 
اجتماع��ی به عنوان یک��ی از مهمترین کانال ه��ای ارتباطی 
میان برندها و مشتریان ش��ان اس��ت. در ادامه برخی از نکات 
و راهکاره��ای کاربردی برای بازاریابی B۲B در ش��بکه های 
اجتماعی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با این حال پیش از 
آن باید مطمئن ش��ویم که این الگوی بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی قابل اجراس��ت. در همین راستا به نکات و آمارهای 

ذیل توجه نمایید:
• ۳۱ درص��د از کارب��ران در ش��بکه های اجتماع��ی از این 
پلتفرم برای جست وجوی محصوالت استفاده می کنند. در این 
میان برخی از برندها نیز برای تهیه خدمات موردنیازش��ان از 

پلتفرم های اجتماعی مختلف، مانند لینکدین، سود می برند. 
• 89 درصد از بازاریاب های B۲B برای جلب نظر مشتریان 

در این حوزه از پلتفرم لینکدین استفاده می کنند. 
• مش��تریان کسب و کارهای B۲B نزدیک به ۲7 درصد از 
خریدهای شان را به طور کاما آناین صورت می دهند. این امر 
شامل مقایسه آناین محصوالت و سپس خرید به طور کاما 

آناین است. 
• تا س��ال ۲0۲5 در ایاالت متحده رشد بازاریابی B۲B در 

شبکه های اجتماعی 80 درصد خواهد بود. 
• کس��ب و کاره��ای B۲B در بازار ایاالت متحده تا س��ال 
۲0۲۳ نزدیک به ۱.9 میلیارد دالر در زمینه تبلیغات لینکدین 

سرمایه گذاری خواهند کرد. 
نکات فوق به خوبی اهمیت شبکه های اجتماعی برای کسب 
و کارهای B۲B و ضرورت بازاریابی و تبلیغات کاربردی در آن 
را نشان می دهد. با این حساب حتی برندهای B۲B نیز امکان 
بهره مندی از مزایای بازاریابی در شبکه های اجتماعی را دارند. 
در ادامه برخی از نکات اساسی برای بازاریابی بهتر در این فضا 

را مورد بررسی قرار می دهیم. 
ترکیب اهداف بازاریابی با اهداف برند

یک��ی از ایرادات اساس��ی بازاریاب ها به هنگام تولید محتوا 
برای کس��ب و کارهای B۲B عدم توجه ب��ه تفاوت های این 
الگوی کس��ب و کار با دیگر نمونه هاست. شما در اینجا با یک 
برند عادی یا همان B۲C که با مش��تریان معمولی سر و کار 
داشته باشد، مواجه نیستید. در عوض مشتریان شما شرکت ها 
و دیگر س��ازمان های دنیای کسب و کار هستند. بنابراین باید 
شیوه طراحی محتوا و برنامه ریزی تان به طور قابل ماحظه ای 
متفاوت باشد، در غیر این صورت شاید توانایی تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را از دست بدهید. 
ش��ما ب��رای تولی��د محت��وای B۲B و بارگ��ذاری اش در 
ش��بکه های اجتماعی بای��د اول از همه به اه��داف کاری تان 
توجه نش��ان دهید. این امر بس��یار مهمتر از هرگونه ترندی 
در عرصه بازاریابی محس��وب می شود. اگر هدف شما فروش 
بیشتر محصوالت تان است، باید براساس این هدف و ترندهای 
رایج در زمینه بازاریابی برای دنبال کردن هدف موردنظر اقدام 
به تولید محتوا کنید. با این حس��اب ش��ما با دو بخش به هم 
پیوسته برای تولید محتوا در این قالب رو به رو هستید. اگر این 
امر از سوی شما مورد بی توجهی قرار گیرد، در نهایت شانسی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
یک��ی از تفاوت های عمده میان کس��ب و کارهای B۲B و 
B۲C مربوط به نحوه هدف گذاری ش��ان برای نتیجه گیری از 
فرآیند بازاریابی اس��ت. اغلب اوق��ات برندهای B۲B باید بازه 
زمانی طوالنی تری را در مقایسه با دیگر کسب و کارها مدنظر 
ق��رار دهند. دلیل این امر فرآین��د طوالنی تر تصمیم گیری از 
س��وی سازمان ها و ش��رکت های مختلف است. با این حساب 
اگر شما در مدت زمانی کوتاه انتظار تغییر شرایط تان را داشته 
باشید، به احتمال زیاد شانسی برای جلب نظر مشتریان پیدا 

نخواهید کرد. 
شناسایی فرصت های پیش رو 

ش��ما به عنوان یک کس��ب و کار B۲B بای��د مانند دیگر 
برندها در تاش برای شناسایی فرصت های تازه برای بازاریابی 
و تعامل با مخاطب هدف تان باش��ید. نکت��ه مهم اینکه تمام 
کاربران حاضر در بازار مش��تری نهایی شما نیستند. بسیاری 
از کاربران پلتفرم های اجتماعی افراد عادی هستند که به طور 
طبیعی مش��تری برندهای B۲B نخواهند بود. با این حساب 
ش��ما باید به دنبال مش��تریان خاص خودتان باشید. پس از 
اینکه مشتریان تان را پیدا کردید، باید از هرگونه فرصتی برای 

تاثیرگذاری بر روی آنها استفاده نمایید. 
وقت��ی صحبت از پیدا کردن فرصت ها و بهره برداری از آنها 
 SWOT ب��ه میان می آی��د، هیچ تکنیکی به ان��دازه تحلیل
کاربردی نیست. این تحلیل شامل تعیین نقاط قوت و ضعف 

برن��د خودتان در دنیای بازاریابی و اعمال همین ش��یوه برای 
رقباست. این امر به شما برای تحلیل درست از شرایط رقبا و 

همچنین آمادگی برای رقابت با آنها کمک خواهد کرد. 
برخ��ی از برندها در بازاریابی B۲B به تحلیل وضعیت خود 
و رقبای ش��ان توجه الزم را نشان نمی دهند. شاید این امر در 
نگاه نخس��ت بی اهمیت به نظر برس��د، اما در بلندمدت شما 
را ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف تان به طور قابل 
ماحظه ای دچار دردسر خواهد کرد. با این حساب شما باید از 
همان گام های نخست در تاش برای تحلیل درست وضعیت 
خودتان و رقبا باش��ید. این امر حت��ی امکان یادگیری برخی 
از نکات تازه از رقب��ای بزرگ تان در بازار را فراهم می کند. به 
این ترتیب شما بدون اینکه هزینه ای برای آگاهی از ترندها و 
نکات تازه بازاریابی پرداخت کنید، شانس تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را خواهید یافت. 

شخصی سازی محتوا
شخصی سازی محتوا همیش��ه ایده عالی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف محس��وب می ش��ود. هر برندی امکان 
بهره مندی از شرایط شخصی س��ازی محتوا را خواهد داشت. 
این ام��ر ربطی به فعالیت در حوزه B۲B ی��ا B۲C ندارد. با 
این حس��اب شما هم باید در تاش برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان با استفاده از شخصی سازی محتوای تان باشید. 
 56 ،Content Marketing براساس گزارش موسس��ه
درصد از بازاریاب ها برای تولید محتوای B۲B شخصی سازی 
را مدنظر قرار می دهند. ای��ن امر موجب تاثیرگذاری بهتر بر 
روی مخاطب هدف و بازگش��ت س��رمایه بهتر خواهد شد. با 
این حساب اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان هستید، باید از چنین الگویی استفاده نمایید. 
از آنجایی که کسب و کارها در عرصه B۲B تعداد مشتریان 
بسیار کمتری در مقایسه با وضعیت B۲C دارند، فرصت شان 
برای شخصی س��ازی محتوا بسیار بیش��تر است. بدون تردید 
حس��اب کردن بر روی کمک ابزارهای حرفه ای در این میان 
ضروری خواهد بود، اما خودتان هم باید دس��ت به کار شوید. 
ش��ما براس��اس ش��ناختی که از هر برند دارید، باید محتوای 
بازاریابی ت��ان برای آن را شخصی س��ازی نمایی��د. این امر به 
ش��ما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مشتریان کمک شایانی 
خواهد کرد، در غیر این صورت ش��اید محتوای ش��ما در بازار 

تاثیرگذاری الزم بر روی مخاطب هدف را نداشته باشد. 
مس��ئول هر برندی وقتی با محتوای شخصی س��ازی شده 
بازاریابی رو به رو ش��ود، تمای��ل باالتری برای خرید محصول 
نشان خواهد داد. این امر یک موفقیت مهم برای شما در مسیر 
بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. شما 
به این ترتیب امکان جلب نظر مش��تریان به بهترین ش��کل 

ممکن را خواهید داشت. 
اگر ش��ما اطاعاتی درباره هر کدام از مش��تریان هدف تان 
ندارید، کارتان اندکی سخت تر خواهد شد. در این صورت باید 
ارزیابی دقیقی از هر کدام از رقبا صورت داده و در تاش برای 
تاثیرگذاری بر روی آنها باشید. این امر شاید مدت زمانی قابل 
 B۲B ماحظه ای از شما بگیرد، اما برای موفقیت در بازاریابی
امری ضروری خواهد بود. این کار به ش��ما فرصت آشنایی با 
برند موردنظر و درک نیازهای آن را خواهد داد. به این ترتیب 
دیگر طراحی محتوای جذاب و تعاملی برای شما کار دشواری 

نخواهد بود. 
استفاده از پلتفرم های درست بازاریابی

ش��ما در عرصه بازاریابی باید بر روی شبکه های اجتماعی 
درست سرمایه گذاری کنید. این امر اهمیت باالیی برای جلب 
نظر مش��تریان و بهبود وضعیت تان در نم��ای کلی دارد. اگر 
مشتریان شما بیش از همه در لینکدین هستند، بی توجهی به 
آن و سرمایه گذاری هنگفت بر روی اینستاگرام ایده نامناسبی 
خواهد بود. در این صورت ش��ما به احتمال زیاد شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان و جلب نظرشان نخواهید داشت. 
ش��ما برای تعیین بهترین پلتفرم های اجتماعی به منظور 
فعالیت بازاریابی با دو گزینه رو به رو هستید. گزینه اول توجه 
به گزارش ها و آمارهای دقیق برای انتخاب بهترین شبکه های 
اجتماعی است. این امر ش��اید بسیار ساده باشد، اما همیشه 
امکان بروز خطا در شناس��ایی سلیقه مش��تریان را به همراه 
دارد. راه��کار دیگر در این میان تاش برای تعامل مس��تقیم 
با برندهای مدنظرتان به عنوان مخاطب هدف اس��ت. این امر 
نوعی نظرس��نجی را به همراه دارد. بنابراین شما باید ارتباط 
خوبی با مخاطب هدف تان داش��ته باشید، در غیر این صورت 

خبری از مشارکت آنها در نظرخواهی تان نخواهد بود. 
توصیه ما در این بخش تاش برای اس��تفاده از ترکیب دو 
الگوی فوق است. این امر به شما اطاعات بسیار کاربردی در 

زمینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی خواهد داد. 
ش��ما برای سرمایه گذاری بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
باید به تفاوت کس��ب و کارهای B۲B با B۲C توجه داش��ته 
باش��ید. بر این اس��اس مهمترین پلتفرم برای شما لینکدین 
خواهد ب��ود. این پلتفرم به دلیل حض��ور اغلب کارآفرینان و 
 B۲B برندها فرصت های بسیار عالی پیش روی بازاریاب های
قرار می دهد. اگر ش��ما کارتان را با سرمایه گذاری بر روی هر 
الگوی دیگری ش��روع کنید، به احتمال زیاد در پایان ماجرا با 
شکست مواجه خواهید شد. بنابراین همیشه اولین گزینه شما 

باید بازاریابی B۲B باشد. 
گزین��ه بع��دی در زمین��ه بازاریاب��ی B۲B فیس ب��وک و 
پلتفرم های تحت مدیریتش است. بدون تردد شبکه اجتماعی 
ک��ه قدیمی ترین پلتفرم فعال دنیا محس��وب می ش��ود، باید 
طرفدارهای بسیار زیادی از میان کاربران عادی و برندها داشته 
باشد. درست به همین خاطر سرمایه گذاری بر روی آن هرگز 

ایده بدی نخواهد بود. 
پس از س��رمایه گذاری ب��ر روی فیس بوک امکان تمرکز بر 
روی واتس اپ و همچنین اینس��تاگرام نیز وجود دارد. امروزه 
اغلب برندها برای پیگیری حوزه خدمات مش��تریان و روابط 
عمومی از واتس اپ استفاده می کنند. بنابراین استفاده بازاریابی 
از این پلتفرم هم چندان ایده بدی نخواهد بود. این امر به شما 
ب��رای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف کمک خواهد 

کرد. 
پس از اینکه شما فیس بوک را مورد بررسی قرار دادید، نوبت 
به توییتر می رس��د. این پلتفرم متنی برای بسیاری از برندها 
جذابی��ت زیادی دارد. دلیل آن هم امکان به اش��تراک گذاری 
محتوای متنی و اطاع رسانی در کوتاه ترین زمان ممکن است. 
البت��ه امروزه کاربران امکان بارگذاری متن نیز در این پلتفرم 
را دارند. با این حس��اب ش��ما نباید چندان مشکلی در زمینه 
بازاریابی در توییتر داش��ته باش��ید. این امر همراه با همکاری 
تبلیغاتی با توییتر برای پروموت کردن توییت های تان تاثیری 

عالی بر روی مخاطب هدف برجای خواهد داشت. 
ایجاد رابطه ای عمیق با مخاطب هدف

ش��بکه های اجتماعی بیش از هر نکته دیگری برای ایجاد 
ارتباط و پیوند میان انسان ها طراحی شده است. با این حساب 
شما باید توجه ویژه ای به تعامل و ایجاد ارتباط با مشتریان تان 
داش��ته باشید، در غیر این صورت شاید هرگز محتوای تان به 

دست مخاطب هدف نرسید. 
شما به عنوان یک برند برای جلب نظر سایر کسب و کارها 
امکان استفاده دقیق از تکنیک های بازاریابی B۲C را ندارید. 
در عوض باید به دنبال راهکارهایی دیگر باشید. بهترین ایده در 
این میان به اش��تراک گذاری اطاعات و آمارهای دقیق درباره 
بازار اس��ت. این امر توجه هر کارآفرین��ی را به خودش جلب 
خواهد کرد. بس��یاری از برندهای B۲B در ابتدای کارش��ان 
با اس��تفاده از انتشار آمارهای دقیق ش��هرت و اعتباری برای 
خودش��ان دس��ت و پا کرده اند. با این حساب شما هم امکان 
الگوبرداری از این ش��یوه و بهبود وضعیت کس��ب و کارتان را 
خواهید داشت. چنین امری در بلندمدت از شما برندی معتبر 

و محبوب در میان مشتریان خواهد ساخت. 
برندسازی ش��خصی برای مدیران کسب و کار شما یکی از 
نکاتی است که کمتر کسی بدان توجه دارد. امروزه در عرصه 
B۲B بسیاری از برندها فقط به دلیل اینکه مدیران مشهوری 
دارند، موفق به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می ش��وند. 
ای��ن امر امکان بهبود تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 
همراه خواهد داشت. با این حساب شما باید همیشه به دنبال 
برندسازی شخصی برای خودتان در کنار سایر فعالیت های تان 

باشید. 
اگر شما به عنوان مدیر کسب و کارتان دارای ارتباط خوبی 
با مدیران دیگر برندها هستید، برای موفقیت برند B۲B خود 
باید از این ارتباط به خوبی استفاده نمایید، در غیر این صورت 
مجبور به طی کردن مسیری طوالنی برای جلب نظر مشتریان 

خواهید بود. 
برنامه ریزی برای ارزیابی دستاوردهای بازاریابی

هر فعالیت��ی در عرصه بازاریابی باید همراه با ارزیابی دقیق 
دس��تاوردها باشد. در غیر این صورت شما نسبت به موفقیت 
 B۲B عملکردت��ان مطمئن نخواهید ش��د. بازاریابی در حوزه
هم همیش��ه باید با ارزیابی نتیجه کار پایان یابد. بس��یاری از 
برندها برای جلب نظر مشتریان مجبور به تکرار مداوم ایده های 
بازاریابی ش��ان می شوند. این امر به دلیل عدم آگاهی از میزان 
تاثیرگذاری هر شیوه صورت می گیرد. با این حساب اگر شما 
معیارهای درس��تی برای ارزیابی عملکرد بازاریابی تان داشته 
باشید، در بلندمدت در هزینه های تان صرفه جویی خواهد شد. 
 B۲B یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی کمپین بازاریابی
نرخ تعامل با مشتریان است. این نرخ به شما نشان می دهد که 
چقدر امکان موفقیت بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
به شیوه درست را پیدا کرده اید. اگر این نرخ در پایان فعالیت 
بازاریابی ش��ما پایین باش��د، بیانگر شکست تان در جلب نظر 

مشتریان خواهد بود. 
معیار بعدی مربوط به بازگش��ت سرمایه است. بدون تردید 
هر برندی پس از سرمایه گذاری در یک حوزه انتظار بازگشت 
س��رمایه اش را دارد. این امر درباره کس��ب و کارهای B۲B و 
بازریابی ش��ان در شبکه های اجتماعی نیز مصداق دارد. با این 
حساب شما باید در پایان هر فعالیت بازاریابی تان در شبکه های 
اجتماعی برآوردی از میزان بازگشت سرمایه داشته باشید، در 
غیر این صورت هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 

را پیدا نخواهید کرد و فقط بودجه تان را از دست می دهید. 
بازاریابی B۲B در شبکه های اجتماعی امر ساده ای نیست. 
بسیاری از برندها به هیچ وجه سراغ این الگو نمی روند. با این 
حال اگر شما به دنبال راهکاری برای موفقیت کسب و کارتان 
در بازاریابی B۲B در شبکه های اجتماعی هستید، توصیه های 

مورد بحث در این مقاله نقطه شروع مناسبی خواهد بود. 
blog.hootsuite.com  :منبع

بازاریابیB2Bدرشبکههایاجتماعیباراهکارهایکاربردی


