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گلوگاه های سامانه 
جامع تجارت

فرصت امروز: وزارت صمت به تازگی در ابالغیه   ای تمام ارکان زنجیره تامین فوالد را مکلف به ثبت مشخصات 
در س��امانه جامع تجارت کرد و گویا قرار اس��ت این امر به سایر کاالهای مهم و اثرگذار در اقتصاد نیز تسری پیدا 
کند. وزارت صمت در این ابالغیه به همه ارکان زنجیره تامین فوالد کش��ور ش��امل تولیدکنندگان، نوردکاران و 
اتحادیه   ها اعالم کرد که دریافت کد نقش و انجام تکالیف قانونی در س��امانه جامع تجارت، الزامی اس��ت. در چند 
وقت گذشته بارها شاهد کمبود و گرانی برخی از مواد اولیه تولید و کاالها بوده ایم به خصوص در حوزه فوالد که...
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جمعیتچهفکریکردهاند؟
روزگارسپریشده
مردمسالخورده

ای��ران  در  جمعی��ت  رش��د 
کاهش یافته و جمعیت سالمند 
بیشتر شده است. کما اینکه در 
سرش��ماری س��ال ۱۳۴۵ تنها 
ح��دود ۳.7 درص��د از جمعیت 
کش��ور را افراد ۶۵ ساله و باالتر 
تشکیل می دادند، اما این نسبت 
در سرشماری س��ال ۱۳۹۵ به 
رق��م ۶.۱ افزایش پی��دا کرده و 
برآورد ش��ده است که این روند 
در س��ال های آین��ده از مرز ۱۰ 
درصد عبور خواهد کرد. س��وال 
این است که آیا مسئوالن برای 
این جمعیت سالمند تمهیداتی 
اندیش��یده اند؟ س��المندانی که 
مس��تمری بگیر خواهن��د بود و 
احتیاج ب��ه مراقبت و نگهداری 
بیش��تری دارند. در این زمینه، 
بازوی پژوهشی مجمع تشخیص 
مصلحت نظ��ام در یک گزارش 
تحقیقی به سالمندی جمعیت 
و ضرورت تغییر سیاس��ت های 
رفاه و تامین اجتماعی پرداخته 

است.
پژوهشکده تحقیقات راهبردی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان اینکه پدیده س��المندی 
جمعیت به روند جهانی تبدیل 
ش��ده است، می نویس��د: جهان 
م��ا چهار رون��د کالن جمعیتی 

را تجربه می کند: رشد 
2جمعیت، پیری...

۱۰ ربیع الثانی ۱۴۴۳ - س�ال هفتم
شماره   ۱۹۰۱

8 صفحه - ۵۰۰۰ تومان
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فرصت امروز: مجله تایم طبق سنت هرساله بهترین نوآوری  های سال 
را معرفی کرده است که جهان را بهتر، هوشمندتر و کمی سرگرم کننده تر 
می کنند. امسال نیز مجله تایم فهرس��تی از بهترین نوآوری های سال 
2۰2۱ را منتش��ر کرده اس��ت که با نگاهی به آنها می توان فهمید که 
مهمترین معیارش برای انتخاب، کاربرد و مفیدبودن آنهاست. ۱۰ ابداع 
برتر 2۰2۱ از نگاه تایم شامل متن شنیدنی، استفاده از واقعیت افزوده 
در نقش��ه گوگل، نوت بوک قابل  تعمیر، آموزش کدنویسی به کودکان، 
کنت��رل ذهن با کمک رایانش کامپیوتری، نس��ل جدید دوچرخه های 
برقی، موشک نیوشپرد، دوربین پوشیدنی، پردازنده اپل و پردازنده جدید 

شرکت کوآلکام است.
به گ��زارش تایم، تکنولوژی در طول س��ال  ها، راه و روش زندگی ما 
را به کلی تغییر داده و رنگ تازه  ای به روزمرگی  های  مان زده اس��ت. از 
آنجایی که نقش این نوآوری  ها در دنیای امروز پررنگ  تر شده است، روند 
رش��د خالقیت  های جدید در این حوزه هم سرعت گرفته و به توسعه 
اختراعات و ابداعات تازه و کاربردی  تر منجر شده است. به همین دلیل 
اس��ت که انتخاب بهترین  ها از این میان، کار ساده  ای به  نظر نمی رسد، 
اما مجله تایم به سیاق هر سال فهرستی از بهترین ابداعات سال 2۰2۱ 
را منتشر کرده است که با نگاهی گذرا به آنها به راحتی می توان فهمید 
که مهمترین معیارش برای انتخاب، کاربرد و مفید بودن آنهاست. البته 
فهرست مجله تایم، ۱۰۰ اختراع برتر سال 2۰2۱ را انتخاب کرده است، 
ام��ا از بی��ن آنها، ۱۰ اخت��راع کارآمدتر را جدا کرده و ب��ه طور ویژه به 

معرفی شان پرداخته است.
* متن شنیدنی: مطالعه اگرچه برای بسیاری جذابیت چندانی ندارد، 
اما برای بعضی دیگر )که اتفاقا گاهی بسیار به آن عالقه مندند( چالشی 
جدی و سخت است. ده ها میلیون نفر از مردم جهان با مشکالت مربوط 
به درک مفاهیم، کم  بینایی، خوانش  پرشی )اختاللی در توانایی خواندن( 
و مصائبی دیگر مواجه هس��تند. درست همین جاس��ت که استفاده از 

 »OrCam Read« .رایانش و هوش مصنوعی می تواند راهگش��ا باشد
دس��تگاهی اس��ت که می تواند هر بخش��ی از هر متن را با صدای بلند 
بخواند. فقط کافی اس��ت کاربران قس��مت لیزر این دس��تگاه را روی 
صفحه  ای از کتاب، منو، آگهی و یا نمایشگر بگذارند و کلید آن را فشار 
 OrCam« .بدهند تا دستگاه بالفاصله شروع به خواندن آن متن کند
Read« متن را با صدایی کامال طبیعی می  خواند. این دستگاه همچنین 
امکان خوان��دن متن با زبان های مختلف را هم دارد. از آنجایی که این 
دستگاه امکان پاسخگویی با فرمان  های صوتی را دارد، کاربران می توانند 
از آن بخواهن��د ک��ه متنی را بخواند، ش��ماره تلفن��ی را از داخل یک 
آگهی بخواند، س��اعات کار یک فروشگاه یا شرکت را بخواند یا داستان 

مورد عالقه  شان را دوباره بخواند.
* مسیری را که می  روید ببینید: چندبار تا حاال پیش آمده است که 
در حوالی مکانی ناشناخته پرسه بزنید و همزمان به نقشه روی گوشی 
موبایل  تان چش��م بدوزید تا ببینید که باید به کدام س��مت بروید؟ در 
قامت یک عابرپیاده جهت  یابی با مسیر هایی از چشم یک پرنده، بسیار 
دور از ذهن به نظر می رس��د، اما قابلیت الیو ویو یا چش��م  انداز زنده در 
س��رویس نقشه گوگل، این مشکل را حل کرده و با استفاده از واقعیت 
افزوده، راهنمایی  ها را در باالی مسیری که شما به  صورت زنده می  بینید، 
قرار می دهد. »اندره لی« طراح ارش��د بخش الیو ویو در سرویس نقشه 
گوگل در این مورد می گوید: »این امکان به  طور موثری نقشه شما را با 
 )Street View( دنیای واقعی هماهنگ می  کند.« تا حاال نمای خیابانی
گوگل تنها حدود نیمی از جهان را پوش��ش م��ی داد و الیو ویو هم در 
مکان  های چند طبقه مانند ترمینال  ها، فرودگاه ها و مراکز خرید به  خوبی 
کار نمی کرد. این شرکت همچنان مشغول اجرای آزمایشی این سرویس 
در مکان  های سربسته در آمریکا مانند مراکز خرید است، اما ده ها میلیون 

کاربران در جهان در حال  حاضر از سرویس الیو ویو استفاده می کنند.
* نوت  بوکی که می  توانید آن را تعمیر کنید: پدیده جدید ش��رکت 

»Framework«، ی��ک تکنول��وژی درخش��ان معمولی نیس��ت که 
لپ  تاپ  های قدیمی را منس��وخ کند. اتفاقا کاربران آن می توانند باتری، 
کیب��ورد و دیگر بخش های آن را تعویض و تعمیر کرده یا ارتقا بدهند. 
این قابلیت جالب باعث  شده است که این لپ  تاپ باریک در برابر شورش 
بی  رحم تکنولوژی  های جدی��د در امان بماند. »نیراو پاتل«، مدیرعامل 
ش��رکت »Framework« که زمانی در زمینه توسعه نرم  افزار در اپل 
مشغول بود، معتقد است که مردم به  دنبال جایگزینی برای محصوالت 
موجود هستند تا بتوانند با تکنولوژی روز همراه شوند. گروه تحقیقات 
تمایالت عمومی در ایاالت  متحده آمریکا که سردمدار جنبش حق تعمیر 
اس��ت، تخمین زده که م��ردم آمریکا می توانند با تعمیر دس��تگاه های 
دیجیتال خود به  ج��ای جایگزین کردن آنها، به صرفه  جویی س��االنه 
۴۰ میلیارد دالر کمک کنند. این کار تاثیر زیس��ت  محیطی گسترده  ای 
هم دارد که باعث می ش��ود دستگاه های کمتری دور انداخته شده و به 

این ترتیب زباله الکترونیکی کمتری تولید شود.
* آموزش کدنویس��ی به کودکان: کدنویسی در اولین مراحل خودش 
بیش��تر موضوع حل مشکل اس��ت و تش��خیص الگوهای اصلی. روبات 
»Sphero indi« ب��دون نیاز به هیچ نمایش��گری، هر دو این راهکارها 
را آموزش می دهد. به این ترتیب کودکان چهار س��اله هم با اس��تفاده از 
کاشی  های رنگارنگ و بادوام، می توانند یک خودروی روباتیک را از نقطه 
A به نقطه B برس��انند. کاش��ی  های سبز س��رعت را افزایش می دهند، 
کاشی  های صورتی دستور چرخش ۹۰درجه  ای به سمت چپ را می دهند 
و کاشی  های بنفش دستور چرخش و جست  وخیز کردن را می دهند. این 
کاشی  ها از جنس پالستیک نبوده و در عوض از التکس بدون پالستیک 

یا کاغذ ساخته می شوند. قیمت این روبات از ۱2۵ دالر شروع می شود.
* کنت��رل ذهن با کمک رایانش کامپیوتری: یک ش��رکت فعال در 
زمینه تولی��د داروهای اعصاب بیوالکترونی��ک، به تازگی موفقیتش در 
آزمایش استفاده از رابط کامپیوتری داخل مغز یا پروتز عصبی خبر داده 

است که به افرادی با معلولیت  های حرکتی جدی امکان انجام کارهای 
روزمره  شان مانند پیام و ایمیل دادن، خرید آنالین، امور بانکی  مجازی را 
می دهد. استفاده از این پروتز هیچ نیازی به جراحی مغز ندارد و از طریق 
رگ  های خونی، وارد بدن بیماران می شود. به این ترتیب، امکان ذخیره 
و انتقال داده های ذهنی از خارج بدن بیماران هم امکان پذیر می ش��ود. 
فناوری ابداعی ش��رکت »Synchron« به  تازگی تایید سازمان غذا و 

داروی آمریکا را هم دریافت کرده است.
* نس��ل جدید دوچرخه های برقی اش��تراکی »Lyft«: در س��ال های 
گذش��ته برنامه های مربوط به دوچرخه های اش��تراکی ش��هری، حسابی 
طرفدار پیدا کرده و شرکت های ارائه  دهنده خدمات حمل  ونقل اشتراکی در 
حال ساخت محصوالت جدید در این حوزه هستند. شرکت »Lyft« این 
روزها مش��غول ساخت یک دوچرخه اشتراکی جدید است؛ یک دوچرخه 
برقی که در هر بار ش��ارژ امکان طی مسافت ۶۰ مایلی را می دهد که این 
میزان در مقایسه با دوچرخه های اشتراکی قدیمی  تر، دو برابر شده است. 
این دوچرخه جدید امکان ش��ارژ مجدد در ایستگاه های شارژ را دارد تا به 
این ترتیب فرصت سفرهای طوالنی  تر را فراهم کند. این دوچرخه قرار است 

در ماه های آینده و ابتدا از شیکاگو وارد سیستم حمل  ونقل شهری شود.
* موشک نیوش��پرد: در روز سیزدهم اکتبر »ویلیام شاتنر«، بازیگر 
کانادایی به همراه سه نفر دیگر با کمک یک راکت به مسافت ۶2 مایلی 
آسمان و لبه جو زمین رفتند تا نویددهنده شروع دوره جدیدی از توریسم 
فضای-تجاری باشند. موشک نیوشپرد چابک شامل یک بوستر ۵۹فوتی 
و کپس��ولی است که شرکت بلواوریجین )شرکت فضایی تاسیس شده 
توسط جف بزوس( آن را طراحی و ساخته است. این موشک تا حاال دو 
بار مس��افرانش را در ۱۱ دقیقه به فضا برده است. سوخت این موشک 
اکسیژن خالص مایع و هیدروژن بوده و به کلی قابلیت استفاده مجدد را 
دارد. البته شرکت بلواوریجین هنوز قیمت بلیت  های سفر با نیوشپرد و 

زمان استفاده عمومی از آن را اعالم نکرده است.

* دوربی��ن پوش��یدنی: »Wristcam« یک دوربین پوش��یدنی و 
جداشدنی است که روی بند ساعت هوشمند اپل قرار می گیرد و از دو 
لنز برای گرفتن عکس  های س��لفی و معمولی بهره می  برد. این دوربین 
تنها امکان تعبیه شدن در بند ساعت هوشمند اپل را دارد و قابلیت تماس 
تصویری با دیگر کاربران ساعت هوشمند اپل یا آیفون را با کمک یک 
اپلیکیشن اختصاصی، فراهم می کند. این دوربین در پاسخ به نگران  های 
مربوط به امنیت حریم خصوصی، از یک المپ LED بهره می برد که در 

هنگام کار با آن روشن می شود.
* کامپیوترهای مک سریع  تر با پردازنده »M۱«: معرفی این پردازنده 
اپل در سال 2۰2۰، در واقع گذر این شرکت از وابستگی به پردازنده های 
اینتل و رسیدن به پردازنده  ای اختصاصی برای کامپیوترهای رومیزی و 
لپ  تاپ  های مک بود؛ درست شبیه کاری که برای موبایل  های هوشمند و 
تبلت  هایش کرد تا به این ترتیب حاکمیت خودش در صنعت تکنولوژی 
را تثبیت کند. حاال بعد از گذشت یک سال و نیم از این اتفاق به  خوبی 
مشخص شده که اپل حرکتی کامال درست و استراتژیک را انجام داده 
اس��ت. پردازنده های جدید Pro M۱ و Max M۱ این شرکت هم با 
هدف کاربران حرفه  ای تولید شده و قرار است در محصوالت بعدی اپل 

به  کار گرفته شوند.
* پلتفرم اس��نپ  دراگون » XR2« ش��رکت کوآل��کام برای قدرت 
بخش��یدن به متاورس: با حرکت ش��رکت های بزرگ تکنولوژی مانند 
متا )فیس  بوک س��ابق( به س��مت اس��تفاده کامل از واقعیت افزوده و 
واقعیت مجازی یا آنچه به آن متاورس یا آرمان شهر مجازی گفته می شود، 
نیاز به پردازنده های موبایل پرقدرت و سریع  تر که بتوانند اپلیکیشن  های 
مرتبط را به  خوبی اجرا کنند، بیش��تر احساس می شود. با این اوصاف 
شرکت کوآلکام با پردازنده اسنپ  دراگون » XR2« وارد این عرصه شده 
است تا اولین پردازنده موبایل AR/ VR خودش را که مبتنی بر پهنای 

باند ۵G  است، به بازار عرضه نماید.

فرصت امروز: به نظر میرسد چرخ صادرات خودروهای ایرانی می لنگد 
و در حالی واردات خودروی س��اخت ایران به س��وریه در بیشتر از یک 
سال گذشته ممنوع شده است که خودروسازان ایرانی به دنبال ورود به 
دیگر بازارهای منطقه از جمله ارمنستان هستند و حتی بازار جمهوری 
آذربایجان را نیز در دستور کار قرار داده اند. جالب آنکه ممنوعیت واردات 
خودروی ایرانی از س��وی دولت س��وریه در شرایطی برقرار شده که در 
سال های گذشته ایران خودرو کارخانه ای با سه سالن مجهز در این کشور 
احداث کرده است. افزایش صادرات خودرو به عنوان یکی از برنامه های 
مهم وزارت صمت در دولت سیزدهم مطرح شده و این در حالی است 
که سوریه به عنوان یکی از کشورهای همسو با ایران، واردات خودروی 
ایرانی را ممنوع کرده اس��ت. بررسی ها نشان می دهد که مجوز واردات 
خودروی س��اخت ایران از سوی دولت سوریه دست کم در یک سال و 
نیم اخیر لغو ش��ده است و هیچ خودروی تولید داخلی نتوانسته اجازه 
ورود به این کش��ور پیدا کند. شنیده ها حاکی است که تدوین و اعمال 
برخی استانداردهای سخت گیرانه از سوی دولت سوریه، از جمله دالیل 
ممنوعیت واردات خودرو و قطعات از ایران بوده و به موازات آن، دولت 

سوریه تعرفه واردات خودرو از ایران را نیز افزایش داده است.
در این خصوص، محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق 

تهران با تایید ممنوعیت واردات خودرو و قطعات ساخت ایران از سوی 
سوریه، این تصمیم را تنها شامل خودروهای ایرانی ندانست و گفت که 
این ممنوعیت برای تولیدات س��ایر کش��ورها نیز اعمال شده است. به 
گفته نجفی منش، دولت س��وریه در حالی مجوز واردات خودرو از ایران 
به همراه دیگر کش��ورها را صادر کرده است که نبود ارز کافی و نگرانی 
از جهش نرخ ارز در این کش��ور، دلی��ل اصلی اتخاذ این تصمیم اعالم 
ش��ده است. او با بیان اینکه ایران از س��ال های گذشته، کارخانه تولید 
خودرو مجهز به س��ه سالن را در س��وریه احداث کرد، یادآور شد که از 
سال گذشته، مذاکرات میان شرکت ایران خودرو با نخست وزیر و وزارت 
صنایع سوریه برای صدور دوباره مجوز واردات خودرو از ایران آغاز شده 
اس��ت و ایران خودرو در تالش است مقامات و تصمیم گیران این کشور 
را مجاب کند تا با توجه به وجود تنها کارخانه س��ه س��النی خودرو از 
ایران در این کشور، اجازه واردات به تولیدات ایرانی داده شود. به اعتقاد 
نجفی منش، مذاکره کنندگان ایرانی همچنین راهکارهایی برای عدم نیاز 
به نقل و انتقال ارز جهت واردات خودرو از ایران را به مقامات دولت سوریه 
ارائه داده اند و ایجاد خط اعتباری از طریق بانک توسعه صادرات ایران، از 
جمله این راهکارها برای تشویق دولت سوریه به واردات مجدد خودرو از 
ایران است. همانطور که اشاره شد، ممنوعیت واردات خودروی ساخت 

ایران به سوریه در حالی طی بیش از یک سال گذشته برقرار شده است 
که خودروسازان ایرانی به دنبال ورود به دیگر بازارهای منطقه از جمله 
ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان هس��تند. پرواضح است که صادرات 
تنها چالش صنعت خودروی کشور نیست و اخیرا سایه قیمت گذاری 
دستوری بار دیگر این صنعت را در تنگنا قرار داده است. چنانکه طبق 
گفته رئیس سازمان بورس، برنامه دولت در بلندمدت فاصله گرفتن از 
قیمت گذاری دستوری اس��ت، اما فعال ستاد تنظیم بازار درباره اصالح 
قیم��ت خودرو تصمیم گی��ری می کند. این در حالی اس��ت که بخش 
خصوصی همواره با تاکید بر پایان دادن به قیمت  گذاری های دستوری 
خواستار جریان مدیریت بازار توسط نظام عرضه و تقاضا در همه بخش ها 
بوده اس��ت. هرچند دولت ها با این استدالل که باید از مصرف کنندگان 
حمایت کرد، دخالت های خود را در بازار ادامه داده و منجر به بروز بازار 
رانتی در حوزه های مختلف ش��ده اند. براساس این گزارش، بازار خودرو 
یکی از بخش هایی اس��ت که بجد از سیاست های دولتی در طول چند 
دهه گذشته آسیب دیده است. هرچند این روزها دولت سیزدهم پرهیز 
از قیمت گ��ذاری خودرو در بلندمدت را به عن��وان یکی از اولویت های 
خود مطرح می کند، اما بالتکلیفی در این حوزه همچنان آس��یب های 
ج��دی به بازار وارد می کند. چندی پیش که بحث آزادس��ازی واردات 

خودرو از سوی مجلس مطرح شد و هنوز هم تکلیف آن مشخص نشده، 
فع��االن اقتصادی این بخش دوباره بر ل��زوم عدم دخالت دولت بر بازار 
خودرو تاکید کردند. قطعه سازان و سایر فعاالن این حوزه باور دارند که 
پیش از هر تصمیم و اقدامی، دو گام مهم در این صنعت باید برداشته 
ش��ود؛ اول، عدم دخالت دولت در مدیریت صنعت خودرو و دوم، عدم 
دخالت دولت در قیمت گذاری آن. نجفی منش در ارتباط با این موضوع 
می گوید: تا زمانی که دخالت دولت در انتخاب اعضای هیأت مدیره و 
قیمت گذاری خودرو ادامه داشته باشد، این صنعت به مرحله بالندگی 
نمی رسد و وضعیت آن هر روز بدتر از روز قبل خواهد شد. البته عالوه 
بر مشکالت ریشه ای این بخش که باید برطرف شود، این روزها تعلل در 
اصالح قیمت خودرو، قطعه س��ازان را دچار مشکل کرده است. براساس 
صحب��ت های آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه، 
امروز بین قیمت بازار و قیمت کارخانه خودروسازی، شکافی وجود دارد 
که به ضرر مصرف کننده است. حال آنکه با نزدیک شدن به قیمت های 
واقعی محصوالت و اصالح قیمت ها، خودروسازان می توانند تولید و در 
نتیجه عرضه را بیشتر کرده و حتی طرح های فروش هفتگی بگذارند که 

در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود.   
در ای��ن چارچوب و پس از پیگیری های��ی که صورت گرفت، مجید 

عش��قی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اصالح قیمت خودرو در 
ستاد تنظیم بازار در روزهای آینده خبر داد. به گفته او قرار است موضوع 
اصالح قیمت خودرو مجددا در س��تاد تنظیم بازار بررسی و نتیجه آن 
به زودی اعالم  ش��ود. طبق گفته های او، سیاس��ت دولت در بلندمدت 
فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری است. البته اینکه مجددا اختیار 
تعیین قیمت خودرو را از ش��ورای رقابت سلب کردند، چه نتیجه ای به 
دنبال دارد هنوز مشخص نیست. شاید بتوان این گونه نتیجه گیری کرد 
که چون فلس��فه وجود شورای رقابت ورود به بازارهایی است که دچار 
انحصار ش��ده اند، پس این تصمیم اخیر درباره س��لب اختیار از شورای 
رقابت می تواند به معنای خروج بازار خودرو از وضعیت انحصاری باشد. با 
این وجود هنوز موضوع آزادسازی واردات خودرو نهایی نشده و همچنان 
شیوه عرضه خودرو در بازار مناسب نیست. بنابراین نمی توان گفت که 
بازار خودرو از انحصار خارج ش��ده است. شورای رقابت با تصمیم دولت 
به قیمت گذاری خودروهای داخلی ورود کرد و در این مدت برای چند 
ماه با تصمیم ش��ورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این نهاد درباره 
قیمت گذاری خودرو سلب اختیار شد. البته پس از حدود ۱۹ ماه شرایط 
همانند گذش��ته شد و حاال این ش��ورا در 28 مهرماه بار دیگر با سلب 

اختیار برای تعیین قیمت خودرو مواجه شده است.

ممنوعیتوارداتخودرویایرانیازسویسوریه
چرخصادراتخودروهایایرانیمیلنگد

مجلهتایممعرفیکرد

بهتریننوآوریهای2021

ترندهایبرترشبکههایاجتماعیبرایبازاریابیدرسال2022
دوباره زمان بررسی تکنیک ها و ترندهای برتر برای بازاریابی در سال پیش روی فرا رسیده است. بسیاری از 
برندها برای این بازه زمانی برنامه های بس��یار زیادی را تدارک دیده اند. بازاریاب هایی که در طول سال اخیر به 
هر دلیلی توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان را نداشته اند، اکنون امیدواری بسیار زیادی برای جلب 
نظر مشتریان با ترندهای تازه در سال جدید دارند. این امر به آنها برای فعالیت بهتر بازاریابی و تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد.  بی شک هر بازاریابی در طول یک سال اخیر سواالت بسیار زیادی در 
رابطه با شبکه های اجتماعی داشته است. آیا تیک تاک به عنوان یک پلتفرم تازه به خوبی توانایی رقابت با دیگر 
ش��بکه های اجتماعی را دارد یا اینکه ب��ه زودی روزگار خوش آن پایان می پذیرد؟ همچنین آیا باید باز هم بر 
روی بازاریابی ارگانیک سرمایه گذاری کرد یا اینکه راهکارهای دیگری مانند تبلیغات پولی در اولویت خواهند...



فرصت امروز: وزارت صمت ب��ه تازگی در ابالغیه   ای تمام ارکان زنجیره 
تامین فوالد را مکلف به ثبت مش��خصات در س��امانه جامع تجارت کرد و 
گویا قرار است این امر به سایر کاالهای مهم و اثرگذار در اقتصاد نیز تسری 
پی��دا کند. وزارت صمت در این ابالغیه به همه ارکان زنجیره تامین فوالد 
کشور شامل تولیدکنندگان، نوردکاران و اتحادیه   ها اعالم کرد که دریافت 
کد نقش و انجام تکالیف قانونی در س��امانه جامع تجارت، الزامی است. در 
چند وقت گذش��ته بارها شاهد کمبود و گرانی برخی از مواد اولیه تولید و 
کاالها بوده ایم به خصوص در حوزه فوالد که بعضا قیمت های ارائه شده در 
بازار، باالتر از فوب خلیج فارس بوده است. این امر به شدت به حوزه تولید 
صدمه وارد کرد و حتی باعث ش��د تا برخی از تولیدات صنعتی روی خط 
زی��ان قرار گیرد. حال وزارت صمت تصمی��م گرفته که ثبت اطالعات در 
س��امانه جامع تجارت را الزامی نماید. البته برخی از تولیدکنندگان با این 
موضوع مخالف هستند و مقاومت هایی در برابر واردکردن اطالعات دارند، 
اما طبق اطالعیه رسمی وزارت صمت، اگر تولیدکننده ای چنین اقدامی را 

انجام ندهد، مصداق بارز تخلف است.
در حالی بیش از پنج س��ال از شروع به کار رسمی سامانه جامع تجارت 
می گذرد که به نظر می رس��د ثبت اطالعات تولید و فروش کاالها در این 
س��امانه، تازه ترین برنامه دولت برای جلوگیری از گرانفروش��ی و احتکار و 
مبارزه با قاچاق کاالست. در همین حال، بازوی پژوهشی وزارت صمت در 
گزارشی به آسیب شناسی سامانه جامع تجارت پرداخت و گلوگاه ها و نقاط 

کور این سامانه را برشمرد.
موانعحاکمیتیدرسامانهجامعتجارت

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در آسیب شناسی سامانه جامع 
تجارت، برآیند مشکالت »حاکمیتی« را در دو بخش »درون وزارتخانه ای« 
و »برون وزارتخانه ای« جس��ت وجو کرده و از »هماهنگی واحدهای درون 
وزارت صمت برای تکمیل سامانه شناسه کاال« و »متغیربودن سیاست ها 
و رویه های تجارت خارجی و زمانبر بودن اعمال آنها در سامانه« به عنوان 
مهمترین مش��کالت درون وزارتخانه نام برده است. همچنین عدم اتصال 
س��امانه های »گمرک«، »سازمان غذا و دارو«، »سامانه جهادکشاورزی« و 
»وزارت راه و شهرسازی« به سامانه جامع تجارت در راستای ارسال کامل 
اطالعات و اسناد تجاری از جمله مهمترین گلوگاه های بیرون از وزارتخانه 
اس��ت که برای آن دو دس��ته راهکار ارائه شده است. به گفته پژوهشگران 
موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های بازرگانی، بررس��ی »حقوق��ی قوانین 
و مقررات تاثیرگذار بر تکمیل س��امانه جامع تجارت« و بررس��ی »امکان 
تخصیص بودجه مس��تقل برای تکمیل س��امانه جامع تج��ارت« از جمله 
راهکارهای برون وزارتخانه ای اس��ت و از سوی دیگر »افزایش هماهنگی و 
همکاری واحدهای درون وزارتخانه ای در تکمیل سامانه«، »بهبود و تکمیل 
س��ازوکارهای جلب همکاری و افزایش شفافیت فعاالن« و بررسی »لزوم 
تس��ریع در به روزرسانی س��امانه ضوابط کاالیی مطابق با رویه های تجاری 

جدید« از جمله راهکارهای درون وزارتخانه ای است.
براساس این گزارش، سامانه جامع تجارت ایران از پنج مردادماه ۱۳۹۵ 

رسما آغاز به کار کرد. در شهریور ماه همان سال، ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، تمامی تکالیف دستگاه های اجرایی درگیر در سامانه را ابالغ کرد که 
بیشترین تکالیف تعیین شده متعلق به وزارت صمت با بیش از 2۳ تکلیف 
بود. به دلیل اهمیت این س��امانه، اجرای آن در قالب برنامه های اولویت  دار 
دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد تا پایان سال ۱۳۹۹ 
کامال استقرار پیدا کند. اصوال راه  اندازی هر نوع سامانه  ای آن هم در چنین 
س��طحی، امری پیچیده اس��ت و طبیعتا تکامل آن در طول زمان حاصل 
می  شود. مهمترین موانع تکمیل این سامانه در دو سطح حاکمیتی و کسب 

وکارهاست.
در س��طح حاکمیتی، مطاب��ق قانون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز، تبادل 
اطالعات بین دستگاه های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی 
کش��ور به صورت الکترونیکی صورت می  پذی��رد و نقش بازرگان به عنوان 
انتقال دهنده برگه فیزیکی مس��تندات حذف می  ش��ود. براس��اس همین 
ماده، دس��تگاه ها مکلفن��د اطالعات و اس��ناد موردنیاز و ص��ادره خود را 
مطابق مقررات این آیین  نامه به  صورت الکترونیکی و تنها از طریق سامانه 
جامع تجارت با یکدیگر تبادل کنند. مهمترین دس��تگاه هایی که ایجاد یا 
یکپارچگی سامانه های آنها با سامانه جامع تجارت هنوز محقق نشده است 
ش��امل گمرک، وزارت راه و شهرس��ازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 

غذا و داروست.
ام��ا در داخل وزارت صمت نیز موانع متع��ددی پیش روی اجرای کامل 
سامانه اس��ت. تکمیل س��امانه جامع تجارت و رفع مشکالت آن نیازمند 
هماهنگی واحدهای ستادی و سازمان های وابسته است. همکاری مناسب 
این معاونت ها با مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی برای تسریع در استقرار 
کامل زیربخش  های س��امانه ضروری اس��ت. در برخی م��وارد، هماهنگی 
معاونت ام��ور صنایع و معاون��ت بازرگانی داخلی نیازمند بهبود اس��ت و 
ازجمل��ه مصادیق آن می  توان به ل��زوم افزایش هماهنگی دفاتر تخصصی 
معاونت امور صنایع برای تعریف شناس��نامه کاالهای صنعتی و تخصیص 
شناسه کاال به تولیدکنندگان با دفتر امور خدمات بازرگانی اشاره کرد. در 
ای��ن بخش »متغیر بودن رویه های تج��ارت خارجی و زمانبر بودن ابالغ و 
اعمال آنها در س��امانه« یکی از چالش های مهم درون وزارت صمت است. 
گذشته از تعدد سیاست  های حوزه تجارت و رویه های مربوط به فرآیندهای 
تجاری، تاخیرها در ابالغ و زمانبر بودن اعمال آنها در س��امانه، گاه موجب 
س��ردرگمی بازرگانان و اتالف زمان در فرآینده��ای تجارت خارجی و به 
 ویژه واردات می  ش��ود. همچنین تعدد و گاه تضاد مقررات نهادهای متولی 
در زمینه تجارت خارجی، خود عاملی تاثیرگذار در کاهش کارایی سامانه 
و ایفای نقش آن در زمینه تسهیل تجارت است؛ هر چند بسترهای قانونی 
ایجاد س��امانه نیز بیشتر معطوف به مبارزه با قاچاق و ایجاد شفافیت بوده 

تا تسهیل تجارت.
موانعکسبوکارهادرسامانهتجارت

یکی دیگر از موانع تکمیل سامانه جامع تجارت به کسب وکارها برمی گردد 
و عدم تمای��ل فعاالن تجاری غیرس��ازمان یافته به ثب��ت دقیق اطالعات و 

ش��فافیت در سامانه ازجمله آنهاس��ت. فعاالن تجاری غیرسازمان یافته به 
دلیل نگرانی از تبعات مالیاتی، زمانبر بودن ثبت داده ها و محدودیت نیروی 
انس��انی، تمایل یا توانایی ثبت اطالعات دقیق و کامل خود را در س��امانه 
ندارند. به عالوه، ثبت اطالعات در س��امانه، ارزش افزوده ملموس��ی را برای 
این فعاالن نداش��ته و جنبه هزینه  ای آن پررنگ  تر است. این کسب وکارها 
حتی در صورت وادار شدن به همکاری به واسطه ابزارهایی که بیشتر از نوع 
سلبی هستند، ممکن است اقدام به ارائه اطالعات غلط کرده یا کم اظهاری 
کنند. این موضوع یکی از چالش  های مهم در پیاده  س��ازی کامل سامانه تا 
پایین  ترین سطح زنجیره های تامین و به ویژه عمده فروشان و خرده  فروشان 

سنتی است.
چالش بعدی، عدم همکاری برخی تولیدکنندگان در ثبت نام در سامانه 
و نی��ز اخذ شناس��ه کاال اس��ت. در حال حاضر واردکنن��دگان برای انجام 
ثبت س��فارش ناچار به ثبت نام در سامانه هستند و اجازه ثبت سفارش نیز 
منوط به اخذ شناسه کاال ش��ده است، اما در مورد تولیدکنندگان داخلی 
ب��ه دلیل عدم الزام آنها به ثبت نام و اخذ شناس��ه توس��ط دفاتر تخصصی 
مرتبط وزارتخانه، این امر محقق نش��ده اس��ت. چال��ش دیگر، مالحظات 
برخی سازمان ها برای ورود اطالعات خود به سامانه است. در بین کاربران 
سامانه، س��ازمان های دولتی و غیردولتی حضور دارند که برخی یا تمامی 
تراکنش  های خود را موضوعی محرمانه قلمداد می  کنند؛ در نتیجه از سوی 
چنین سازمان هایی مالحظاتی برای ثبت اطالعات و تراکنش  ها در سامانه 
وج��ود دارد و این امر قابلیت رصد زنجیره تامین کاالی مربوطه را کاهش 

می  دهد.
اما راهکار چیست؟ به اعتقاد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 
بررسی »حقوقی قوانین و مقررات تاثیرگذار بر تکمیل سامانه جامع تجارت 
ب��رای رفع تداخالت احتمالی آنها با قانون مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز « و 
بررسی »امکان تعریف بودجه مستقل برای تکمیل سامانه جامع تجارت« 
ازجمله راهکارهای برون وزارتخانه اس��ت، اما راهکارهای درون وزارتخانه ای 
که بدنه وزارتخانه باید به آن توجه ویژه کنند، »بررس��ی و رفع مش��کالت 
احتمال��ی در فرآیندها و فرم  های س��امانه با همکاری واحدهای تخصصی 
مرتبط وزارتخانه« و »بررس��ی و رفع مش��کالت احتمال��ی در فرآیندها و 
فرم  های س��امانه با همکاری واحدهای تخصصی مرتبط وزارتخانه« است. 
البت��ه »طراحی چارچوب جامعی برای ارزیابی دوره  ای کارایی فرآیندهای 
تجاری به کمک داده های س��امانه« و »ایجاد دسترس��ی بدنه پژوهش��ی 
دس��تگاه های ذی ربط به داش��بورد مدیریتی« از دیگر راهکارهاست. این 
گ��زارش »افزای��ش هماهنگی و هم��کاری واحده��ای درون وزارتخانه در 
تکمیل س��امانه«، »بهبود و تکمیل سازوکارهای جلب همکاری و افزایش 
ش��فافیت فعاالن در سامانه با بهره گیری از رویکردهای ایجابی و با در نظر 
گرفتن مالحظات تسهیل فضای کسب وکار« و »بررسی لزوم به روزرسانی 
اصطالحات و گزینه ها در س��امانه ثبت س��فارش و تسریع در به روزرسانی 
سامانه ضوابط کاالیی مطابق با رویه های تجاری جدید« را به  عنوان دیگر 

راهکارهای موجود مطرح می کند.

بازویپژوهشیوزارتصمتدر7سطحبررسیکرد

گلوگاه های سامانه جامع تجارت

اتاق بازرگانی تهران در گزارش��ی جدید به بررسی فهرست اولویت های 
نخست صادراتی ایران پرداخته که حاکی از برخی تغییرات در این بخش 
است. با وجود آنکه تحت تاثیر تحریم های اقتصادی میزان تجارت ایران در 
سال های گذشته کاهش یافته، اما همچنان بخش مهمی از نیاز ارزی کشور 
از طریق صادرات غیرنفتی تامین می ش��ود و با گذر ش��وک کرونایی سال 
گذش��ته، میزان صادرات امسال بار دیگر افزایش یافته است. هرچند طبق 
آمارهای گمرک، تعداد کشورهایی که ایران به آنها صادر کرده از مرز ۱۰۰ 
کشور عبور می کند، اما در عمل بخش مهمی از تجارت ایران تنها به چند 
کشور خاص محدود می شود. به اعتقاد فعاالن اقتصادی، محدودشدن این 
بازارهای تجاری باعث می ش��ود میزان آسیب پذیری اقتصاد ایران افزایش 
یابد. آمارهای تجاری کشور در سال های گذشته نشان می دهد چین همواره 
اصلی تری��ن واردکننده کاال از ایران ب��وده و هرچند جایگاه خود به عنوان 
اصلی ترین صادرکننده کاال به ایران را از دس��ت داده اما همچنان شریک 

تجاری اول ایران است. امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و افغانستان دیگر 
شرکای اصلی تجاری ایران در سال های گذشته به شمار می روند. هرچند 
در سال های گذشته تالش هایی برای افزایش تعداد شرکای تجاری کشور 
به کار گرفته شده، اما با توجه به محدودیت های تحریمی، اولویت نخست 
کش��ور استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه است و 
آنطور که سازمان توسعه تجارت گفته، با استفاده از همین ظرفیت بناست 
صادرات غیرنفتی ایران به 7۰ میلیارد دالر در س��ال برسد. اتاق بازرگانی 
تهران در گزارشی براساس اطالعاتی که از سازمان توسعه تجارت دریافت 
کرده، از ایجاد تغییر در فهرس��ت اولویت های نخست صادراتی کشور خبر 
داده و نام ۹ کش��ور را به عنوان اصلی ترین اهداف ایران در صادرات مطرح 
کرده اس��ت. طبق پیش نویس طرحی که از سوی مشاوران رئیس سازمان 
توس��عه تجارت تدوین و قرار اس��ت آذرماه امس��ال از سوی وزارت صمت 
رونمایی شود، کشورهای هدف صادراتی ایران از این پس برمبنای چندین 

معیار از جمله اش��تراکات فرهنگی و مذهبی، همس��ویی سیاسی و میزان 
فاصله جغرافیایی، انتخاب و اولویت بندی می شوند.

در طرح جدید توسعه صادرات غیرنفتی ایران که بنا دارد تا سال ۱۴۰۴ 
خورش��یدی، ارزش صادرات کاالیی ایران را به 7۰ میلیارد دالر برس��اند، 
کشورهای چین، افغانس��تان، عراق، سوریه، روس��یه، ونزوئال، کنیا، هند، 
بالروس جزو اولویت های اول تجارت خارجی ایران طی دوره چهار س��اله 
پیش رو قرار گرفته اند. همچنین کشورهای امارات، آلمان، اتریش، بحرین 
و لبنان ج��زو اولویت  دوم بازار صادراتی ایران قرار گرفته اند. این در حالی 
است که امارات در سال های گذشته پس از چین همواره در جایگاه شریک 
دوم تجاری ایران قرار داش��ته  اس��ت. به این ترتیب در صورت نهایی شدن 
این طرح، ایران اولویت صادراتی خود را بر نزدیکی سیاسی قرار داده و این 
موضوع بر نزدیکی جغرافیایی اولویت داشته تا جایی که از ونزوئال تا کنیا 

در این فهرست قرار دارند.

گزارش اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی شش ماهه نخست 
امسال به مجلس ارائه ش��د. به گفته دیوان محاسبات، این اقدام که برای 
نخستین بار پیش از ارائه الیحه بودجه سال آینده و براساس بررسی کلیه 
احکام و تبصره های قانون بودجه انجام ش��ده است، به دولت و مجلس در 
تدوین و تصویب هرچه بهتر الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ به ویژه در بخش 

شرکت های دولتی کمک می کند.
یافته های این گزارش نش��ان می دهد که از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج 
در قان��ون بودجه س��ال جاری، 82 حکم یعنی تنه��ا 2۰ درصد آن کامال 
اجرا ش��ده است، 2۳8حکم معادل ۵8 درصد دارای عملکرد ناقص بوده و 
۹۰ حکم مع��ادل 22 درصد نیز فاقد عملکرد بوده اند. همچنین در حالی 

که طب��ق بند )ف( تبصره 2۰ قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰ باید تمامی ۴۹ 
آیین نامه الزم جهت اجرای کلیه بندها و تبصره های قانون بودجه تا پایان 
خردادماه به تصویب هیأت وزیران می رسید، اما تا پایان شهریورماه تنها 2۵ 
تصویب نامه معادل ۵۱ درصد تصویب و ابالغ ش��ده و 2۴ مورد معادل ۴۹ 
درصد به مرحله ابالغ نرسیده است. در بخشی از گزارش دیوان محاسبات 
از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی شش ماهه نخست سال، 
می توان به عملکرد ضعیف دس��تگاه های اجرایی نس��بت به انجام تکلیف 
قانونی )در راس��تای ایجاد ش��فافیت و انضباط مالی( جهت درج اطالعات 
در س��امانه هایی همچون سادا )س��امانه دارایی ها و اموال(، پاکنام )پایگاه 
اطالعات کارکنان نظام اداری( و سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد. بررسی ها 

حکایت از آن دارد که در این مدت، در س��امانه سادا ۵۵8 دستگاه اجرایی 
ام��وال خ��ود را ثبت نکرده و یا ناقص ثبت کرده اند. همچنین در س��امانه 
پاکنا از مجموع ۳82 ش��رکت دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته 
به دولت، ۵۵ ش��رکت اطالعات پایه ای، ۶۳ شرکت صورت های مالی، ۵2 
ش��رکت بودجه، 82 شرکت گزارش عملکرد و نهایتا ۵۳ شرکت اطالعات 
نیروی انسانی خود را ثبت نکرده اند. از سوی دیگر، در سامانه حقوق و مزایا 
در حالی که قرار بود طبق تبصره ۱8 قانون بودجه، تسهیالت متعددی به 
بخش اشتغال اختصاص یافته و پرداخت شود، فقط کمتر از یک درصد از 
محل هدفمندی یارانه ها )بند الف( اختصاص یافته اما پرداخت نشده است 

و سایر بندها عملکردی نداشته اند.
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دولتمردانبرایپیریجمعیتچهفکریکردهاند؟
روزگارسپریشدهمردمسالخورده

رشد جمعیت در ایران کاهش یافته و جمعیت سالمند بیشتر شده 
اس��ت. کما اینکه در سرشماری س��ال ۱۳۴۵ تنها حدود ۳.7 درصد 
از جمعیت کش��ور را افراد ۶۵ ساله و باالتر تشکیل می دادند، اما این 
نس��بت در سرشماری س��ال ۱۳۹۵ به رقم ۶.۱ افزایش پیدا کرده و 
برآورد ش��ده است که این روند در س��ال های آینده از مرز ۱۰ درصد 
عبور خواهد کرد. سوال این است که آیا مسئوالن برای این جمعیت 
سالمند تمهیداتی اندیشیده اند؟ سالمندانی که مستمری بگیر خواهند 
ب��ود و احتیاج به مراقبت و نگهداری بیش��تری دارند. در این زمینه، 
ب��ازوی پژوهش��ی مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در یک گزارش 
تحقیقی به س��المندی جمعیت و ضرورت تغییر سیاست های رفاه و 

تامین اجتماعی پرداخته است.
پژوهش��کده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بیان اینکه پدیده سالمندی جمعیت به روند جهانی تبدیل شده است، 
می نویسد: جهان ما چهار روند کالن جمعیتی را تجربه می کند: رشد 
جمعیت، پیری و س��المندی جمعیت، رشد و گسترش شهرنشینی و 
افزایش مهاجرت بین المللی. هر کدام از این روند های بزرگ، تأثیرات 
اساسی بر توسعه کشور ها داشته و دارد. ذیل این کالن روند ها از نیمه 
قرن بیستم، دو روند مهم و فراگیر جمعیت شناختی به ظهور تحوالت 
اساسی در س��اختار جوامع انسانی منتهی شد: اولی، افزایش امید به 
زندگی و طول عمر بیشتر افراد و دومی، کاهش سطح باروری به طور 
مستمر بوده است. این روند های جمعیتی چه در ایران و چه در سطح 
جهان مشاهده شده، اما میزان و شدت آن در همه جا یکسان نیست.

تحوالتجمعیتیدردهههایگذشته
امید به زندگی در ایران از س��ال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۹۵ از حدود ۴۰ 
سال به بیش از 7۵ سال در افزایش پیدا کرده و میزان باروری کل از 
حدود هفت فرزند به دو فرزند و کمتر از آن کاهش یافته است. روشن 
اس��ت که این روند های جمعیتی نسبت وثیقی با ساخت خانواده در 
دوران معاصر دارد. گذار از خانواده گس��ترده به خانواده هس��ته ای در 
دهه های اخیر با س��رعت بیش��تری در حال پیشروی است. الگو های 
ازدواج، طالق و زندگی مش��ترک تغییر کرده است. سطح تحصیالت 
به ویژه در میان نسل جوان و زنان افزایش پیدا کرده و روند مهاجرت 
از روستا به شهر ها و از شهر های کوچک به کالنشهر ها همچنان تداوم 
دارد. هم زمان ب��ا این تغییرات، بعد خانوار کوچک تر ش��ده )خانواده 
هس��ته ای( و در مقاب��ل امید به زندگی افزایش پیدا کرده اس��ت. در 
سال 2۰2۰ در جهان 727 میلیون نفر از افراد ۶۵ سال به باال زندگی 

می کنند، اما در دهه های آینده این روند افزایش پیدا خواهد کرد.
س��ازمان ملل در گزارش��ی که درباره سالمندی جمعیت جهان در 
س��ال 2۰2۰ منتش��ر کرده اس��ت، پیش بینی کرده که این عدد دو 
برابر خواهد ش��د و در سال 2۰۵۰ جمعیت سالمندان به بیش از ۱.۵ 
میلیارد نفر خواهد رس��ید. یعنی س��هم جمعیت ۶۵ سال و باالتر در 
جه��ان از ۹.۳ درصد در س��ال 2۰2۰ به ۱۶ درصد در س��ال 2۰۵۰ 
افزایش پیدا خواهد کرد. این نس��بت برای جمعیت ۶۰ سال و باالتر 
در ح��ال حاضر ۱2.۳ درصد اس��ت و تا س��ال 2۰۵۰ ب��ه 22 درصد 
افزایش می یابد. در س��طح جهانی نیز تعداد افراد 8۰ سال به باال بین 
سال های ۱۹۹۰ و 2۰۱۹ تقریبا سه برابر شده و از ۵۴ میلیون نفر به 
۱۴۳ میلیون نفر رس��یده است. پیش بینی می شود که این مهم بین 
س��ال های 2۰۱۹ تا 2۰۵۰ باز هم س��ه برابر ش��ود و به ۴2۶ میلیون 
برس��د. همچنین پیش بینی ش��ده که در این بازه زمانی تعداد افراد 
8۰ سال به باال بیشترین درصد افزایش را در آسیای شرقی، آفریقای 

شمالی و آسیای غربی نشان دهد.
این روند جهانی عینا در ایران هم تکرار ش��ده اس��ت. از یک  طرف 
برنامه های تنظیم خانواده پیش و پس از انقالب باعث کنترل و کاهش 
باروری شد و از طرف دیگر افزایش رفاه و گسترش بخش بهداشت و 
س��المت کمک کرد تا افراد عمر های طوالنی تری را تجربه کنند. نرخ 
ب��اروری کل در ای��ران از ابتدای دهه ۴۰ تا امروز از ۶.۹ به حدود ۱.۶ 
کاهش پیدا کرده اس��ت. نرخ باروری کلی به متوس��ط تعداد فرزندان 
زنده ای که هر زن، در سنین باروری خود )۱۵ تا ۴۹ سالگی( به دنیا 
می آورد، اش��اره دارد. یعنی اگر ه��ر زن در دهه های ۴۰ یا ۶۰ حدود 
هفت ک��ودک به دنیا می آورد، در دهه ۹۰ ای��ن عدد به دو کودک و 

کمتر کاهش پیدا کرده است.
جایگاهجمعیتیایراندرمنطقهوجهان

ایران هجدهمین کشور پرجمعیت جهان است و پیش بینی می شود 
تا س��ال 2۰۳۰ با پش��ت سر گذاش��تن ترکیه به رتبه هفدهم جهان 
برسد. در میان 2۰ کشور پرجمعیت جهان تنها در دو کشور نرخ رشد 
جمعیت منفی اس��ت. روس��یه و ژاپن به ترتیب نرخ های منفی ۰.۰2 
درصد و ۰.۳۴ درصد را تجربه می کنند. کشور های آفریقایی نیجریه، 
اتیوپی و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز نرخ های رشد جمعیت باالیی 
را تجربه می کنند که حدود ۳ درصد و باالتر اس��ت. ایران نس��بت به 
کشور های دیگر نرخ رشد جمعیت متوسطی دارد. نرخ رشد جمعیت 
در ۱۱ کشور کمتر از یک درصد است، اما نرخ رشد جمعیت در ایران 
۱.2۳ است. همچنین نرخ رشد جمعیت مکزیک و اندونزی هم کمتر 

از ایران است.
س��ند چش��م انداز جمهوری اس��المی ایران در افق ۱۴۰۴ در سال 
۱۳82 ابالغ شد. مطابق این سند ایران باید در افق ۱۴۰۴ به »جایگاه 
اول« منطقه در بخش های مختلف دس��ت پیدا کند. منطقه موردنظر 
در این سند س��طح منطقه آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه، 
قفقاز، خاورمیانه و کشور های همس��ایه است. ایران چهارمین کشور 
پرجمعیت در میان 2۴ کشور این منطقه است. کشور های پاکستان، 
مصر و ترکیه به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. جمعیت هر 
کدام از کشور های عراق، افغانستان، عربستان، ازبکستان و یمن که در 
رتبه های ۵ تا ۹ منطقه قرار دارند کمتر از نصف جمعیت ایران است. 
جمعیت این کش��ور ها بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر است. جمعیت ۱۵ 
کش��ور دیگر منطقه بین یک میلی��ون و 7۰۰ تا کمتر از ۱۹ میلیون 
قرار دارد. پنج کشور کمتر از ۵ میلیون نفر جمعیت دارد. جمعیت ۱۱ 

کشور کمتر از ۱۰ میلیون نفر است.
در میان کشور های منطقه سوریه با رقم ۴.۴۳ درصد باالترین نرخ 
رشد جمعیت را دارد. در مقابل، دو کشور لبنان و گرجستان نرخ های 
رش��د جمعیت منفی را تجربه می کنند. همچنین نرخ رشد جمعیت 
در ش��ش کشور منطقه یعنی بحرین، عراق، افغانستان، عمان، یمن و 
تاجیکس��تان بیش از 2 درصد است. نرخ رشد جمعیت در ۱۵ کشور 

دیگر و از جمله ایران، مثبت و کمتر از 2 درصد است.
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فرص��ت امروز: دو خبر مهم رئیس بانک مرک��زی برای دارندگان چک، 
ماحص��ل نشس��ت علی صالح آبادی با کمیس��یون اص��ل ۹۰ مجلس بود. 
رئیس کل بانک مرکزی در حاش��یه این نشس��ت از آغاز تدریجی اتصال 
دس��ته چک ها به دس��تگاه های خودپرداز در آذرماه و عملیاتی شدن آن تا 
پایان س��ال خبر داد. قان��ون جدید چک که از ابتدای امس��ال الزم االجرا 
ش��د، ثب��ت و صدور چک را ملزم به ثبت در س��امانه صی��اد کرد و نقل و 
انتق��ال چ��ک را از طریق پشت نویس��ی ممن��وع کرد. بان��ک مرکزی در 
راس��تای پیاده س��ازی این قانون، روش های متنوعی را برای ثبت، تأیید و 
اس��تعالم چک های صادرشده تدارک دید که شامل روش های حضوری و 
غیرحضوری می ش��وند. روش های کامال غیرحضوری که همزمان با شروع 
توزیع چک های صیادی جدید عملیاتی شده اند شامل ارائه خدمات ثبت، 
تأیید و استعالم چک به وسیله برنامک های تلفن همراه اعم از برنامک های 
پرداخت��ی، همراه بانک ها و فضای اینترنت بانک هاس��ت. بنابراین کاربران 
می توانن��د مراحل موردنیاز را از این س��ه روش بدون مراجعه حضوری به 

شعب بانک یا خودپردازها انجام دهند.
ام��ا از آنج��ا که امکان ثبت و صدور چک در س��امانه صی��اد به صورت 
اینترنت��ی برای همگان مقدور نیس��ت، یکس��ری برنامه ریزی ها همچون 
فعال س��ازی خودپردازها و ارس��ال پیامک برای ثبت و انتقال باید در نظر 
گرفته شود که از ابتدای سال تاکنون این موضوع بی نتیجه ماند، تا اینکه 
رئی��س کل بانک مرک��زی دیروز از امکان ثبت، ص��دور و تاییدیه چک از 
طریق خودپرداز بانک ها خبر داد و گفت: امکان ثبت، صدور و تاییدیه چک 
از طریق خودپرداز از آذرماه به تدریج آغاز می ش��ود و تا پایان س��ال همه 

بانک ها باید این امکان را برای مشتریان فراهم کنند. 
وقتیرقمچکهاسقفدارمیشود

با الزم االجرا شدن قانون جدید چک که از ابتدای امسال، ثبت و صدور 
چک ملزم به ثبت در س��امانه صیاد ش��د و همچنی��ن نقل و انتقال چک 
از طریق پشت نویس��ی نیز از س��وی بانک مرکزی ممنوع اعالم شد. برای 
ثبت، تأیید و استعالم چک های صادرشده در این قانون، دو روش حضوری 
و غیرحضوری تعریف ش��د که روش های کامال غیرحضوری )که همزمان 
با ش��روع توزیع چک های صیادی جدید عملیاتی ش��ده اند( ش��امل ارائه 
خدمات ثبت، تأیید و استعالم چک به وسیله برنامک های تلفن همراه اعم 

از برنامک های پرداختی، همراه بانک ها و فضای اینترنت بانک هاس��ت. در 
نتیجه کاربران می توانند مراحل مورد نیاز برای ثبت و صدور چک را بدون 
مراجعه حضوری به شعب بانک ها و یا خودپردازها بدین طریق انجام دهند.

البت��ه از آنج��ا که امکان ثبت و صدور چک در س��امانه صیاد به صورت 
اینترنتی برای همه مردم مقدور نیست، بایستی فعال سازی خودپردازها و 
ارس��ال پیامک برای ثبت و انتقال نیز در این میان انجام می ش��د که حاال 
آنط��ور که رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت، امکان ثبت، صدور 
و تاییدی��ه چک از طریق خودپردازها از آذرماه به تدریج آغاز می ش��ود و 
تا پایان س��ال همه بانک ها باید این امکان را برای مش��تریان خود فراهم 
کنند. همچنین در صورتی که در زمان وصول چک ها موجودی حس��اب 
در بانک موردنظر، کفایت مبلغ چک را ندهد و آن فرد در حساب خود در 
بانکی دیگر موجودی داشته باشد، باید امکان برداشت از آن حساب فراهم 
ش��ود که طبق گفته علی صالح آبادی، از دی ماه امکان پاس کردن چک 
با استفاده از موجودی فرد در بانک های مختلف فراهم می شود و در حال 
حاض��ر ۱8 بانک این امکان را فراهم کرده ان��د. طبق اعالم بانک مرکزی، 
صالح آبادی همچنین درباره تضمین چک نیز گفته که محدویت هایی در 
قانون وجود دارد که قرار شده راهکار قانونی در این زمینه پیدا شود. درباره 
س��قف اعتباری چک نیز در جلسه آتی ش��ورای پول و اعتبار و به صورت 
تدریجی بررسی و عملیاتی خواهد شد.  البته در کل موادی از قانون جدید 
چک توسط بانک مرکزی و بانک ها اجرا نشده است که طبق اعالم رئیس 
کل بانک مرکزی تا پایان امس��ال این قانون به صورت کامل اجرا می شود 
و برای اجرای قانون چک معادل ۱7 وظیفه به بانک مرکزی داده شده که 
۱۱ مورد آن اجرا شده و شش مورد آن نیز هنوز اجرا نشده است که شامل 

مواردی چون چک الکترونیک، چک موردی و اعتبار چک است.
صدورچکتضمینیدرسامانهصیاد

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
در جمع خبرنگاران، یکی از مهمترین بحث های قانون چک را تأیید و ثبت 
چک دانس��ت و گفت: در حال حاضر از طریق اپلیکیشن های موبایلی این 
امکان فراهم اس��ت اما از طریق پیامک و خودپرداز اجرایی نشده که مورد 
تأکید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار گرفت. از آذرماه تا پایان امسال به 
تدریج همه بانک ها امکان تایید چک از طریق خودپرداز را فراهم می کنند؛ 

بانک ها را ملزم کردیم که با توجه به اینکه بیشتر مشتریان به داخل شعب 
مراجعه می کنند، این امکان از طریق خودپرداز سریع تر عملیاتی شود.

او موضوع دیگر این جلسه را درخصوص قانون چک، امکان دسترسی به 
موجودی صادرکننده چک در س��ایر بانک ها خواند و افزود: در صورتی که 
چکی که صادر می شود در حساب مربوط به چک موجودی کافی نداشت، 
دریافت کنن��ده چک می تواند از موجودی فرد صادرکننده چک در س��ایر 

بانک ها آن را وصول کند.
همچنین علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره 
به اهمیت رفع مش��کالت قانون صدور چک گفت: در این نشست تسهیل 
ثبت و تأیید اطالعات چک در سامانه صیاد از طریق پیامک، خودپردازها و 
دستگاه های کارتخوان برای حل مشکل دسترسی برخی از مردم به گوشی 
هوشمند و اینترنت پیگیری شد و بانک مرکزی متعهد شد تا پایان دی ماه 

امسال این موضوع را حل کند.
او درباره ارس��ال پیامک تأیید ثبت اطالعات برگه چک در سامانه چک 
برای گیرنده آن نیز گفت: برای پیش��گیری از مشکل عدم ثبت اطالعات 
چک و تس��ویه آن در شبکه بانکی و مشکالتی که برای مردم فراهم شده 
بود، بانک مرکزی مکلف شد تا پایان آذرماه امسال نسبت به اطالع رسانی 

به گیرنده چک اقدام کند.
خضری��ان امکان صدور برگه چک بابت تضمین و وثیقه را یکی دیگر از 
مشکالت سامانه صیاد عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت و کارکردهای 
این موضوع برای کس��ب و کارها، بانک مرکزی مکلف ش��د در اسرع وقت 
امکان صدور چک بابت تضمین را در سامانه فراهم کند و البته کمیسیون 
اصل ۹۰ با همکاری مرکز پژوهش ها و کارشناس��ان بانک مرکزی، رویه ای 
را برای این امر پیش بینی خواهند کرد تا به لحاظ قانونی نیز مش��کلی به 

وجود نیاید.
وی در پای��ان به مس��ئله تکلیف بانک مرکزی ب��رای اجرای گام به گام 
تعیین س��قف اعتباری برای دارندگان دسته چک جهت پیشگیری از بروز 
مشکل برای مردم و کسب و کارها، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی مکلف 
شد که تعیین اعتبار برای دارندگان دسته چک را به صورت گام به گام و 
به دور از ش��تابزدگی انجام دهد چراکه شتابزدگی باعث قفل شدن کسب 

و کارها می شود.

2خبرمهمرئیسکلبانکمرکزیبرایثبتوصدورچک

چک ها به خودپردازها متصل می شوند

بانک مرکزی دس��تورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به 
اشخاص محجور )کسانی که به علت صغر سن یا اختالل در وضعیت روانی 
و عقلی خود نمی توانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند( را به 
بانک ها ابالغ کرد. بانک مرکزی در این بخشنامه اعالم کرد: به موجب ماده 
)۶7( آیین نامه اجرایی ماده )۱۴( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 
هی��أت محترم وزیران، بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی مکلفند به 
منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی 
ریسک برقراری تعامالت کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب 
رجوع اقدام کنند. در این میان، تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور اعم 
از اش��خاص کمتر از )۱8( س��ال تمام، مجانین و اشخاص غیررشید که به 
موج��ب ماده )7۰( آیین نامه مذکور ارائ��ه هرگونه خدمات که کاربرد آنها 
صرفا در فعالیت های تجاری توجیه دارد و برای ش��خص تعهدآور است، به 

اشخاص یادشده ممنوع و از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
اگرچه برای تعیین سطح فعالیت مشتریان، آگاهی از اطالعات اقتصادی 
از جمله اطالعات شغلی، درآمدهای حاصل از شغل، درآمدهای غیرشغلی 
و نیز اطالعات عملیات تجاری آنها نقش کلیدی دارد، لیکن تعیین سطح 
فعالیت اش��خاص محجور، به جهت محدودبودن اقالم اطالعات اقتصادی 
آنها با س��هولت و س��رعت بیشتری قابل انجام اس��ت. با عنایت به مراتب 

مذکور و در اجرای تبصره )۱( ماده )۱۱2( آیین نامه یادش��ده، مقرراتی با 
عنوان »دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص 
محجور در مؤسسات اعتباری« تدوین شد و در جلسه هیأت عامل محترم 
بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت. »دس��تورالعمل اجرایی تعیین حدود 
ارائه خدمات بانکی به اش��خاص محجور در مؤسس��ات اعتباری« مشتمل 
بر الزامات مهمی اس��ت که از جمله اهم آنها می توان به این موارد اش��اره 
ک��رد: ارائه خدمات بانکی اعم از اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع 
تس��هیالت و قبول انواع تعهدات با موضوع��ات تجاری، افتتاح و نگهداری 
حساب سپرده قرض الحسنه جاری با یا بدون دسته چک و خرید و فروش 
ارز اعم از نقدی و حواله ای به اشخاص محجور مجاز نیست. اجاره صندوق 

امانات به اشخاص کمتر از )۱8( سال نیز ممنوع شده است.
مؤسسه اعتباری، مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده 
قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 
به نام هر شخص محجور نیست. افتتاح حساب سپرده به صورت مشترک با 
اشخاص محجور مجاز نیست. افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز 
و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور 
مجموعا در بیش از دو مؤسسه اعتباری مجاز نیست و بانک مرکزی شرایط 
اجرای آن را از طریق س��امانه سیاح فراهم می کند. اختصاص هرگونه ابزار 

پرداخت به حس��اب های سپرده اش��خاص کمتر از )7( سال تمام ممنوع 
اس��ت. اختصاص ابزار پرداخت به حساب های سپرده اشخاص باالتر از )7( 
س��ال تمام تا )۱2( س��ال تمام و نیز مجانین و اش��خاص غیررشید باالتر 
از )۱8( س��ال تمام فق��ط در قالب اعط��ای کارت پرداخت فیزیکی مجاز 
است. مؤسسات اعتباری و شرکت های خدمات پرداخت باید امکان پذیرش 
ابزارهای پرداخت اشخاص محجور در پذیرندگان اصنافی که بانک مرکزی 
مش��خص می کند را محدود کنند. مؤسس��ات اعتباری بای��د رویه هایی را 
اتخاذ کنند که پس از رفع حجر، بالفاصله نس��بت به خلع سمت نماینده 
قانونی اقدام و زمینه برای بهره برداری مس��تقیم مشتری از خدمات بانکی 
فراهم ش��ود. سلب حق برداشت از حس��اب های سپرده ای که توسط مادر 
افتتاح شده اند باید پس از رسیدن مشتری به سن )۱8( سال تمام صورت 
پذیرد. عالوه بر آن، آس��تانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه 
حس��اب های سپرده متعلق به هر شخص محجور روزانه مبلغ ۵۰ میلیون 
تومان و ماهانه مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان است. در صورت درخواست دارنده 
حق برداش��ت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت 
وجه حضوری بیش از آستانه های مجاز تعیین شده، برداشت وجه منوط به 
تکمیل فیلد )قسمت( »بابت« در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال 

بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت، با منافع شخص محجور است.

نحوهخدماتدهیبانکهابهافرادمحجوراعالمشد

بانکنـــامه

افت140هزارتومانیقیمتسکه
کاهشقیمتدالرادامهدارد

روند قیمت ها در بازار طال، س��که و ارز، دیروز هم ریزش��ی بود و هر 
دالر آمریکا در حالی در بازار آزاد تهران به قیمت 28 هزار و 2۹۱ تومان 
رس��ید که در صرافی های بانکی با کاهش حدود ۵۰۰ تومانی به کانال 
2۶ هزار تومان بازگشت. بر این اساس، هر دالر در صرافی های بانکی با 
۵7۹ تومان کاهش در روز دوش��نبه به نرخ 2۶ هزار و ۹8۰ تومان داد 
و ستد شد. قیمت فروش یورو نیز با 2۵۰ تومان کاهش به ۳۱ هزار و 
۴۶۳ تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر 2۶ هزار و ۴۴۵ تومان و نرخ 
خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و 8۴۰ تومان اعالم شد. همچنین ارزش هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۱۴۰ هزار تومانی به 
رقم ۱2 میلیون و ۴7۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز ۱2 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 
۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع س��که ۳ میلیون و 8۰۰ هزار تومان 
و س��که یک گرمی 2 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار 
طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار به یک میلیون و 2۵8 هزار تومان 
و هر مثقال طال به ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. اُنس جهانی طال 
نیز با سه دالر و 2۳ سنت کاهش به قیمت یک هزار و 8۶2 دالر و پنج 

سنت ارزش گذاری شد.

فهرستابربدهکارانرامنتشرکنید
اولتیماتوموزیراقتصادبهبانکها

وزیر اقتصاد از بانک ها خواس��ت هر سه ماه فهرس��ت ابربدهکاران را 
منتشر کنند. سیداحس��ان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی نوش��ت: »در نامه رس��می به بانک مرکزی خواستم که بانک ها 
هر س��ه ماه فهرس��ت ابربدهکاران را در س��ایت خود منتشر کنند تا به 
جای اش��خاص معدود، دسترسی به تسهیالت برای طیف وسیع تری از 
تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.« در نامه خاندوزی به علی صالح آبادی، 
رئیس بانک مرکزی آمده اس��ت: »بانک ها و مؤسس��ات اعتباری مکلف 
شوند مشخصات تسهیالت گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص 
منابع، مبلغ تس��هیالت یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ 
س��ود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.« به نوشته وزیر اقتصاد »بانک 
و مؤسسات اعتباری مکلف هستند که آخرین اقدامات موسسه اعتباری 
ب��رای وصول مطالب��ات درخصوص کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی و 
ذی نفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها که مانده بدهی غیرجاری آنان 
اعم از بدهی تسهیالتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در 
آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن و همچنین ضوابط مقرر در آیین نامه 
تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار در هر 
مؤسسه اعتباری اس��ت، در پایگاه اطالع رسانی رسمی خود برای اطالع 

عموم به صورت گزارش های سه ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند.«

مدیرروابطعمومیبانکمرکزیتکذیبکرد
افزایشکارمزدخدماتبانکیواقعیتندارد

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به شایعه افزایش کارمزد 
خدمات بانکی در س��ال جاری، گفت بانک مرکزی امس��ال مصوبه ای 
درباره افزایش کارمزد خدمات بانکی نداشته است. مصطفی قمری وفا 
در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: فیلمی که امروز درباره مصوبه 
افزایش خدمات بانکی در ش��بکه های اجتماعی در حال انتشار است، 
مربوط به امس��ال نیست. به گفته وی، بخش��نامه اخیر بانک مرکزی 
درخص��وص کارمزدهای خدمات بانکی بیش��تر جنبه توضیحی و رفع 
ابهام از ش��بکه بانکی در رابطه با مصوبات قبلی بوده و براساس آن در 
مواردی کارمزد کاهش یافته و یا حتی حذف شده است.   گفتنی است 
روز گذش��ته در ش��بکه های مجازی خبری درباره نرخ جدید خدمات 
بانکی و اجرای آن از اول آذرماه منتش��ر ش��د که موجب واکنش مدیر 
رواب��ط عمومی بانک مرکزی در این خصوص گردید. براس��اس قانون، 
بانک مرکزی هر ساله با مصوبه شورای پول و اعتبار می تواند تعرفه های 
کارمزد خدمات بانکی را مورد بازنگری قرار دهد که در بخش خدمات 

ریالی، آخرین تغییر برای حدود پنج سال پیش است.

کدامرمزارزهاآلودگیزیستمحیطیبیشتریدارند؟
آالیندهترینارزهایدیجیتال

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که شبکه بیت کوین تنها در سال 
2۰2۱ میالدی حدود ۵7 میلیون تن دی اکس��یدکربن تولید کرده است. 
کارشناسان می گویند برای خنثی کردن این میزان آلودگی به 28۴ میلیون 
درخ��ت جدید نیاز اس��ت. معموال در مباحث مربوط به توس��عه صنعت 
بالک چین، استخراج ارزهای دیجیتال و حفظ محیط زیست کنار هم قرار 
نمی گیرند. اما فقط یک توییت از ایالن ماسک، مدیرعامل تسال کافی بود 
تا جامعه ارز دیجیتال در این فکر فرو برود که ماینرهای بیت کوین و دیگر 
ش��بکه های مبتنی بر اثبات کار دارند چه بالیی سر این سیاره می آورند. 
وب سایت »فارکس ساجست« در یکی از تحقیقات جدید خود با استفاده 
از داده های پلتفرم های استاتیسا ، بیزینس اینسایدر ایندیا  و لپ تاپ مگ، 
 میزان آالیندگی ارزهای دیجیتال و همچنین مقدار تقریبی انتشار کربن 
و مناب��ع موردنیاز برای مقابله با اثرات آلودگی تولیدش��ده را اندازه گیری 
کرده است. همانطور که پیش بینی می شد، بیت کوین و اتریوم آالینده ترین 
ش��بکه های ارز دیجیتال هستند. این دو شبکه بیشترین قدرت پردازشی 
را هم در مقایسه با سایر بالک چین ها در اختیار دارند. کما اینکه تنها در 
س��ال 2۰2۱، بیت کوین حدود ۵۶.8 میلیون تن دی اکسیدکربن منتشر 
کرده که 2.۵ برابر اتریوم اس��ت. طبق ارزیابی های این ش��رکت، تاثیرات 
زیست محیطی بیت کوین به  حدی زیاد است که اگر بخواهیم تمام گازهای 
آالینده منتشرشده توسط استخراج کنندگان بیت کوین را خنثی کنیم، به 
28۴.۱ میلیون درخت نیاز خواهیم داشت. هرچند اتریوم آلودگی کمتری 
تولید می کند، اما عملکرد آن هم چندان س��الم نیس��ت. در سال جاری، 
اس��تخراج کنندگان اتریوم 22 میلیون تن دی اکسیدکربن تولید کرده اند. 
اگ��ر بخواهیم با اثرات این مقدار دی اکس��یدکربن مقابله کنیم، تقریبا به 
۱۱۰ میلی��ون درخت جدید نیاز داریم. بیت کوین کش یکی از فورک های 
بیت کوین است که در سال 2۰۱7 و با هدف استخراج بالک های بزرگ تر 
ایجاد ش��د؛ بالک های بزرگ ت��ری که البته آلودگی بیش��تری هم تولید 
می کنند. این ارز دیجیتال با تولید ۱.۵ میلیون تن دی اکسیدکربن در رتبه 
سوم قرار گرفته است. با این حال، بیشترین نرخ رشد ساالنه  میزان انتشار 
گازهای گلخانه ای، با 7۴8 درصد افزایش متعلق به بیت کوین کش است.
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رئیسسازمانبورسخبرداد
عرضهاوراقبراساسکششسهام

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بی��ان اینکه عرضه اوراق دولتی 
براساس کشش بازار سرمایه انجام می شود، گفت ما قصد داریم بازار بدهی 
را بزرگ کنیم تا دولت و شرکت های خصوصی به راحتی از این بازار تامین 

مالی کنند.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، مجید عشقی درباره فروش اوراق 
دولتی در بازار سرمایه افزود: بازار بدهی و بازار سرمایه دو بازار مجزا هستند 
ک��ه در کل دنیا در کنار هم فعالیت می کنند. فردی که س��هام خریداری 
می کند به ندرت اتفاق می افتد که س��هام خود را بفروشد و اقدام به خرید 
اوراق مش��ارکت ی��ا اوراق بدهی کند. ما قصد داریم ب��ازار بدهی را بزرگ 
کنیم تا هم دولت و هم شرکت های خصوصی به راحتی از این بازار تامین 

مالی کنند.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه براساس کشش بازار 
س��رمایه، اقدام به عرضه اوراق دولتی می کنیم، گفت: نهادهای مالی مانند 
بانک ها، بیمه ها و صندوق های سرمایه گذاری باید براساس مقررات، بخشی 
از دارایی خود را اوراق خریداری کنند و در زمانی که قرار است اوراق عرضه 
ش��ود ما میزان توانایی آنها در خرید اوراق را می سنجیم و برهمین اساس 

خریداران اوراق مشخص می شوند.
وی با اشاره به اینکه سهامداران حقیقی این اوراق را خریداری نمی کنند، 
ادامه داد: اینگونه نیس��ت که اوراق روی میز باشد و به مردم بگوییم سهام 
بفروش��ند و اوراق خریداری کنند، زیرا ۹۹ درصد این اوراق قبال بازاریابی 
ش��ده است. بخش عمده ای از منابع حاصل از فروش اوراق صرف بازخرید 
اوراق قبلی می شود و وجوه حاصل از فروش، دوباره به بانک ها و صندوق ها 
باز می گردد و لذا خالص عددی که از بازار خارج می شود ۱۰ درصد است. 
ما در عرضه های اولیه نیز کشش بازار را مدنظر قرار می دهیم و اکنون برخی 

از شرکت ها آماده عرضه اولیه هستند.
گفتنی است به تازگی مباحث زیادی پیرامون اوراق و فروش آن در بازار 
مطرح شده است که ریزش های بازار را هم به آن ارتباط می دهند، اما این 
موضوع،  تصور اشتباهی بوده و ناشی از نبود درک صحیح از ساختار بازار 

اوراق و تاثیر آن در ارزش گذاری است.

درجلسهستاداقتصادیدولتمطرحشد
ضرورتتثبیتتنظیمبازارموادغذایی

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره سپرده گذاری از منابع 
صندوق توس��عه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه؛ مقرر شد مدیرعامل 

صندوق توسعه ملی مصوبات الزم در این زمینه را اخذ و به اجرا درآورد.
جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت یکش��نبه ش��ب به ریاس��ت 
س��یدابراهیم رئیسی برگزار ش��د و در آن وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از 
وضعیت تنظیم بازار مواد غذایی و خوراکی ها با توجه به تقسیم کار جدید 
و تفویض اختیارات و اقدامات مناس��بی که در این حوزه با مشارکت فعال 
بس��یج و بازرسان وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت 
انجام ش��ده، بیان کرد. وزارت جهاد کش��اورزی همچنین در گزارش های 
جداگان��ه ای، وضعیت توزیع م��رغ و تخم مرغ را ب��ا قیمت های مصوب و 
تحت نظارت، از طریق سامانه هوشمندی که به تازگی با عنوان »بازرگام« 
راه اندازی ش��ده، تش��ریح کرد. پس از ارائه گزارش وزارت جهاد کشاورزی 
مقرر ش��د تنظیم بازار در بخش مواد غذایی به گونه ای باش��د که ش��اهد 
افزایش قیمت نباشیم و قیمت ها تثبیت شود. همچنین در این جلسه بر 
تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه از طریق منابع قانونی ازجمله صندوق 
توس��عه ملی تاکید ش��د. در ادامه این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی نیز 
گزارشی از اقدامات خود در تنظیم بازار ارز و چگونگی نظارت بر مبادالت 
ریالی فعاالن حوزه بازار ارز ارائه کرد و مقرر ش��د اقدامات در این زمینه با 

قدرت ادامه یابد.

بررسیآمارهایتجارتنشانمیدهد
سهمارزترجیحیدروارداتکاالهایاساسی

آماره��ا حاکی از این اس��ت که در هفت ماهه امس��ال از مجموع ۱۱.۵ 
میلیارد دالر واردات کاالی اساس��ی، حدود ۹.۱ میلیارد دالر معادل 7۹.۱ 

درصد با ارز ترجیحی و دالر ۴2۰۰ تومانی وارد شده است.
حدود هفت ماه اول امس��ال بیش از ۱۱.۵ میلیارد دالر کاالی اساس��ی 
به طور قطعی ترخیص و وارد کشور شده که ۶۳ درصد در مقایسه با مدت 
مش��ابه سال قبل رش��د دارد. جریان واردات کاالهای اساسی در 2۵ گروه 
کاالیی در نیمه اول امسال نشان داده بود که ۱۴.۳ میلیون تن به ارزشی 
بالغ بر 8.8 میلیارد دالر وارد کشور شده است. تازه ترین گزارشی که معاون 
فنی گمرک ایران از وضعیت واردات کاالهای اساسی به ایسنا اعالم کرده 
نش��ان از ادامه روند افزایشی واردات قطعی این اقالم است. مهرداد جمال 
ارونقی می گوید: از ابتدای سال جاری تا ۱۰ آبان ماه، بیش از ۱8.7 میلیون 
تن به ارزش��ی بالغ بر ۱۱.۵ میلیارد دالر کاالی اساسی از گمرک ترخیص 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 2۹ درصد و ارزش 
۶۳ درص��د افزایش دارد. براس��اس این گزارش، در دوره مورد بررس��ی از 
مجم��وع واردات صورت گرفته ۹.۱ میلیارد دالر معادل 7۹.۱ درصد با ارز 
۴2۰۰ وارد شده است. آمارها حاکی از این است: ۳.۶ میلیون تن گندم به 
ارزش ۱.2 میلی��ارد دالر، ۵.۵ میلیون تن ذرت به ارزش ۱.۹ میلیارد دالر، 
2.2 میلیون تن جو به ارزش ۶۵۶.۶ میلیون دالر، ۱.7 میلیون تن دانه های 
روغنی به ارزش ۱.2 میلیارد دالر، ۱.7 میلیون تن کنجاله س��ویا به ارزش 
۹۵2.۱ میلی��ون دالر، روغن خوراکی و خام ۱.۳ میلیون تن به ارزش ۱.8 
میلیارد دالر و دارو، تجهیزات و ملزومات پزش��کی ۱2.۵ هزار تن به ارزش 
۱.۳ میلیارد دالر اقالمی است که با ارز ۴2۰۰ تأمین ارز و وارد شده است. 
همچنین از مجموع کاالهای اساس��ی واردشده، 2.۳ میلیون تن به ارزش 
بیش از 2.۳ میلیارد دالر با ارز نیمایی وارد شده است. بر این اساس 78۱.8 
هزار تن برنج به ارزش ۶۶۳.2 میلیون دالر، 887.۵ هزار تن شکر به ارزش 
۳8۴.۴ میلیون دالر، ۴۴.۹ هزار تن الس��تیک س��نگین به ارزش ۱۶2.7 
میلی��ون دالر، 2۵.۶ هزار تن به ارزش 2۶۵.۶ میلیون دالر ماش��ین آالت 

تولیدکننده کاالهای اساسی از اقالم وارداتی با ارز نیمایی است.
همچنین 22۴.۶ تن داروهای دامی ضروری به ارزش 27.۹ میلیون دالر 
و کودهای شیمیایی به وزن ۱۴۱.۳ هزار تن به ارزش ۹۶.۱ میلیون دالر به 
همراه ۴۵۶.۱ هزار تن به ارزش ۶۹۵.۵ میلیون دالر در قالب س��ایر کاالها 
با تأمین ارز در س��امانه نیما وارد ش��ده اس��ت. در کنار اقالمی که واردات 
قطعی ش��ده، گزارش اخیر گمرک نش��ان داده بود که تا هشتم آبان ماه، 
بیش از 7میلیون تن کاالی اساس��ی در گمرک و بنادر دپو ش��ده بود که 

روند افزایشی داشته است.

خبرنــامه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران در سومین روز معامالتی هفته به مرور 
و ب��ه طور پلکانی کاهش یافت و در حالی که کار خود را با رقم یک میلیون 
و ۴۴2 هزار واحد در ابتدای معامالت صبح دوش��نبه آغاز کرد، نهایتا با رقم 
ی��ک میلی��ون و ۴۱۶ هزار واحد به کار خود پای��ان داد. در جریان معامالت 
روز دوش��نبه در بورس تهران، شاخص کل بورس با کاهش 2۶ هزار و ۱7۴ 
واحدی به رقم یک میلیون و ۴۱۶ هزار واحد رس��ید و شاخص کل با معیار 
هم وزن با ۴ هزار و ۱۱۴ واحد کاهش، رقم ۳8۴ هزار و 88۵ واحد را به ثبت 
رساند. در معامالت سومین روز هفته بیش از ۵ میلیارد و 2۱۳ میلیون سهم، 
ح��ق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۱ ه��زار و ۴۵۶ میلیارد ریال در بورس 
اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، کاهش 22 هزار و 7۹۴ 
واحدی و ش��اخص ب��ازار دوم نیز کاهش ۴۱ ه��زار و 228 واحدی را تجربه 
کردند. در آن سوی بازار سرمایه نیز آیفکس در ادامه روند نزولی شاخص ها، 
کاهش��ی شد و شاخص کل فرابورس با افت 2۴2 واحدی و ایستادن در رقم 

2۰ هزار و 287 واحد مجددا از نیمه کانال 2۰ هزار واحدی پایین رفت.
به نظر می رس��د سایه قیمت گذاری دس��توری و تصمیمات اخیر در مورد 
قیمت گ��ذاری خودروها همچنان معامالت بازار س��رمایه را تحت تاثیر قرار 
داده و هرچند رئیس سازمان بورس به تازگی از بررسی دوباره اصالح قیمت 
خودرو خبر داده اس��ت، اما دس��تور اخیر رئیس جمه��ور که افزایش قیمت 
خودروهای دو خودروس��از بزرگ کش��ور را لغو کرده، به نوسان بازار سرمایه 
دامن زده اس��ت، چراکه شرکت های بورس��ی که نرخ مصوب دارند، از جمله 
شرکت های خودرویی که محصول را با قیمت مصوب می فروشند، از بازار آزاد 
تاثیر نمی پذیرند و باید مجوز افزایش قیمت داشته باشند. یعنی مهم نیست 
که قیمت خودرو در بازار آزاد چقدر است، بلکه مهم، قیمت در صورت مالی 

و روند سود و زیان قیمت کارخانه است.
دربازاربورسوفرابورسچهگذشت

در جریان معامالت س��ومین روز هفته در ب��ورس تهران، نمادهای بورس 
اوراق به��ادار تهران )بورس( با یک هزار و 828 واحد، گروه صنعتی پاکش��و 
)پاکشو( با ۳۰۰ واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 28۵ 
واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با ۱87 واحد و پتروشیمی فناوران )شفن( 
با ۱۰8 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص بورس داشتند. در سوی 
مقابل، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۳هزار و ۳72 واحد، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فارس( با 2 هزار و 872 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 
2 هزار و ۵۱ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار 
و ۶۳۴ واح��د، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( ب��ا یک هزار و 2۶۳ واحد، 
پاالی��ش نفت اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و 2۶ واحد، پتروش��یمی پردیس 

)ش��پدیس( با ۹۹۶ واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با ۹۰۰ واحد، نفت و گاز 
پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با 28۵ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 8۱۰ واحد و 
پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 8۰۶ واحد، با تاثیر منفی بر ش��اخص 

بورس همراه شدند.

همچنین ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، بورس اوراق 
به��ادار تهران )بورس(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(،  گ��روه دارویی برکت 
)برک��ت(، فوالد مبارکه اصفه��ان )فوالد(، بانک ملت )وبملت( و گس��ترش 
س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگس��تر( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. 
گ��روه اداره بازارهای مالی با ۳۵ هزار و 882 معامله به ارزش ۵ هزار و 2۵۱ 
میلی��ارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با ۳8 هزار و 2۴۹ معامله به ارزش 2 
هزار و 8۳8 میلیارد ریال، گروه خودرو با ۴۰ هزار و ۶8۱ معامله به ارزش 2 
هزار و 8۱۳ میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با ۴2 هزار و 7۵8 معامله به 
ارزش 2 هزار و ۶7۱ میلیارد ریال و گروه شیمیایی با ۳7 هزار و ۹۹۹ معامله 

به ارزش 2 هزار و 28۹ میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس 2۴2 واحد کاهش 
یافت و تا رقم 2۰ هزار و 287 واحد عقب رفت. برپایه معامالت سومین روز 
هفته در فرابورس ایران بیش از 2 میلیارد و ۵۳۵ میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۶8۵ هزار و ۵۴8 میلیارد ریال دادوستد شد. شرکت 
صنعتی مینو با ۱۴ واحد، ش��رکت مدیریت انرژی امید تابان هور با 7 واحد، 
شرکت شرکت آهن و فوالد ارفع با ۳.۵۹ واحد، بیمه سامان با ۳ واحد و گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی با 2.7۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
ش��اخص فرابورس داشتند. همچنین شرکت پلیمر آریا ساسول با ۵۶ واحد، 
ش��رکت پتروشیمی زاگرس با ۴8 واحد، شرکت پتروشیمی تندگویان با ۱8 
واحد، شرکت ذوب آهن اصفهان با ۱۴ واحد و شرکت فرابورس ایران با ۱۰ 

واحد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه شدند.
وعدهعشقیبهسهامدارانبورسی

در حالی که تصمیمات اخیر در مورد قیمت گذاری خودروها معامالت بازار 
س��رمایه را در سه روز گذش��ته تحت تاثیر قرار داد، رئیس سازمان بورس از 
بررسی دوباره اصالح قیمت خودرو خبر داده است. چهارشنبه هفته گذشته 
بود که گروه صنعتی ایران خودرو در بیست و پنجمین طرح فروش فوق العاده 
خود، قیمت چهار خودروی عرضه شده را افزایش داد. هرچند عمر این اتفاق 
کمتر از ۴8 ساعت بود و روز جمعه در پی دستور رئیس جمهور مبنی بر لغو 
افزایش قیمت خودروهای داخی، گروه صنعتی ایران خودرو در اطالعیه ای از 
بازگشت قیمت  محصوالت مشمول افزایش به نرخ های پیش از آبان خبر داد .
اتفاقی که معامالت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد، چراکه شرکت های 
بورسی که نرخ مصوب دارند، از جمله شرکت های خودرویی که محصول را با 
قیمت مصوب می فروشند، از بازار آزاد تاثیر نمی پذیرند و باید مجوز افزایش 
قیمت داشته باشند. در واقع مهم نیست که قیمت خودرو در بازار آزاد چند 
اس��ت، بلکه قیمت در صورت مالی و روند س��ود و زیان قیمت کارخانه مهم 
اس��ت. با این حال به نظر می رسد هنوز پرونده قیمت گذاری خودروها بسته 
نش��ده ، چراکه رئیس س��ازمان بورس از بررسی مجدد اصالح قیمت خودرو 
خبر داده است. مجید عشقی گفته که با پیگیری های سازمان بورس و وزارت 
اقتصاد و طی جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار شد، 

قرار شد که اصالح قیمت خودرو مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی شود.
او درباره نمادهای بس��ته شده خودروها نیز گفته که این نمادها تا زمانی 
که اطالعیه ش��فافی درباره اثرات این تصمیمات بر روی سودآوری شرکت ها 
اعالم نکنند، بسته می مانند. در پی انتشار اطالعیه اصالح قیمت خودرو، نماد 
شرکت های اصلی که این اطالعیه را دادند، در روز چهارشنبه )۱۹ آبان( قبل 
از معامالت بس��ته شد تا شرکت ها شفاف سازی کنند و اطالعات تکمیلی را 

ارائه دهند.
عشقی با بیان اینکه اعالم حذف قیمت گذاری دستوری سه شنبه گذشته 
)۱8 آبان( باعث خوش بینی در بازار ش��د و اثر مثبتی در سایر سهام داشت، 
گفت که پنجشنبه )2۰ آبان( به واسطه اختالف نظری که درباره نحوه اجرای 
سیاست حذف قیمت گذاری دس��توری ایجاد شد، این اطالعیه ملغی و روز 
ش��نبه به دلیل ملغی شدن این سیاس��ت، بازار سرمایه منفی شد. سیاست 
دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت گذاری دستوری است. این سیاست بارها 
توسط رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت اعالم شد و در دستور کار دولت 
قرار گرفت. سیاست بلندمدت این است که از سیاست گذاری دستوری فاصله 

بگیریم تا شرکت ها بتوانند سودآوری بلندمدتی داشته باشند.
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ریزش پلکانی بورس

قیمت گذاری دستوری نه تنها صنعت خودروی ایران را به بیراهه کشانده 
اس��ت، بلکه معامالت بازار س��رمایه را هم در چند روز گذشته تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت. پس از آنکه چهارشنبه گذشته گروه صنعتی ایران خودرو 
از افزای��ش قیمت چهار محصول خود خبر داد، کمتر از دو روز بعد رئیس 
جمهوری در دس��توری این افزایش قیمت را لغو کرد و به دنبال آن، گروه 
صنعتی ایران خودرو در اطالعیه ای از بازگش��ت قیمت  محصوالت مشمول 
افزای��ش به نرخ های پیش از آبان خب��ر داد . این اتفاق اما بی گزند در بازار 
س��رمایه نبود و به عاملی برای ریزش ش��اخص بورس تبدیل شد. در این 
باره، فربد زاوه کارش��ناس صنعت خودرو می گوید: خروج دولت از فعالیت 
اقتصادی و بنگاه داری و معطوف ش��دن آن به نقش رگوالتوری صنایع، از 
جمله مهمترین اقداماتی اس��ت که برای برون رفت از مشکالت اقتصادی 

کنونی ضروری به نظر می رسد.
او در گفت وگ��و با پای��گاه خبری بازار س��رمایه می افزاید: قیمت گذاری 
دس��توری اگرچه یکی از عوامل موثر بر نابودی صنعت خودروسازی بوده 
است، اما چنانچه قیمت خودرو شناور هم می بود، باز هم وضعیت صنعت 
خودروس��ازی بهتر از این ش��رایط نبود. در دوره های��ی که قیمت گذاری 
دستوری هم نبود و شرکت ها مشمول قیمت گذاری دستوری نمی شدند، با 
سرمایه گذاری های بی موردی که در این صنعت صورت گرفت و همچنین 
ورود مدی��ران سیاس��ی به وی��ژه به ش��رکت هایی همچون ای��ران خودرو 

آسیب های جدی بر پیکره این صنعت وارد شود.
زاوه ب��ا بیان اینکه نوع نگاه به اقتصاد ب��رای مدت های مدیدی، نگاهی 
ناقص و مشکل دار بوده است، ادامه می دهد: اضمحالل صنعت خودروسازی 
پس از بازسازی آن در اواخر دهه 7۰ و اوایل دهه 8۰ که بازسازی پرهزینه 
و گران قیمتی بود، رقم خورد. نابودی این صنعت بالفاصله پس از بازسازی 
صنعت خودروس��ازی در سال های 8۱ و 82 آغاز شد. به بیانی دیگر، طی 
این سال ها، شرکت های خودرویی به سمت اضمحالل رفتند و نشانه های 
عملیاتی آن از اواخر دهه 8۰ پس از دولت اول احمدی نژاد، نمایان شد. در 
حالی ک��ه آغاز این روند، به دولت اول وی با طرح های غیرمنطقی همچون 

صادرات خودرو به همه دنیا رقم خورد.
این کارش��ناس خ��ودرو با تأکید ب��ر اینکه قیمت گذاری دس��توری در 

حقیق��ت، تیر خالص صنعت خودروس��ازی بود، می گوی��د: قیمت گذاری 
دستوری باعث بدتر شدن شرایط این صنعت شد و کار را به جایی رساند 
که تاثیرات مخرب مدیریت ناکارآمد آن، تنها محدود به این صنعت نماند 
و به کل اقتصاد تسری یافت و بازار سرمایه نیز را متأثر کرد. شبکه بانکی و 
قطعه سازان از دیگر بخش هایی هستند که از وضعیت صنعت خودروسازی 
آس��یب دیده اند. به اعتقاد وی، وضعیت کنونی ش��رکت های خودرویی به 
گونه ای اس��ت که ارزش تابلوی بورسی آنها، غیرواقعی است. میزان بدهی 
و زیان این ش��رکت ها به شدت از کل دارایی آنها بیشتر است که حکایت 
از ورشکس��تگی کامل آنها دارد و حتی الزم اس��ت نماد آنها بس��ته شود 
تا درباره شان تصمیم های اساس��ی گرفته شود. برای خروج از این شرایط 
نیازمند این هس��تیم که تمام رفتار اقتصادی کشور در کالن تغییر کند و 

این تنها شامل صنعت خودروسازی نمی شود.
زاوه با اش��اره به آزادس��ازی نرخ محصوالت خودرویی می افزاید: بدیهی 
اس��ت تولیدکنندگان در تولید هر کاالیی، در حوزه های بهای تمام شده و 
قیمت فروش، باید اجازه تصمیم گیری و نرخ گذاری داش��ته باشند. تعیین 
قیمت نباید از س��وی یک ارگان دیگر باش��د و پاس��خگویی از سمت یک 
نهاد دیگر. وی با بیان اینکه مش��کل یادشده تنها در صنعت خودروسازی 
مشاهده نمی شود، تاکید می کند: سال هاس��ت افراد دستوردهنده و افراد 
پاس��خگو، افراد مجزایی ش��ده اند. از این  روی، نه فق��ط قیمت گذاری که 
مدیری��ت بهای تمام ش��ده هم بای��د در اختیار بنگاه اقتصادی باش��د نه 
اینکه تمام��ی نهادهای اجرایی و مدنی کش��ور در خرید و فروش خودرو 

دخالت کنند ولی انتظار س��ودآوری داش��ته باشیم. این کارشناس خودرو 
با اش��اره به ضرورت عبور از فضای کنونی حاکم بر صنعت خودروس��ازی، 
توضیح می دهد: ش��رکت ها باید در مدیریت و در منابع تأمین کاالی خود 
و همچنین درخصوص س��ایت های تولیدی مس��تقل باشند. در حقیقت، 
باید در حوزه بهای تمام ش��ده، آزادسازی رخ دهد؛ نه اینکه در دستورات 
دولت��ی مانند خودکفایی اجباری یا س��رمایه گذاری غیراقتصادی در قالب 
سایت های تولیدی شهرستان ها بهای تمام شده را هم نتوانند کنترل کنند. 
ب��ه گفت��ه زاوه، آزادی صنعت خودرو به جذب س��رمایه های جدید منجر 
می شود. جذب سرمایه های جدید نیز می تواند منجر به ایجاد مجموعه های 
صنعتی جدید در کشور شود که خلق ارزش افزوده را در پی دارد، هرچند 
مجموعه های فعلی ممکن اس��ت کامال تعطیل ش��وند، ولی در نهایت، به 

حفظ صنعت خودرو می انجامد.
وی در پایان با اش��اره به پتانس��یل باالی کش��ور می گوید: ایران از نظر 
انرژی و نیروهای انس��انی از جمله کش��ورهایی است که مستعد در حوزه 
صنعت اس��ت. با توجه به موقعیت لجستیکی ایران، این کشور از پتانسیل 
تولید و مصرف باالیی برخوردار است. به فعل درآوردن پتانسیل های باالی 
صنعتی کش��ور از جمله موضوعاتی است که با شعار محقق نمی شود. این 
موضوع با خروج دولت از جهت دهی اقتصادی و معطوف شدن آن به نقش 
رگوالتور امکان پذیر می شود. با رخ دادن این اتفاق، می توان امیدوار باشیم 
کل فضای بازار سرمایه عالقه مناسبی به جذب سرمایه در حوزه ها و صنایع 

مختلف نشان دهد.

تیرخالصصنعتخودروسازیازنگاهفربدزاوه
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جدالبرسربرندهایکرهایباالگرفت
بعد از گذش��ت سه سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، گمانه زنی هایی 
از بازگش��ت برندهای کره ای مطرح ش��د که در نهایت با دستور مقام معظم 
رهبری واردات لوازم خانگی کره ای همچنان ممنوع اعالم ش��د، اما یک برند 
کره ای هنوز در کش��ور فعال است که مسئوالن آن توضیحاتی در این رابطه 
ارائه دادند. به گزارش ایسنا، دو سال پیش و با تشدید تحریم های آمریکا دو 
شرکت کره ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری 
ک��رده بودند، ایران را ت��رک کردند. در حال حاضر برند این دو ش��رکت در 
ایران به جی پالس و س��ام تغییر کرده و قطعات آنها از کش��ورهای دیگری 
به جز کره به ایران وارد می شود. بنابراین کاالهای برند ال جی و سامسونگ 
موج��ود در بازار به صورت قاچاق وارد می ش��وند و گارانتی ندارند، اما میانه 
ش��هریورماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره ای ال جی و سامسونگ به 
جای بدهی های کره به ایران در رسانه های مختلف مطرح شد که در نهایت 
دفتر رئیس جمهوری طی نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعالم کرد که براس��اس دس��تور مقام معظم 

رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.
اما بعد از مطرح شدن دوباره ممنوعیت لوازم خانگی کره ای، یک برند دیگر 
کره ای که همچنان در ایران فعال اس��ت، تبلیغاتی با نام بردن از کشور کره 
ارائه کرد که انتقادات زیادی در فضای مجازی به همراه داشت و به دنبال آن 
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه لوازم خانگی 
تولید داخل که با برچسب برند خارجی در بازار عرضه می شوند فاقد اصالت 
خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند، تاکید کرد 

که فروش این کاالها، از جمله انواع برندهای کره ای، مصداق تقلب است.
در این رابطه محمدحسین فهیمی، یکی از اعضای انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگی روز دوشنبه در نشستی خبری گفت: این برند خارجی در داخل 
تولید می ش��ود و یک برند وارداتی یا تجاری نیست که فقط از لوگو استفاده 
کند. بنابراین رابطه ایران با این شرکت کره ای، رابطه کوتاه مدت و فقط برای 
ف��روش کاال نبوده اس��ت. به گفت��ه وی این برند کره ای در س��ال ۱۳۴۶ در 
کره راه اندازی ش��د و در س��ال ۱۳87 یک شرکت در ایران نمایندگی توزیع 
محصوالت آن را به عهده گرفت و در س��ال ۱۳8۹ شرکت ایرانی در مزایده، 
شرکت کره ای را خرید و دو سال هم مدیریت این شرکت را برعهده داشت، 
اما به دلیل مسائل مربوط به تحریم ها کشور کره به طور یک طرفه این قرارداد 
را لغو کرد که بعد از ش��کایت طرف ایرانی در دادگاه بین المللی، مقرر ش��د 

خسارت و مبلغ پرداختی را بازگردانند که هنوز محقق نشده است.
فهیمی همچنین در پاس��خ به انتقاداتی که درباره واردات ۵۰۰۰ میلیارد 
تومانی این ش��رکت در سال جاری مطرح شد نیز تصریح کرد: طی ۱۳ سال 
گذش��ته با توجه به اینکه ایران در ابتدا مالک این ش��رکت کره ای شده بود، 
دانش و تکنولوژی انتقال داده شد و عمق ساخت داخل به حدود 7۵ درصد 
رس��ید. به همین دلیل این برند بعد از تحریم ها نتوانست ایران را ترک کند. 
حج��م ب��االی واردات هم به این دلیل اس��ت که برخی م��واد اولیه از جمله 
کمپرس��ور، ورق ها و ... در کشور تولید نمی شود و در مواردی باید خرید آنها 

برای یک سال انجام شود.

نماگربازارسهام

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت اگر کاالیی شرایط 
ورود به بازار بورس را داشته باشد، نمی توان مانع از آن شد، ضمن اینکه 
در یک بنگاه اقتصادی قیمت گذاری می بایست برمبنای بهای تمام شده 

تولید به همراه درصدی سود منطقی باشد.
ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
اگر خ��ودرو در بورس کاال عرضه ش��ود، بدین معنا اس��ت که کارخانه 

می تواند بهای تولیدات خود را به قیمت واقعی نزدیک نماید.
وی حرکت نقدینگی در جهت بازار بورس را یک راهکار نسبتا مناسب 

در شرایط تحریمی، دش��واری واردات و کاهش تیراژ تولید خودروهای 
داخلی دانس��ت و گف��ت: در یک بنگاه اقتصادی برای محاس��به قیمت 
تولیدات می بایس��ت، بهای تمام ش��ده به همراه درصدی سود منطقی 

لحاظ شود.
عض��و هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران افزود: واقعی ش��دن 
قیمت ه��ا می تواند به کمک این صنعت بیای��د و عرضه در بورس عمال 
ب��ه معنای حذف قیمت گذاری دس��توری و راهکاری ب��رای حذف این 
ش��یوه قیمت گذاری و همچنین در راس��تای تعدیل بازار خودرو است، 

ضمن اینکه اگر یک کاالیی ش��رایط ورود به بازار بورس را داشته باشد، 
نمی توان مانع از آن شد.

خلخالی گفت: از س��وی دیگ��ر با توجه به اینکه خ��ودرو یک کاالی 
مصرفی است، عرضه آن در بورس، این کاال را عمال تبدیل به یک کاالی 

سرمایه ای خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: باال بودن قیمت تمام ش��ده و بهره وری 
پایین از مشکالت خودروس��ازی ها است که می بایست گام های اساسی 

در راستای رفع این موانع برداشته شود.

حرکت نقدینگی به بورس کاال به سود صنعت و بازار خودرو است

گرچه بعد از اعالم خبر آلودگی ۵۰۰۰ تن ذرت آلوده به سم آفالتوکسین، 
برخی دس��تگاه ها از جمله وزارت جه��اد این موضوع را تایید نکرده و ترجیح 
را بر پاس��خ مبهم گذاشتند، ولی گزارش اعالم ش��ده گمرک ایران به وزارت 
اقتصاد ضمن تایید آلودگی این ذرت ها نشان می دهد که از حداقل یک سال 
پیش این آلودگی رس��ما از سوی سازمان ملی استاندارد تایید شده است. به 
گزارش ایس��نا، در مهرماه امسال خبر فساد ۵۰۰۰ تن ذرت و آلودگی به سم  
آفالتوکس��ین در گمرک نوشهر منتشر شد و پیگیری از گمرک هم به نوعی 
تاییدکننده این خبر بود. ماجرا از این قرار بود که نزدیک به ۵۰۰۰ تن ذرت به 
عنوان بخشی از محموله وارداتی یک شرکت که از دو سال پیش وارد گمرک 

شده بود، آلوده به سم آفالتوکسین شده و دیگر امکان ترخیص نداشت.
موضععجیبومبهموزارتکشاورزی

بعد از آن و حدود یک ماه پیش پیگیری ها از وزارت جهاد کش��اورزی 
برای ش��فاف ش��دن موض��وع و چرایی ع��دم ترخیص کاال، ب��ا این اعالم 
معروفان- سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت 
جهاد - همراه بود که »چون ذرت ها هنوز وارد کشور نشده نمی توان دقیقا 
نظر داد که آلوده هس��تند.« این اظهارات در حالی مطرح شد که ذرت ها 
در گمرک موجود بود و از س��ویی کاال باید قبل از ترخیص و واردشدن به 
کشور مجوزهای الزم را از دستگاه های ذی ربط از جمله استاندارد و وزارت 

جهاد دریافت کند نه اینکه بعد از ورود مشخص شود آلوده است یا خیر.
به هر صورت اما و اگرها و س��کوت دس��تگاه های مربوطه در این رابطه 
ادامه داشت تا اینکه مکاتبه اخیر معاون فنی گمرک ایران با مدیر کل دفتر 
وزارتی وزارت اقتصاد از این حکایت دارد که حداقل از س��ال گذشته برای 
بار دوم آلودگی این ذرت ها تایید شده است، در این حالت این سوال مطرح 

اس��ت که آیا واقعا دس��تگاه ها تا یک ماه پیش هم از آلودگی این حجم از 
ذرت  خبر نداشتند آن هم  ذرت  به عنوان نهاده دامی که بیشترین میزان 

واردات را در سال به خود اختصاص می دهد؟!
جزییاتسمیبودنمحمولهذرت

اما در این مکاتبه اعالم ش��ده که »یک شرکت در سال ۱۳۹8 اقدام به 
واردات بی��ش از ۹۰۰۰ تن ذرت دامی طی چه��ار فقره اظهارنامه واردات 
قطع��ی از طریق منطقه ویژه اقتصادی بندر نوش��هر ک��رده که در مرحله 
نخست با بررسی انجام شده و با عنایت به تایید اداره استاندارد شهرستان 
نوشهر  ۵۳۶2 تن ترخیص و مابقی به میزان ۳77۰ تن به علت آلوده بودن 

به سم آفالتوکسین، مغایر با استاندارد ملی ایران  اعالم شد.«
در ادامه اشاره شده که » یک بار در سال ۱۳۹۹ نیز با دستور دادستان 
شهرستان نوشهر، محموله ها مورد آزمایش قرار گرفت که اداره استاندارد 
غیرقابل مصرف بودن ذرت ها را به این اداره کل اعالم کرد. لذا حوزه نظارت 
گمرکات استان مازندران در چارچوب وظیفه قانونی نسبت به اعمال ماده 
۱۰۵ قانون امور گمرکی و تنظیم صورتجلسه ضبط و مراحل قانونی اخطار 
و اب��الغ ب��ه ذی نفع اقدام، که با توجه به عدم اقدام موثر از س��وی ذی نفع 
برای تعیین تکلیف محموله ها، پرونده جهت سیر مراحل قانونی به سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی اس��تان مازندران ارس��ال، که علی رغم 
پیگیری های مکرر از سوی سازمان طی سال ۱۳۹۹، اقدامی صورت نگرفته 
اس��ت. در حالی که امکان آلودگی محموله های سالم در انبارهای منطقه 

ویژه اقتصادی بندر نوشهر نیز وجود دارد.«
نمونهبرداریاستانداردبدونهماهنگیباگمرک

در اعالم این مقام مسئول در گمرک ایران به وزارت اقتصاد، این موضوع 

مورد توجه اس��ت که »با اینک��ه ذرت های موردنظر به ضبط قطعی دولت 
درآمده،  شرکت مربوطه از طریق اداره استاندارد نوشهر و بدون هماهنگی 
و اطالع گمرک نسبت به اخذ نمونه برداری مجدد اقدام کرده است. ضمن 
اینک��ه این محموله  بیش از دو س��ال در انبار منطقه ویژه اقتصادی بندر 
نوش��هر موجود بوده و تاکنون هیچ گون��ه اقدام خاصی بر روی آن صورت 
نگرفته است. در عین حال که در مکاتبات صورت گرفته، اداره استاندارد به 
موضوع آلوده بودن کاال به سم آفالتوکسین و غیرقابلیت مصرف برای دام و 

طیور نیز اشاره کرده است.«

گزارشرسمیهزارانتنذرتآلوده

همهمیدانستند!
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بهقلم:آلوناشالیئیوا
کارشناس بازاریابی محتوا

ترجمه: علی آل علی

بازاریاب��ی B2B یکی از محبوب تری��ن حوزه ها برای برگزاری وبینار محس��وب 
می شود. بسیاری از برندها برای اینکه شهرت شان در بازار را حسابی افزایش دهند، 
اول از همه به س��راغ برگزاری انواع وبینار می روند. ش��اید این امر در نگاه نخس��ت 
بسیار سخت به نظر برسد، اما در مقایسه با برگزاری مراسم های حضوری هم هزینه 
کمتری برای برندها به همراه دارد و هم امکان تاثیرگذاری بهتر بر روی مشتریان را 
فراهم می سازد.  موفقیت در برگزاری یک وبینار با پایان آن صورت نمی گیرد. اشتباه 
برخی از بازاریاب ها فراموشی وبینارشان پس از پایان پوشش زنده اش است. این امر 
به معنای هزینه برای یک وبینار و سپس فراموشی اش در کمترین زمان ممکن است. 
شاید این امر برای شما جالب به نظر برسد، اما از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف یک فاجعه تمام عیار خواهد بود. وقتی ش��ما هزین��ه باالیی برای وبینارتان 

کرده اید، باید توانایی استفاده از آن به بهترین شکل ممکن را هم داشته باشید. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از ایده های مناسب برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف در حوزه B2B با اس��تفاده بهینه از محتوای وبینارهاست. اگر 
شما تا به حال وبینار را به مثابه یک امر ساده که خیلی زود هم تمام می شود، نگاه 
کرده اید، در این مقاله ذهنیت تان نس��بت به این ابزار مفید بازاریابی تغییر خواهد 
کرد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در رابطه با تبدیل وبینارها به محتوای جذاب 

بازاریابی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
طراحیمحتوابرایشبکههایاجتماعی

هیچ چیزی مانع از حضور برندهای B2B در شبکه های اجتماعی نیست. شما هم 
مانند دیگر برندها امکان حضور در این فضا و همکاری با دیگر برندها را دارید. نکته 
مهم در این میان در دس��ت داشتن محتوای جذاب برای جلب نظر کاربران است. 
امروزه کاربران در ش��بکه های اجتماعی فقط به برندهایی توجه نشان می دهند که 
محتوای جذابی داش��ته باشند. بنابراین شما بدون محتوای کاربردی و جذاب هیچ 

شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
توصیه ما در این بخش امکان طراحی ویدئوها یا حتی محتوای متنوع 
درباره محورهای وبینارتان را دارید. اگر هم وبینارتان تمام ش��ده است، 
طراحی محتوا براساس نکات مطرح شده در آن ایده جذابی خواهد بود. 
این امر به کاربرانی که وبینار ش��ما را از دس��ت داده اند، فرصت بس��یار 

خوبی برای آگاهی از نکات و محورهای بحث آن خواهد داد. 
ش��ما برای اینکه محتوایی ج��ذاب از دل وبینارتان دربیاورید، اول از 
همه خودتان باید آن را به دقت فهمیده باشید، در غیر این صورت مانند 
فردی خواهید ش��د که بدون فهم درس��ت یک مطلب قصد آموزش آن 
به دیگران را هم دارد. بدون تردید چنین امری با شکست سنگین شما 
همراه خواهد شد. پس همیشه یادتان باشد تولید محتوا براساس نکات 
مورد بحث در پادکست تان باید با دقت نظر بسیار زیادی صورت گیرد. 

تبدیلوبیناربهپادکست
پادکس��ت ها در طول سال های اخیر طرفدارهای بسیار زیادی برای خودشان 
پیدا کرده اند. شما هم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امکان استفاده از 
انواع پادکست را دارید. نکته مهم در این میان توجه به سلیقه کاربران و تالش 
برای حل یکی از مشکالت ش��ان در این باره اس��ت. چنین امری به ش��ما برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک شایانی خواهد کرد. 
پادکس��ت های مربوط به برندها همیشه جذابیت زیادی برای مشتریان دارد. 
نکته مهم در این میان تالش ش��ما برای بررسی امری فراتر از صرف محصوالت 
است. چنین نکته ای جذابیت های چندگانه ای برای پادکست تان ایجاد می کند. 
به این ترتیب شما می توانید حتی دامنه وسیع تری از کاربران را به محتوای تان 
جلب کنید. به این ترتیب مشکالت تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

کمتر از هر زمان دیگری خواهد شد. 
اگر در وبینار شما مهمان های ویژه ای حضور داشته اند، برای ضبط پادکست هم 
باید از آنها دعوت کنید. این امر اعتبار پادکست تان را به طور ویژه ای افزایش می دهد. 
بدون تردید کاربران به پادکست هایی که چهره های شناخته شده عرصه کسب و کار 
در آن حضور دارند، واکنش بسیار بهتری نشان خواهند داد. بنابراین شما می توانید 

در مدت زمانی کوتاه تمام کاربران را به پادکست های تان عالقه مند سازید. 
نگارشمقالهدربارهوبینار

اغلب اوقات یک مراس��م یا رویداد مهم با پوش��ش خبری و رس��انه ای بس��یار 
گسترده ای همراه می شود. اگر شما به عنوان یک کسب و کار تازه کار چنین پوشش 
رسانه ای را دریافت نمی کنید، خودتان باید دست به کار شوید، در غیر این صورت 
شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور چشمگیری کاهش پیدا 
خواهد کرد. مش��تریان در بازار باید به خوبی از فعالیت ش��ما در راستای برگزاری 
مراس��م کاری و همچنین گزارش جامع اش مطلع ش��وند، در غیر این صورت تمام 

هزینه های شما بی نتیجه باقی خواهد ماند. 
امروزه بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فرآیند بسیار 
طوالنی را طی می کنند. این امر شامل دعوت از رسانه ها و خبرنگارهای مختلف برای 
تهیه گزارش از مراسم شان و سپس انتظار برای انتشار محتوای موردنظر است. یک 
میانبر جذاب در این میان تهیه مقاله و گزارش های خواندنی از سوی خودتان است. 
این امر شاید در ابتدا بسیار سخت باشد، اما در مدت زمانی کوتاه برای شما تبدیل 
به یک س��رگرمی جذاب خواهد شد. شما به این ترتیب به ساده ترین شکل ممکن 
امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا کرده و سایت تان در مدت زمانی 

کوتاه یکی از پایگاه های خبری معتبر در حوزه کاری تان می شود. 
بهاشتراکگذاریغافلگیریهایبرنامهریزینشده

اگر یک رویداد غیرمنتظره در وبینار ش��ما رخ داده که ارزش صحبت بیش��تر را 
دارد، باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی بدان اقدام نمایید. به عنوان 
مثال، حضور یک مهمان در ثانیه آخر می تواند موضوع خوبی باشد. شما به طور کلی 
باید به هر نکته ای که موجب غافلگیری مخاطب هدف تان می ش��ود، واکنش الزم 
را نش��ان دهید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف نخواهید داشت. 
امروزه بس��یاری از تیم های بازاریابی ب��رای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب 
هدف از عنصر غافلگیری س��ود می برند. با این حس��اب شما هم باید به بهترین 
ش��کل ممکن اس��تفاده از این نکته را در دس��تور کار قرار دهی��د، در غیر این 
صورت خیلی زود ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از دست 

خواهد رفت. 
توصی��ه ما در این بخش توجه ب��ه بخش های جزئی تر وبین��ار و تالش برای 
برجسته سازی نکاتی اس��ت که کمتر کسی بدان توجه می کند. این امر فرصت 
بس��یار خوبی به کس��ب و کار B2B ش��ما برای تاثیرگذاری حرفه ای تر بر روی 
مخاط��ب هدف خواهد داد. ش��ما به ای��ن ترتیب در مدت زم��ان کوتاه فرصت 

تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان را پیدا خواهید کرد. 

استفادهازنقلقولها
مش��تریان در بازار بیش از هر نکته ای به نقل قول های کارآفرینان مشهور توجه 
نش��ان می دهند. شاید ش��ما به اندازه کارآفرینان بزرگ دنیا دارای شهرت نباشید، 
اما پرداختن به بعضی از مس��ائل مهم دنیا می تواند برگ برنده تان باشد. این امر در 

صورت نقل قول درست حتی امکان جلب نظر رسانه ها را نیز دارد. 
امروزه بسیاری از وبینارها در عرصه کسب و کار با مشارکت چندین برند برگزار 
می ش��ود. بنابراین اگر ش��ما هم با برندهای دیگر در این راستا همکاری دارید، باید 
همیشه به استفاده از نظرات دیگران برای بهینه سازی وبینارتان توجه کنید. در این 
میان برخی از نظرها توانایی الزم برای تبدیل شدن به نقل قول های مشهور را دارند. 
شما با تبدیل یک جمله ساده به نقل قولی مهم امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مخاطب هدف تان را خواهید داشت.  یکی از بهترین عملکردها در زمینه ارائه نقل 
قول مربوط به صفحه اینس��تاگرام سازمان ملل متحد است. این صفحه همیشه 
نقل قول هایی از دبیرکل سازمان و همچنین اعضای مهم را بازنشر می کند. این 
امر موجب توجه هرچه بیشتر کاربران اینستاگرام به نکات و ایده های موردنظر 
س��ازمان ملل می شود. شما هم با اس��تفاده از چنین روشی امکان تاثیرگذاری 

حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
یکی از نکات جانبی در این میان استفاده از هایالیت زرد رنگ برای برجسته سازی 
بعضی از کلمات در نقل قول هاست. این امر پیام شما را به بهترین شکل ممکن به 
مخاطب هدف منتقل خواهد کرد. بنابراین هیچ مشکلی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان نخواهید داشت. این امر در بلندمدت ارزش بسیار زیادی دارد. 
انتشار کتاب الکترونیک گاهی اوقات ایده یک وبینار به اندازه کتابی جذاب ارزش 
دارد. در این صورت ش��ما باید به دنبال تبدیل کردن ایده تان به یک کتاب جذاب 
باش��ید، در غیر این صورت شانس بس��یار خوبی برای جلب نظر مشتریان و حتی 
دیگر برندها را از دست داده اید. امروزه برخی از برندها به دلیل موفقیت در برگزاری 
وبینارهای آموزشی در عمل انتشارات موفقی هم راه اندازی کرده اند. این امر به آنها 

برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف کمک می کند. 
یکی از نکات مهم برای استفاده از وبینار توجه به استقبال کاربران از محتوای تان 
است. شاید این امر بسیار سخت باشد، اما دست کم شانس شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را به طور چش��مگیری افزایش می دهد. شما با چنین کاری به 
ساده ترین شکل ممکن فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و دامنه وسیعی از 

مشتریان بالقوه تان را خواهید داشت. 
مسئله مهم در زمینه انتشار کتاب الکترونیکی همفکری با برخی از افراد حرفه ای 
در این حوزه اس��ت، در غیر این صورت شاید تجربه شما از انتشار چنین کتابی به 

طور کلی با آنچه در ذهن داشته اید، متفاوت شود. 
امروزه کتاب های الکترونیک تنوع بسیار زیادی دارند. نکته مهم در این میان توجه 
به س��لیقه مشتریان برای یک تجربه دلنشین است، در غیر این صورت کتاب شما 
برای مدت زمانی طوالنی بدون اینکه حتی یک نفر را جلب کند، در فروشگاه ها یا 

مراکز دانلود رایگان کتاب باقی خواهد ماند. 

شروعیکبحثجذاب
اغلب مردم در شبکه های اجتماعی از بحث های جذاب استقبال می کنند. این امر 
تاثیرگذاری بسیار خوبی بر روی مخاطب هدف داشته و امکان تعامل باال با مخاطب 
هدف را فراهم خواهد کرد. با این حساب شما باید به طور ویژه ای نسبت به بحث و 

گفت و گو با مشتریان در شبکه های اجتماعی توجه نشان دهید. 
پس از اینکه یک وبینار تمام می ش��ود، شما موقعیت بسیار خوبی برای بحث 
با مش��تریان و به طور کلی تمام ش��رکت کنندگان درباره اش خواهد داشت. این 
امر شاید در نگاه نخست بسیار عجیب به نظر برسد، اما هرچه سرعت عمل تان 
در این رابطه بیشتر باشد، توجه باالتری را به خودتان جلب خواهید کرد. بدون 
تردی��د تمام افراد یک هفته پ��س از برگزاری وبینارتان به طور کامل محورهای 
آن را فرام��وش خواهند کرد. پس تالش برای نظرخواه��ی از آنها ماه ها پس از 

پایان وبینار ایده نامناسبی خواهد بود. 
توصی��ه ما در این بخش طرح برخی از س��واالت یا بحث ه��ای چالش برانگیز در 
ش��بکه های اجتماعی از س��وی مدیران شرکت است. این امر به خوبی نظر کاربران 
برای یک بحث طوالنی را جلب خواهد کرد. اینطوری شما امکان آگاهی از نظرات 
دیگران و توجه به آنها در فرآیند کاری یا تجربه های بعدی برندتان را خواهید داشت. 
بنابراین همیش��ه پیش از تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به دنبال راهکارهای 

حرفه ای در این میان باشید. 
یادتان باش��د ش��ما به عنوان یک برند باید همیش��ه حوصله زیادی در بحث 
با مش��تریان داش��ته باشید، در غیر این صورت ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف به ش��دت کاهش پیدا خواهد کرد. این امر به ش��ما برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف اهمیت زی��ادی دارد. همچنین در صورت 
طرح برخی از سواالت از سوی مشتریان شما باید آمادگی الزم برای پاسخگویی 
به آنها را داش��ته باشید، در غیر این صورت فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به شدت دشوار خواهد شد. 
کار ش��ما در برگ��زاری وبینار برای برندتان فقط مح��دود به دعوت از برخی 
مهمان ه��ا و جلب نظر کاربران در ش��بکه های اجتماعی نیس��ت. وظیفه ش��ما 
تازه پس از پایان یک وبینار ش��روع می ش��ود. ش��ما باید ایده ه��ای کافی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را داشته باشید، در غیر این صورت ایده ها و 
وبینارتان به سرعت به دس��ت فراموشی سپرده می شود. این امر تاثیرات بسیار 

نامناسبی بر روی وضعیت برندتان دارد. 
توصیه ما برای شما ارزیابی وبینار به عنوان امری فراتر از پوشش زنده یک رویداد 
درباره برندتان و تالش برای استفاده از آن به بهترین شکل ممکن است، در غیر این 
صورت ش��ما هرگز فرصت الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا 
نخواهید کرد. این امر در بلندمدت بازگشت سرمایه وبینارتان را هم به شدت کاهش 
می دهد. بنابراین در برگزاری وبینار بعدی برندتان نیم گاهی هم به توصیه های مورد 

بحث در این مقاله داشته باشید. 
contentmarketinginstitute.com:منبع
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: یکی 
از موارد و مشکالتی که در برق خوزستان وجود دارد وابستگی خیلی زیاد 
به نیروگاه های برق آبی اســت و همین باعث می شود در خشکسالی 

دچار مشکل شوند.
همایون حائری در نشست بررسی وضعیت شبکه برق شهرستان های 
شوش و کرخه که با حضور محمد کعب عمیر نماینده مردم این منطقه 
در مجلس و مدیران صنعت برق خوزستان در فرمانداری شوش برگزار 
شــد، تصریح کرد: برق خوزستان وابستگی زیادی به نیروگاه های برق 
آبی دارد که در خشکسالی هایی مانند امسال مشکالتی ایجاد می کند، 
باید برای رفع این مشکل در کنار حفظ نیروگاه های برق آبی به سمت 
احداث نیروگاه های جدید به ویژه در شمال خوزستان برویم. وی افزود: 
نیاز است که خوزستان از لحاظ نیروگاهی تقویت شود. در برنامه ای که 
آقای وزیر برای ایجاد ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در چهار 
سال پیش رو دارند خوزستان نقش و جایگاه خاصی دارد و سهم زیادی 
را به خود اختصاص می دهد. معــاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با 
بیان اینکه برای توسعه زیرساخت های صنعت برق در این منطقه تصمیم 
های مهمی اتخاذ شــده اســت، گفت: بنا شده در جهت تقویت شبکه 

و پایداری برق، یک پســت برق ۴۰۰ کیلوولت در شــوش احداث شود 
که به زودی ابالغیه آن به برق منطقه ای خوزســتان ارسال تا عملیات 
احداث آن آغاز شود. حائری ادامه داد: احداث این پست در پایداری شبکه 
برق شمال خوزستان تاثیر بسزایی خواهد داشت و باعث تکمیل رینگ 
۴۰۰ کیلوولت منطقه نیز می شود. وی اضافه کرد: احداث نیروگاه ۴۲.۵ 
مگاواتی یکی دیگر از مصوبات امروز است که بنا شده زمین مورد نیاز آن 
با همکاری فرمانداری شوش تامین و روند احداث این نیروگاه آغاز شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد: همچنین بنا شده 
برای نصب ترانس دوم پســت آهو دشت، خط دو مداره ۱۳۲ کیلوولت 
هفت تپهـ  توانا برای تقویت این پست احداث شود. حائری گفت: دیگر 
اینکه ظرف ۸ ماه آینده شبکه فشار متوسط کل شهرستان شوش مجهز 
به کابل خودنگهدار شود و شهرســتان کرخه نیز کابل خودنگهدار آن 
تکمیل و به پایان برســد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
نیز در این نشست گفت: ۹ ایستگاه انتقال و فوق توزیع در سطح منطقه 
وجود دارد و متوسط بارگیری از این تجهیزات ۶۲ درصد است که رقمی 
قابل قبول بوده و در تالش هســتیم که بهبود پیدا کند. محمود دشت 
بزرگ تصریح کرد: از سال ۹۵ که مسئولیت پذیرفته ام تاکنون ۱۲ پروژه 
با ظرفیت ۴۱۰ مگاولت در شــوش اجرا کرده ایــم که حدود نیمی از 
ظرفیت ۹۰۰ مگاولتی شبکه این منطقه است. وی افزود: در حال حاضر 
نیز ۵ پــروژه با ظرفیت ۷۷۰ مگاولت و اعتبار ۱۱۰۰ میلیارد تومان در 
دستور کار قرار دارد که معادل ۹۰ درصد ظرفیت موجود بوده و ظرفیت 
منصوبه منطقه را دو برابر خواهد کرد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: برق پیش ران صنعت است و هر صنعتی که در منطقه 

مستقر شود آمادگی همکاری در تامین برق آن را داریم.

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
مرکزی  با اشــاره بــه وجود ۶ هزار و ۴۵۶ کیلومتــر راه اصلی، آزادراه، 
بزرگراه، فرعی و روســتایی در این استان، گفت: امسال ۳۷ راهدارخانه 
زمســتانی در راه های استان جانمایی شده اســت که از این تعداد ۲۲ 

راهدارخانه ثابت و ۱۵ راهدارخانه سیار هستند.
مهرداد جهانی افزود: در طرح راهداری زمســتانی امسال ۳۸۰ نیرو 
شــامل اپراتورهای ماشین آالت، راهداران، نیروهای پشتیبانی و نظارتی 
مشغول به کار گرفته شده اند. وی بیان داشت:  از ۱۵ آبان ماه همه نیروها 
با تجهیزات در راهدارخانه های زمســتانی مســتقر شده اند و باتوجه  به 

وضعیت جوی در آماده باش کامل قرار دارند.
جهانی با بیان اینکه امسال ۲۲۶ دستگاه ماشین آالت برای راهداری 
زمستانی آماده باش هستند، افزود:  همه این ماشین آالت به کارگرفته شده 
از تابستان درحال تعمیر و اورهال هستند تا برای راهداری زمستانی آماده 

شوند و اکنون نیز در جاده ها خدمات می دهند.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی البته با اظهار 
اینکه عمر ماشین آالت راهداری درکشور باالست، اظهار داشت: در استان 

مرکزی نیز متوسط عمر ماشین آالت راهداری ۲۵ سال است.

جهانی همچنین تامین ۳۳ هزار و ۷۰۰ تن نمک، شــن و ماسه را از 
دیگر امکاناتی بیان کرد که در استان برای راهداری زمستانی تامین شده 
است. وی درباره چگونگی دسترسی به اطالعات هواشناسی نیز توضیح 
داد: عالوه بر اینکه اداره هواشناسی استان گزارشات هواشناسی را به طور 
مداوم و مرتب در اختیــار اداره  کل راهداری می گذارند، از نرم افزارهای 
هواشناسی همچون ویندی نیز برای رصد استفاده می کنیم و تغییرات 

جوی را در لحظه به اطالع اکیپ های مستقر در جاده ها می رسانیم.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان مرکزی همچنین با 
اشــاره به وجود ۲۷ دوربین نظارت پایشی در جاده های استان، گفت: 

توسط این دوربین ها وضعیت جوی و بارش ها را نیز رصد می  کنیم.
جهانــی در تکمیــل توضیح خــود اضافه کرد: همه دســتگاه های 
خدمات رســان از نظر امنیتی و خدماتی به دوربین های راهداری استان 
دسترســی دارند. وی درباره نقاط مهم و حساس استان در زمستان نیز 
اظهار داشت: اولویت خدمات رسانی در راهداری زمستانی با راه های اصلی 
و مناطق برف گیر و کوالک خیز همچون مســیر اراک به سمت شازند و 

آزادراه ساوه-همدان است.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مرکزی درباره راهداری 
روســتایی نیز با بیان اینکــه ۴ هزار و ۴۸۵ کیلومتر راه روســتایی در 
اســتان همدان وجود دارد، توضیح داد: برای خدمات رسانی به راه های 
روستایی در فصل زمستان، نسبت به خرید خدمات از جمله ماشین آالت 

استیجاری و تامین نمک مورد نیاز برای دهیاری ها اقدام کرده ایم.
جهانی به وضعیت آسفالت راه های روستایی استان مرکزی پرداخت و 
گفت: استان مرکزی یکی از استان های برخوردار در این زمینه به شمار 

می رود چراکه بیش از ۸۵ درصد روستاهای آن آسفالت شده اند.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: با حضور اعضای شورا و شهردار 
رشت ؛ سامانه الکترونیکی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
رونمایی شد آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور کارگرنیا، عزیزی، عاشری، حسینی 
و شهرستانی از اعضای شورا، علوی شهردار رشت ، حسنی رئیس سازمان 
میادین ، یزدانی رئیس ســازمان فاوا شهرداری رشت و مدیران شهری ، 
سامانه الکترونیکی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری رونمایی 
گردید. آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور کارگرنیا، عزیزی، عاشــری، حسینی و 
شهرستانی از اعضای شورا، علوی شهردار رشت ، حسنی رئیس سازمان 
میادین ، یزدانی رئیس ســازمان فاوا شهرداری رشت و مدیران شهری ، 
سامانه الکترونیکی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری رونمایی 

گردید.
 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت - در این مراسم رئیس شورای اسالمی شهر رشت با تاکید به اینکه 
رعایت عدالت و رفع تبعیض ها اقدام ارزشمندی است، گفت: این مهم 
باید در همه ســازمان ها مورد توجه باشد و هوشمند سازی خدمات به 
خصوص در بخش قرار دادها و مفاد قرار داد می تواند در تحقق این مهم 

و جلوگیری از بروز بسیاری از تخلفات موثر باشد.
محمد حسین واثق کارگرنیا در مراسم رونمایی از سامانه الکترونیکی 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت با اشاره به 
لزوم ساماندهی بخش امالک شهرداری رشت اظهار کرد: شهرداری رشت 
در حال حاضر از امالک خود که سرمایه شهرداری و اموال مردم محسوب 
می شود، اطالعات درست و کاملی ندارد و سامانه امالک شهرداری رشت 

باید سریعا راه اندازی شود.
 وی با بیان اینکه ســاماندهی کارگران فصلــی و روزمزد نیز یکی از 
مهمترین خواسته های شــورای شهر رشت از شهردار است، بیان کرد: 
موضوع ساماندهی کارگران فصلی و روزمزد سالهاست که بال اقدام باقی 
مانده است و امیدوارم این مهم با در نظر گرفتن کرامت انسانی این قشر 
زحمتکش به صورت ویژه مد نظر قرار بگیرد. رئیس شورای اسالمی شهر 
رشــت با اشاره به نصب سایبان در دو نقطه از شهر تصریح کرد: باید در 
میدان زرجوب و دانای علی رشت که بیشترین تجمعات را  باالخص در 

برخی از ایام سال در بر می گیرد، سایبان نصب شود.
 کارگرنیــا با تاکید به اینکه رفع تبعیض هــا و رعایت عدالت اقدام 
ارزشــمندی است، بیان کرد: با هوشمند سازی خدمات به خصوص در 
بخش قراردادها و مفاد قرارداد می توانیم در تحقق رعایت عدالت و رفع 

تبعیض و جلوگیری از بروز تخلفات گام های موثری برداریم.
شهردار رشت در این مراسم با اشاره به لزوم هوشمند سازی خدمات 
شهری برای پاسخگویی به نیاز روز شــهروندان اظهار کرد: رونمایی از 
سامانه های مدیریت امالک، ساماندهی مشاغل، ثبت قراردادها و غیره 
می تواند زمینه را برای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان فراهم سازد.

ســید امیر حســین علوی افزود: ســامانه های شــهرداری باید در 
کوتاهترین زمان ممکن به روز رســانی شده و یکپارچه سازی در بحث 
ارائه خدمات شــهروندی به سرانجام برسد که در این زمینه جلساتی با 
ســازمان فاوا شهرداری رشت برگزار شــده است تا این اقدامات هر چه 
ســریعتر به نتیجه مطلوب برسد و مردم در آینده دغدغه کاری که باید 

سالهای قبل رفع می شد را نداشته باشند.
وی با بیان اینکه خواســته ها و دغدغه اعضای محترم شــورا همان 
تعهدی است که به شهروندان داریم، اذعان داشت: تسریع در کارها باعث 
رضایتمندی شهروندان شده و مردم تفاوت خدمت را حس خواهند کرد.

سید امیر حسین علوی بیان داشت: با توجه به اهمیت باالی این اقدام، 
هر جا که نیاز باشــد از منابع شهرداری برای سرعت بخشیدن به روند 

کار اســتفاده خواهد شد، چون به نتیجه رسیدن این اقدامات می تواند 
رضایتمندی مردم از شورا و شهرداری را به دنبال داشته باشد.

مجید عزیزی، نائب رئیس شورای اسالمی شهر رشت در این جلسه 
ضمن تقدیر و تشــکر از افــرادی که این ســامانه را راه اندازی کردند و 
همچنین با تبریک ایام والدت امام حسن عسکری )ع( ابراز داشت:  شهر 
رشت به شهر اولین ها معروف بوده اما با این حال در بسیاری از حوزه ها 
عقب مانده اســت. مجید عزیزی تصریح کرد: بدون شک جلوی ضرر را 
از هر کجا که بگیریم، منفعت اســت و امیدوارم با تدبیر شهردار رشت، 
دیگر ســازمانهای شهرداری هم ترغیب شوند و نقیصه ها و کاستی های 

خود را برطرف سازند.
رضا عاشــری عضو شورای اسالمی شهر رشت در این جلسه بر لزوم 
افزایش شــفافیت در امور و برنامه های شــهرداری تاکید کرد و اظهار 
داشت: هر قدمی که به سمت توزیع عادالنه ثروت و عدالت در مجموعه 

شهرداری رشت برداشته شود را غنیمت می شماریم.
همچنین نادر حســینی عضو شورای اسالمی شهر رشت نیز در این 
مراسم با اشاره به اینکه در طراحی و راه اندازی این سامانه باید مشکالت 
احتمالی آن برطرف شود، اظهار کرد: در بسیاری از موارد بعد از گذشت 
۶ ماه ســامانه ها به دلیل مواردی چون فعال نبودن درگاه و ... متوقف 
می شوند. نادر حسینی افزود: امیدواریم با دقت نظر مسئوالن مربوطه 
این ســامانه به گونه ای طراحی و راه اندازی شود که شهروندان مشکلی 
برای ورود نداشته باشند. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اســالمی شهر رشت در ادامه خواستار ســاماندهی دستفروشان سطح 
شــهر شد و اذعان داشت: دستفروشان سطح شهر باید شناسنامه دار و 
شناسایی شده و برای  رفع معضل سد معبر، ساماندهی شوند تا بتوانیم 
معضل سد معبر را مدیریت کنیم. حسینی افزود: باید برای رفع مشکالت 
شهری و ساختن شهری پویا و با نشاط از همه ظرفیت ها به بهترین نحو 
ممکن اســتفاده نمود. الزم به ذکر است در این مراسم علیرضا حسنی 
رئیس سازمان میادین و یزدانی رئیس سازمان فاوا شهرداری رشت نیز 
گزارشی از روند اجرای سامانه الکترونیکی سازمان میادین و ساماندهی 

مشاغل شهری ارائه نمودند.

معاون وزیر نیرو در سفر به خوزستان:

وابستگی خوزستان به نیروگاه های برق آبی کاهش می یابد

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خبر داد:

استقرار ۳۸۰ راهدار در ۳۷ راهدارخانه زمستانی در استان مرکزی

با حضور اعضای شورا و شهردار رشت؛

 سامانه الکترونیکی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری رونمایی شد

شمس اللهی:  گاز به آخرین شهر ایالم رسید/ شهر پهله هم گازدار شد
ایالم – منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه با گازدار شدن شبکه شهر پهله، تعداد ۲۶ شهر استان ایالم گازدار 
شدند، گفت: با تالش جهادی همکاران شرکت گاز استان خوشبختانه آخرین شهر ایالم گازدار و ضریب نفوذ گاز در مناطق شهری استان 
۱۰۰ درصدی شد. عباس شمس اللهی با بیان اینکه با ورود گازر به شبکه شهر پهله یکهزارو ۱۰۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
می شوند، افزود: کلیه روستاهای مسیر نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند. وی با بیان اینکه تحریم های ظالمانه، کمبود شدید کاالهای 
مورد نیاز اجرای عملیات، توپوگرافی خشن منطقه و عبور از کوههای صعب العبور در مسیر این خط باعث شد که کار گازرسانی به شهر 
پهله با کندی انجام شود، اظهار داشت: گازرسانی به شهر پهله و روستاهای مسیر یکی از سخت ترین و صعب العبور پروژه های گازرسانی در 
سطح استان بود که خوشبختانه با تالش جهادی همکاران این موضوع محقق و مردم این مناطق به آرزوی دیرینه خود رسیدند.  مدیرعامل 
شرکت گاز استان ایالم تصریح کرد: برای گازرسانی به پهله و روستاهای مسیر  ۲۴ کیلومتر شبکه توزیع، ۳۹ کیلومتر خط تغذیه فلزی در 
سایزهای ۶ و  ۸و ۱۲ و سه ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت ۲۵۰۰ ، ۵ هزار و ۴۰۰ متر مکعب در ساعت  نصب و راه اندازی شده است. شمس 
اللهی با اشاره به اینکه تاکنون ۶۰۰ عملک در شهر پهله و روستاهای اطراف نصب شده است، خاطرنشان کرد: برای گازرسانی به شهر پهله 
و روستاهای مسیر بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت ملّی گاز ایران هزینه شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان 
با بیان اینکه این پروژه در ســال ۱۳۹۶ شــروع و در ۱۴۰۰ به اتمام رسیده است، گفت: در مجموع ۶ پیمانکار بومی در این پروژه فعالیت 
کردند. شمس اللهی تصریح کرد: این خط در ادامه مسیر ۴۲ کیلومتری خط تغذیه شهر میمه بوده  و هم اکنون پیمانکار نصب انشعابات در 
شهر پهله و روستاهای تابعه در حال اجرا و نصب علمک می باشد و شهروندان این مناطق پس از انجام لوله کشی داخلی منازل و تشکیل 

و تکمیل پرونده می توانند برای اشتراک پذیری گاز اقدام و گاز را میهمان خانه خود کنند.

برگزاری جشن میالد امام حسن عسکری)ع( در حرم امامزادگان شاه 
جمال)ع( و سید معصوم)ع(

قم - خبرنگار فرصت امروز: آیین شادمانه میالد امام حسن عسکری)ع(، 
در آستان مقدس امامزادگان شاه جمال)ع( و سید معصوم)ع( واقع در ناحیه دو 
شهرستان قم برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان قم، آســتان مقدس امامزاده شاه جمال)ع( یکی از بقاع شاخص 
ناحیه دو شهرستان به شمار می رود که در مناسبت های مختلف مذهبی و ملی، 
پذیرای عالقمندان به فرهنگ ناب تشیع است. بر این اساس و همزمان با سالروز 
میالد امام حسن عسکری)ع( هم این بقعه متبرکه میزبان مراسم جشن و شادی 
همراه با محفل قرائت قرآن خواهد بود. قاری نوجوان و برجســته اسان علیرضا 
سلیمی هم در این محفل نورانی به قرائت آیاتی چند از کالم اهلل مجید می پردازد. گفتنی است حرم مطهر امامزاده سید معصوم)ع( نیز مراسم 
جشن و سروری را به همین مناسبت و بدون حضور جمعیت و به صورت مجازی تدارک دیده است که شامل سخنرانی، مولودی خوانی 

و شعرخوانی آیینی است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای مازندران :
سد میجران رامسر در تراز سرریز قرار گرفت

ساری -  دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روبط عمومی شرکت 
آب منطقه ای مازندران با شروع بارندگی در غرب استان )۲۰ الی ۲۱ آبان ماه( 
سد میجران در تراز ســر ریز قرار گرفت. مهندس خلردی مدیر مطالعات پایه 
منابع آب شرکت آب منطقه ای مازندران گفت کاهش بارندگی ها در سال آبی 
گذشته )مهر ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۰( و همچنین ابتدای سال آبی جاری 
نگرانی های زیادی را برای استان مازندران بوجود آورده که با عنایت خداوند با 
ورود سامانه بارشی در دو هفته گذشته بارش های مناسبی را داشته ایم که البته 
این نگرانی ها با توجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی به قوت خود باقی 
است و نباید با اتکا به این بارندگی ها نکات مراقبتی برای مدیریت مصرف آب را فراموش نماییم. ایشان با اشاره به متوسط بارندگی استان 
در روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان ماه به میزان متوسط  ۶۸ میلیمتر ، حداکثر بارش ها را در مناطق غرب استان گزارش نمود و گفت: از ابتدای 
روز پنجشنبه بارندگی ها در غرب استان شدت گرفت و بیشترین بارش ها در شهر عباس آباد ، رامسر و تنکابن به ترتیب با متوسط ۱۳۳ 
، ۱۲۲ ، ۹۹ میلیمتر بوده و در مناطق مرکزی استان متوسط بارندگی ۱۵ میلیمتر و در شرق نیز به متوسط ۲ میلیمتر بارندگی در این 
دو روز رسید. وی افزود: این بارش ها منجر به باال آمدن سطح رودخانه ها و جاری شدن سیالب گردید و آورد رودخانه ها به ۴۷ میلیون 
متر مکعب آب رسید که سد میجران تراز سرریز خود قرار گرفته است. مهندس خلردی تصریح کرد: کما فی سابق پیش بینی ها نشان 

دهنده سال سخت و خشکسالی است و باید با مدیریت مصرف از ذخایر آبی خود به نحو احسن بهره مند گردیم تا دچار خسارت نشویم.

استاندار قزوین: از ظرفیت نخبگان در توسعه استان استفاده خواهم کرد
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار جدید قزوین گفت: نگاه ما در 
مدیریت استان، متاثر از بیانیه گام دوم انقالب خواهد بود که انقالبی گری توام با 
عقالنیت و خردورزی است. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ، محمد 
مهدی اعالیی روز شنبه در آیین تکریم و معارفه استاندار جدید و سابق قزوین، 
بیان داشت: در اداره استان تالش خواهد شد از خرد جمعی و مشارکت صاحب 
نظران و عموم مردم استفاده کنیم و در کنار نیروهای جوان و توانمند از ظرفیت 
نخبگانی استفاده خواهیم کرد که امید و انتظار مردم از دولت جدید است. وی 
گفت: همه مدیران موظف خواهند بود در تمامی شــاخص های مسوولیت آنها 
بهبود مستمری را داشته باشند چون به هیچ وجه درجا یا عقب گرد را نخواهیم پذیرفت. اعالیی افزود: در فضای مدیریتی استان نیز با 
توجه به شرایط کشور، اولویت اصلی ما بر حوزه اقتصاد متمرکز خواهد بود و تالش می کنیم وضعیت استان از نظر اقتصادی بهتر بشود 
و کمک رسان بهبود وضعیت اقتصاد کشور نیز باشیم. وی گفت: استان قزوین از موهبت های خوبی برخودار است و باید نقش بهتری در 
سطح کشور ایفا کند. اعالیی با بیان اینکه اخالق مداری ویژگی برجسته استان قزوین است، افزود:ویژگی عمده افراد برجسته استان اخالص 
و اخالق مداری است که آنها را به سطحی رسانده که مانند شهید رجایی در کشور ماندگار شده اند. وی با بیان اینکه بسیار شنیده ایم که 
استان قزوین سیاست زده است، افزود: سیاست وزی و رفتارهای سیاسی هیچ اشکالی ندارد که منشا رقابت است مشروط به اینکه با اخالق 
مداری توام باشد. اعالیی افزود: از همه فعاالن سیاسی استان تقاضا داریم به اخالق مقید باشند و دستگاه های اجرایی نیز در تعامل با مردم 
و با باالدست و زیردست در اداره استان پیش بروند. وی گفت: با توجه به اینکه استان قزوین به عنوان متخلق به اخالق یاد می شود، افزود: 
صاحبان خبر و قلم در این زمینه تالش کنند که یک استان در حوزه اخالق در کنار اقتصاد داشته باشیم. اعالیی گفت: ما به نمایندگی از 

دولت در استان با کمک گرفتن از ارکان حاکمیت یک رفتار منسجم و مقتدر را خواهیم داشت. 

در دومین بارش برف پاییزی انجام شد:
2۷۷  هزار متر مکعب برفروبی در محورهای استان گیالن 

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای گیالن با اشــاره به اینکه بارش دومین برف پاییزی در محورهای اســتان را 
شــاهد بودیم ،گفت: از زمان آغاز بارش برف تاکنون،۲۷۷ هزار متر مکعب در 
۲۲۰ کیلومتر- باند از مسیرهای کوهستانی استان برف روبی شد.  فریبرز مرادی 
اظهار داشــت: عملیات برفروبی در محورهای اســالم-خلخال در حوزه تالش، 
پونل-خلخال در حوزه رضوانشــهر، سیاهکل-دیلمان در شهرستان سیاهکل ، 
بلوردکان-خصیب دشت در شهرستان املش ، ماسال-گیلوان در حوزه ماسال 
و ارتفاعات قوشه النه و داماش در شهرستان رودبار انجام شده است. وی ضمن 
اشاره به میزان بارش برف در راههای استان، گفت: ارتفاع برف در محدوده گردنه الماس در محور پونل خلخال به بیش از نیم متر رسید. 
مرادی افزود: میزان بارش برف در محور اسالم خلخال ۳۰ سانتیمتر ، محورهای سیاهکل -دیلمان و ماسال -گیلوان ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر و 
محور بلوردکان -خصیب دشت ۲۵ سانتیمتر گزارش شد. وی با بیان اینکه با تالش مستمر عوامل راهداری، تمامی محورهای اصلی گیالن 
باز و تردد در آنها برقرار  می باشد، گفت: با توجه به احتمال وقوع یخبندان و لغزندگی جاده ها در مناطق برفگیر کوهستانی، رانندگان برای 

تردد در این محورها حتما زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی و زمستانی به همراه داشته باشند.

مانور خودمراقبتی، امنیت و حفاظت از زیرساخت های اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گلستان برگزار شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مانور خود مراقبتی، امنیت و حفاظت از زیرساخت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان 
به همت پایگاه امام جعفرصادق )ع( و همکاری کارکنان آن اداره کل؛ در ظهر امروز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه برگزار شد.در این مانور که در 
۲ ساختمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان و مجموعه تاالرفخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد؛ کارکنان بسیجی اقدام به اجرای 
عملیات دیده بانی، مراقبتی و حفاظتی از پرسنل، ساختمان های اداری و ارباب رجوع در مواقع بحرانی و حوادث احتمالی  را کردند.این مانور 
با الگوبرداری از جانفشانی ایثارگران دوران دفاع مقدس و حافظان خاک میهن در راستای مقابله با تهاجم های فیزیکی احتمالی؛ برنامه ریزی 
و اجرا شد.یادآوری می شود توانمندسازی نیروها برای پیشبرد گام دوم انقالب اسالمی از جمله ضرورت های مهم و سرنوشت سازی است که 
نیروهای بسیج کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان آن را در دستور کار خود قرار داده و این اقدام راهبردی را پیگیری می کند.

اصفهان – قاسم اسد: کمیسیون انرژی صنایع پاالیش و پتروشیمی 
اتاق بازرگانی اصفهان نشستی به منظور هم اندیشی برای توانمندسازی 
شرکت های کوچک و متوسط فعال استان اصفهان در حوزه نفت، گاز و 

پاالیش با مدیران پاالیشگاه اصفهان برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان اکبرلباف، نایب رئیس 
کمیسیون انرژی صنایع پاالیشی و پتروشیمی پارلمان بخش خصوصی 
اصفهان تقسیم منافع پروژه های کالن استان میان تمامی ذینفعان این 
حوزه را امری مهم دانست و خواستار تعامل هر چه بیشتر شرکت های 
بزرگ اصفهان برای توزیع عادالنه منافع این پروژه ها و کمک به پرورش 
مجموعه های فنی قدرتمند در حوزه های مختلف انرژی در اصفهان شد. 
وی با بیان اینکه طبق ماده ۴۷ قانون برنامه ششــم توســعه، کلیه 
دســتگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه های نفــت و نیرو مکلفند در 
طرحها و پروژه های خود درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط 
استانی اولویت دهند، از تالش اتاق بازرگانی اصفهان برای فراهم سازی 
بسترقانونی حمایت از پیمانکاران بومی کوچک و متوسط از طریق مراجع 

ذیربط به این امر خبر داد.
رضا خیامیان، رئیس کمیته نفت، گاز، صنایع پاالیشی، پتروشیمی و 

شیمیایی ذیل این کمیسیون نیز گفت: الزم است در برگزاری مناقصات 
پروژه های عظیم صنایع پاالیشــی و پتروشــیمی امتیاز ویژه ای برای 
پیمانکاران بومی لحاظ شــود. وی طرح این مساله در جلسات شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ، فراهم ســازی این اقدام مهم از 
سوی دستگاه های حاکمیتی وتشکیل کارگروه ویژه در این خصوص با 
مشارکت استانداری، اتاق بازرگانی، پاالیشگاه اصفهان و فعاالن  این حوزه 
را راهگشــا دانست.  احمدرضا صافی، مسئول دفتر انرژی اتاق بازرگانی 
اصفهان نیز با بیان اهمیت تمرکز در تصمیم ســازی های حوزه انرژی، 
به تالش برای تحقق این موضــوع در دوره نهم فعالیت پارلمان بخش 
خصوصی اصفهان براساس مصوبه شــورای گفت و گوی دولت و بخش 

خصوصی اصفهان با تشکیل دفتر انرژی اشاره کرد. 
صافــی تقویت بخش خصوصی از طریق تشــکیل کنسرســیوم در 
حوزه های مختلف انرژی، پیگیری تشــکیل صندوق پروژه یا ســرمایه 
گذاری استان برای حمایت از پروژه های بزرگ استان را از جمله اقدامات 

کمیسیون¬های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد. 
همچنین روح اله میرزاامیری،  مدیر واحد امور کمیســیون های اتاق 
بازرگانی اصفهان هدف از تشــکیل این نشســت را هم اندیشــی برای 

ارتقاء اســتفاده از پیمانکاران بومی در پروژه های بزرگ اصفهان بیان و 
تصریح کرد: پارلمان بخش خصوصی به دنبال رفع موانع قانونی این امر 
و توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط حوزه انرژی از طریق شبکه 

سازی میان فعاالن اقتصادی و تشکیل کنسرسیوم در این حوزه است. 
مجید شهســواری مدیر کاالی پاالیشــگاه اصفهان نیز ضمن اعالم 
عالقمندی این مجموعه به حمایت از پیمانکاران بومی استان، به لزوم 
توســعه دانش فنی-مهندسی شــرکتهای فعال در فرآیندهای نفت و 
گاز به عنوان یکی از الزامات در توانمندی ســازی این شرکتها اشاره و 
برضرورت ســرمایه گذاری کالن در حوزه های جانبی صنعت نفت برای 

قدرتمندسازی شرکت های کوچک و متوسط این حوزه تاکید کرد. 
پرویــز امیدی، رئیس پشــتیبانی پروژه های شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان، گفت: درحال حاضر قوانین موجود اجازه سپردن پروژه ها صرفا 
به شــرکت های بومی اصفهان را نمی دهد. ایشان این موارد را از جمله 

موانع موجود در زمینه حمایت از پیمانکاران بومی عنوان کرد.

به همت کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد:

نشست هم اندیشی برای توانمندسازی شرکت های 
کوچک و متوسط فعال در حوزه نفت، گاز و پاالیش

شماره 1902
سه شنبه
25 آبان 1400
سه شنبه
25 آبان 1400

شماره 1901



بهترینتوصیههایمدیریتیدرسال2021
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سال 2۰2۱ از هر جهت برای کسب و کارها بسیار عجیب و باورنکردنی بود. درست به همین خاطر توجه به 
توصیه های مدیریتی در این سال پرماجرا برای هر کارآفرینی یک امر ضروری محسوب می شود. شما به این 
ترتیب امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. همچنین از نقطه نظر مدیریت 

برندتان در سال 2۰22 نیز جلوتر از رقبای تان خواهید بود. 
مواجهه مدیران برتر سراسر دنیا با ادامه روند بحران کرونا و همچنین پیدا کردن راهکارهایی برای توسعه 
برند در این شرایط دشوار برای هر کارآفرینی جذابیت دارد. درست به همین خاطر ما در این مقاله به سراغ 
برخی از توصیه های حرفه ای در این میان رفته ایم. در ادامه برخی از مهمترین توصیه های مدیریتی در سال 

2۰2۱ را با هم مرور خواهیم کرد. 
اعتمادبهافرادیکهاستخداممیکنید

سین براون، موسس و مدیرعامل برند Go VC، در طول یک سال اخیر شرایط مالی بسیار پرفراز و نشیبی 
را پشت سر گذاشته است. توصیه وی برای کارآفرینان به منظور برون رفت از بحران کنونی اعتماد به کارمندان 
است. این امر شاید کلیشه ای و بیش از اندازه شعاری به نظر برسد، اما به شما فرصت بسیار خوبی برای رهایی 

از شرایط ناگوار کسب و کار می دهد. 
وقتی در یک برند مدیران به کارمندان شان اعتماد کافی را نداشته باشند، روند توسعه کسب و کار هرگز به 
طور درست پیگیری نخواهد شد. این امر شرایط شما به عنوان مدیر یک کسب و کار را به شدت دشوار خواهد 
س��اخت. همچنین توجه داشته باشید که بس��یاری از کارمندان در این شرایط به سرعت دنبال شغل تازه ای 
خواهند رفت. بنابراین تنها گزینه پیش روی شما اعتماد کردن به کارمندان تان است، در غیر این صورت حتی 

یکی از پروژه های تان را هم سر وقت و به طور درست تکمیل نخواهید کرد. 
طراحیاستراتژیارتباطی

کیتی مورفی، موسس و مدیرعامل گروه Expansion، در طول سال اخیر بیش از هر زمان دیگری اهمیت 
ارتباطات مناس��ب با کارمندان و مشتریان را درک کرده است. این امر به دلیل شرایط منحصر به فرد کسب 
و کارها و پیگیری استراتژی های مربوط به دورکاری از سوی بسیاری از آنهاست. چنین امری به کسب و کار 

شما برای ادامه روند فعالیت در این سال سخت کمک خواهد کرد. 
نکته مهم برای فعالیت بهینه برند مربوط به طراحی یک استراتژی درست و دقیق برای ارتباط با کارمندان 
و مشتریان در شرایط دورکاری است. این امر می تواند برند شما را در مدت زمانی اندک تبدیل به کسب و کار 
برتر در بازار کند. اگر برند شما در طول یک سال اخیر در رقابت با دیگر کسب و کارها همیشه شکست خورده 
است، باید تجدیدنظر اساسی در نحوه فعالیت تان داشته باشید. این امر شامل ارتباط و تعامل بهتر با مشتریان 

است، در غیر این صورت روند منفی برندتان ادامه دار خواهد بود. 
همکاریباکارمندانفراترازحقوق

آن موخرج��ی، رئیس و مدیرعام��ل برند پراند ریکارد، در طول س��ال 2۰2۱ به خوبی با اهمیت همکاری 
گسترده با کارمندان پی برده است. بر این اساس همکاری با کارمندان باید فراتر از امری مثل دریافت حقوق 
باشد. امروزه بسیاری از برندهای بزرگ در عمل برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان شان از فرآیند تبدیل کردن 
آنها به سهامداران برند استفاده می کنند. این امر موجب تمایل باالتر کارمندان برای همکاری با برند موردنظر 
می ش��ود. به این ترتیب شما همیشه امکان در اختیار داشتن کارمندان تان را دارید. همچنین دیگر ترسی از 

ترک شرکت از سوی کارمندان برتر و حرفه ای تان نیز وجود خواهد داشت. 
کسب و کار شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید اول از همه در درون شرکت شرایط مناسبی 
را ایجاد کند. گوش دادن به حرف کارمندان و توجه به نیازهای شان همیشه امر مهمی محسوب می شود. این 
نکته به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد، در غیر این صورت شما همیشه نگران 

نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید بود. 
تمرکزبررویحالوآیندهبهطورهمزمان

آدریان هالمارک، مدیرعامل جهانی برند بنتلی، درباره توس��عه برند در شرایط بحرانی سال 2۰2۱ بر روی 
تمرکز همزمان بر روی حال و آینده تاکید دارد. بر این اساس به دلیل شرایط بحرانی کنونی سر و سامان دادن 
به وضعیت برند مهمترین مسئولیت مدیران محسوب می شود. با این حال چنین امری در صورت بی توجهی 

به آینده کسب و کار هیچ فاید ه ای به همراه ندارد. 
در حقیقت مدیران باید به غیر از حل و فصل مشکالت جاری برندشان به دنبال راهکاری برای توسعه آن 
در بلندمدت نیز باشند، در غیر این صورت خیلی زود اعتماد کارمندان به آنها کاهش پیدا کرده و شاید جایگاه 
مدیریتی شان را هم در مدت زمانی اندک از دست بدهند. این طوری دیگر هیچ آینده ای برای برندشان باقی 

نخواهد ماند. 
entrepreneur.com:منبع
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کارشناسان بازاریابی و طراح تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

دوباره زمان بررسی تکنیک ها و ترندهای برتر برای بازاریابی 
در س��ال پیش روی فرا رسیده است. بسیاری از برندها برای 
این بازه زمانی برنامه های بس��یار زی��ادی را تدارک دیده اند. 
بازاریاب هایی که در طول س��ال اخیر به ه��ر دلیلی توانایی 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان را نداشته اند، اکنون 
امیدواری بسیار زیادی برای جلب نظر مشتریان با ترندهای 
تازه در س��ال جدید دارند. این امر به آنها برای فعالیت بهتر 
بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک خواهد 
کرد.  بی ش��ک هر بازاریابی در طول یک سال اخیر سواالت 
بسیار زیادی در رابطه با ش��بکه های اجتماعی داشته است. 
آی��ا تیک تاک به عن��وان یک پلتفرم تازه ب��ه خوبی توانایی 
رقابت با دیگر ش��بکه های اجتماعی را دارد یا اینکه به زودی 
روزگار خ��وش آن پای��ان می پذیرد؟ همچنین آی��ا باید باز 
هم ب��ر روی بازاریابی ارگانیک س��رمایه گذاری کرد یا اینکه 
راهکارهای دیگری مانند تبلیغ��ات پولی در اولویت خواهند 
بود؟ پاسخگویی به این سواالت به این سادگی ها امکان پذیر 
نیست. درست به همین خاطر شما به برخی از حرفه ای ترین 
توصیه ه��ا برای پیگیری کارت��ان در این زمینه نی��از دارید.  
بسیاری از بازاریاب ها و برندها در طول دو سال اخیر به طور 
مداوم با بحران مالی ناشی از کرونا دست و پنجه نرم کرده اند. 
با این حساب کریسمس امسال برای چنین برندهایی بهترین 
فرص��ت به منظ��ور تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و جبران 
بخشی از ضررهای هنگفت شان در طول سال های اخیر است. 
بدون تردید شناس��ایی ترندهای تازه برای س��ال پیش روی 
مش��کالت بسیار زیادی برای کس��ب و کارها به همراه خواهد 
داشت. درست به همین خاطر ما در این مقاله به دنبال برخی از 
مهمترین ترندهای مربوط به شبکه های اجتماعی در سال پیش 
روی خواهیم بود. این امر به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری حرفه ای 
ب��ر روی مخاطب هدف کمک خواهد ک��رد. در ادامه برخی از 

مهمترین ترندهای موردنظر را با هم مرور خواهیم کرد. 
مسیرتیکتاکبرایتبدیلشدنبهمهمترین

شبکهاجتماعیدنیا
اینستاگرام در حال حاضر رتبه نخست بزرگترین شبکه های 
اجتماعی دنیا را در اختیار دارد. این امر اهمیت بسیار زیادی 
ب��رای بازاریاب ها و برندها دارد. با این حال اینس��تاگرام تنها 
جایی نیس��ت که بازاریاب ها امکان س��رمایه گذاری خواهند 
داش��ت. این امر با توجه به رش��د دیگر پلتفرم های اجتماعی 
امری طبیعی به نظر می رس��د. به همین خاطر شما باید نیم 
نگاهی به دیگر شبکه های اجتماعی نیز داشته باشید، در غیر 
این صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
تیک تاک در طول سال های اخیر خودش را به عنوان یکی 
از رقبای مهم اینستاگرام و به طور کلی پلتفرم های قدیمی تر 
مطرح کرده اس��ت. امروزه بس��یاری از کاربران در تیک تاک 
عضویت دارند. نکته جالب اینکه بسیاری از ویدئوهای محبوب 
در این پلتفرم در اینستاگرام و توییتر بازنشر پیدا می کند. با 
این حساب شما با پلتفرمی رو به رو هستید که کلی طرفدار 
در سراس��ر دنیا دارد.  نکته جالب درباره تیک تاک عبور این 
پلتفرم از مرز یک میلیارد کاربر فعال در سپتامبر سال 2۰2۱ 
است. این امر به خوبی رشد غیرقابل باور این شبکه اجتماعی 
را توضیح می دهد. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف از تیک تاک استفاده می کنند. اگرچه شرایط 
عضوی��ت و فعالیت در تیک تاک ب��ا دیگر پلتفرم ها متفاوت 
اس��ت، اما بازاریاب ها خیلی زود با این شرایط هماهنگی پیدا 
کرده ان��د.  امروزه تیک تاک هنوز تا تبدیل ش��دن به اولین 
پلتفرم دنیا از نظر تعداد کاربران فاصله زیادی با رقبا دارد. این 
امر بس��یاری از برندها را نسبت به حضور در تیک تاک مردد 
کرده اس��ت. مهمترین مس��ئله در این میان محبوبیت رو به 
افزایش تیک تاک است. با این حساب پلتفرم محبوب کاربران 
در سراسر دنیا خیلی زود به جمع سه شبکه اجتماعی پرکاربر 
خواهد پیوس��ت.  وقت��ی یک پلتفرم تازه ب��رای بازاریابی در 
دس��ترس قرار می گیرد، اغلب بازاریاب ها مایل به استفاده از 
آن هس��تند. این امر سرمایه گذاری بر روی تیک تاک را بدل 
به نوعی ترند محبوب کرده اس��ت. با این حس��اب اگر ش��ما 
هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، 
نباید شانس بازاریابی بهینه در تیک تاک را از دست بدهید. 
این امر نقش بس��یار مهمی ب��رای تاثیرگذاری بهینه بر روی 
مخاطب هدف در بازار س��ال آینده خواهد داش��ت.  براساس 
آنچه بیان شد تیک تاک در طول سال آینده یکی از مهمترین 
شبکه های اجتماعی برای بازاریاب ها خواهد بود. با این حساب 
پیش بینی ه��ای متعدد درباره محبوبی��ت فزاینده تیک تاک 
در ش��بکه های اجتماعی امر عجیبی نیس��ت. شما باید برای 
س��ازگاری با این شرایط هرچه زودتر نس��بت به استفاده از 
امکانات این پلتفرم اق��دام نمایید، در غیر این صورت خیلی 
زود شانس تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را از دست 

خواهید داد. 
ضرورتسرمایهگذاریبررویپلتفرمهایکوچکتر

یکی از ترندهای مم برای بازاریابی در س��ال 2۰22 مربوط 
به س��رمایه گذاری بر روی پلتفرم های کمتر ش��ناخته شده 
اس��ت. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری حرف��ه ای بر روی 
مخاطب هدف کمک خواهد کرد. نکته مهم اینکه بس��یاری 
از برندها در این میان به س��رمایه گذاری بر روی ش��بکه های 
اجتماعی کوچک تر توجهی نش��ان نمی دهن��د. این امر موج 
بزرگی از سرمایه گذاری بر روی پلتفرم هایی مثل اینستاگرام، 

فیس بوک و یوتیوب را به همراه داشته است. 
یکی از پلتفرم های کمتر شناخته شده که برای بازاریاب ها 
در ط��ول س��ال پیش روی اهمی��ت باالیی خواهد داش��ت، 
پینترس��ت اس��ت. این پلتفرم که مثل اینس��تاگرام به طور 
انحصاری برای بارگذاری محتوای بصری طراحی شده است، 
به شما امکان جلب نظر مشتریان را می دهد. نکته مهم اینکه 

هنوز بس��یاری از برندها نسبت به بازاریابی در این فضا توجه 
الزم را نشان نمی دهند. بنابراین شما بهترین فرصت ممکن 
برای ورود به این پلتفرم و جلب نظر مخاطب هدف به دور از 
رقابت های رایج را خواهید داشت.  در دنیایی که سطح رقابت 
در ش��بکه های اجتماعی بزرگ روز به روز بیش��تر می شود، 
س��رمایه گذاری شما بر روی پینترس��ت و دیگر پلتفرم های 
کمتر ش��ناخته ش��ده امکان بازاریابی بهتر را فراهم می کند. 
دلی��ل این امر نیز کاهش حجم رقابت در چنین پلتفرم هایی 
اس��ت. ش��ما به این ترتیب به دور از شلوغی های رایج امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا خواهید کرد. 
یک��ی از نکات مهم برای بازاریابی در پلتفرم های کوچک تر 
توجه به ماهیت ش��ان است. شما در این مس��یر باید ابتدا از 
می��ان پلتفرم های مختلف آنهایی که با اه��داف بازاریابی تان 
هماهنگی باالیی دارند، انتخاب کنید. در مرحله بعد بارگذاری 
محتوای اختصاصی در این پلتفرم ها نکته بسیار مهمی خواهد 
بود. ش��ما با چنی��ن کاری به بهترین ش��کل ممکن فرصت 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. 

بدون تردید بازار شبکه های اجتماعی در طول سال آینده 
بیش از امس��ال ش��لوغ خواهد بود. درس��ت به همین خاطر 
سرمایه گذاری شما بر روی پلتفرم های تازه نفس ایده جذابی 
محس��وب می شود. ش��ما به این ترتیب بخش گسترده ای از 

رقابت در این حوزه را دور خواهید زد. 
انتظارمشتریانبرایخریددرونبرنامهایاز

شبکههایاجتماعی
ف��روش محصوالت در ش��بکه های اجتماع��ی دیگر هیچ 
شباهتی به گذشته ندارد. درست به همین خاطر برندها باید 
آمادگی الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این 
شرایط را داشته باشند. شما برای فروش محصوالت تان دیگر 
الزم نیس��ت مشتریان را به فروشگاه آنالین تان دعوت کنید، 
بلکه این امر با اضافه ش��دن فروش مس��تقیم در شبکه های 

اجتماعی به طور کامل حل شده است. 
امروزه برندها امکان فروش مس��تقیم محصوالت ش��ان در 
بسیاری از شبکه های اجتماعی را دارند. مهمترین پلتفرم های 
در این میان فیس بوک و اینستاگرام هستند. خبر خوش اینکه 
س��ایر پلتفرم ها نیز در تالش برای راه اندازی س��رویس هایی 
مشابه فیس بوک هستند. با این حساب شما به زودی امکان 
خرید از تمام شبکه های اجتماعی را خواهید داشت. این امر 
میزان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت افزایش 
می دهد.  انتظارات مش��تریان در طول سال های اخیر به طور 
متنوعی توسعه پیدا کرده است. این امر برخی از بازاریاب ها را 
برای پیش بینی رفتار مشتریان به دردسر می اندازد. نکته مهم 
اینکه در طول س��ال آینده دست کم درباره انتظار مشتریان 
از خری��د آنالین یک پیش بینی درس��ت و دقیق وجود دارد. 
بر این اس��اس شما باید سرمایه گذاری تان بر روی شبکه های 
اجتماع��ی را به طور چش��مگیری افزایش دهید، در غیر این 
صورت شانس تان برای جلب نظر مشتریان به شدت کاهش 
پیدا خواهد کرد. این امر درباره میزان فروش برند شما نیز به 
طور چشمگیری مصداق دارد.  امروزه شما برای عضویت در 
شبکه های اجتماعی به عنوان یک برند باید به دنبال تیک آبی 
و س��پس راه اندازی فروشگاه تان در این پلتفرم ها باشید. این 
امر به شما فرصت جلب اعتماد مشتریان و فروش بی دردسر 
به آنها را می دهد. بنابراین ش��ما در عمل مشکلی برای جلب 

نظر مشتریان تان نخواهید داشت. 
 ،Hootsuite براساس نظرسنجی همکاران ما در موسسه
8۱ درصد از کاربران در طول سال های اخیر خرید آنالین را 
به ه��ر الگوی دیگری ترجیح می دهند. نکته جالب اینکه در 
صورت ساده سازی فرآیند خرید از طریق شبکه های اجتماعی 
این درصد به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. با این 
حساب حتی یک مشتری نیز در بازار نخواهد ماند که مایل به 

خرید از برندها در فضای شبکه های اجتماعی نباشد. 
هیچکسمایلبهصحبتتلفنیبابرندهانخواهدبود

امروزه راهکارهای برندها برای تعامل با مش��تریان به طور 
چش��مگیری افزایش پیدا کرده اس��ت. این امر به کس��ب و 
کار ش��ما امکان تعامل بسیار س��اده و کاربردی با مشتریان 
را می دهد. بنابراین شما نیازی برای برقراری تماس تلفنی با 
مش��تریان نخواهید داشت. امروزه بسیاری از برندها از طریق 
ش��بکه های اجتماعی یا سرویس های ایمیل با مشتریان شان 

در ارتباط بوده و از این طریق بر روی آنها تاثیر می گذارند. 
برخی از کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف به طور م��داوم هزینه های س��نگینی از نظر خدمات 
جانبی و امور مش��تریان پرداخت می کنند. نکته مهم در این 
میان کاهش انگیزه مش��تریان برای تعامل با برندها از طریق 

تماس تلفنی یا مراجعه حضوری اس��ت. بنابراین ش��ما باید 
اس��تراتژی تان در این حوزه را به طور چشمگیری با ارزیابی 
این نکات بازآفرینی کنید، در غیر این صورت به تدریج تمام 

مشتریان تان در بازار را از دست خواهید داد. 
س��رمایه گذاری بر روی راهکارهای��ی نظیر تعامل ایمیلی، 
ربات های چت و همچنین ارس��ال پیامک برای مشتریان در 
مقایس��ه با دیگر ش��یوه های تاثیرگذاری به مراتب بهتری به 
همراه دارد. درست به همین خاطر شما باید به جای الگوهای 
س��نتی به دنبال به روز رسانی وضعیت برندتان در این میان 

باشید. 
توصی��ه ما در این بخش برای بازاریاب ها ش��روع تمرکز بر 
روی شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری حرفه ای برای ارائه 
خدمات پس از فروش و مش��اوره به مش��تریان است. چنین 
امری ش��اید در ابتدا بسیار سخت باش��د، اما در مدت زمانی 
اندک برندتان را به خوبی با شرایط تازه هماهنگ خواهد کرد. 
شما با چنین کاری در طول زمان بدل به برندی محبوب برای 
مش��تریان خواهید شد. اگر در این میان از یک ابزار مدیریت 
شبکه های اجتماعی مثل Hootsuite یا اسپارک سنتر نیز 
استفاده نمایید، کارتان به شکل حرفه ای پیش خواهد رفت. 
کاهشعالقهکاربرانبهویدئوهایطوالنی،بهغیر

ازیوتیوب
ویدئوهای طوالنی دیگر طرفدارهای زیادی در ش��بکه های 
اجتماعی ندارد. دلیل این امر نیز تمایل کاربران برای مشاهده 
محتوای کوتاه و صرفه جویی در زمان شان است. البته در این 
میان یوتیوب هنوز هم اس��تثنای بزرگی محسوب می شود. 
کاربران در یوتیوب مایل به مشاهده انواع ویدئوهای طوالنی 
هس��تند. نکته جالب اینکه اگر در یوتیوب ویدئوهای کوتاه و 
کمتر از س��ه دقیقه بارگذاری کنید، به احتمال زیاد واکنش 
مناس��بی از س��وی کاربران دریافت نخواهید ک��رد. بنابراین 
وضعیت یوتیوب به طور کامل با دیگر پلتفرم ها متفاوت است. 
بازاریاب ه��ا به طور عمومی در ش��بکه های اجتماعی باید 
در تالش برای خالصه س��ازی ویدئوهای شان باشند. براساس 
گزارش موسس��ه ویدیارد، امروزه ۳7 درصد از کاربران فقط 
به ویدئوهای زیر ۶۰ ثانیه توجه نش��ان می دهند. معنای این 
ام��ر ضرورت بیان تمام ن��کات و پیام ه��ای بازاریابی در این 
زمان کوتاه اس��ت.  اگر در این می��ان ارزیابی کلی کاربران از 
ی��ک ویدئو در س��ه ثانیه ابتدایی را هم م��د نظر قرار دهیم، 
دردس��رهای شما تازه ش��روع خواهد شد. این امر مسئولیت 
تیم ه��ای بازاریابی را به طور چش��مگیری افزایش می دهد. 
بنابراین دیگر خبری از تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
به شیوه های سنتی نخواهد بود. امروزه برخی از برندها برای 
رهایی از دست این دردسرهای بزرگ با موسسه های بازاریابی 
حرفه ای همکاری دارند. این امر شاید راهکار خوبی باشد، اما 

هزینه بسیار زیادی برای تان به همراه دارد. 
توصیه ما در این بخش تمرکز بر روی تولید محتوای کوتاه 
و بارگذاری نمونه های طوالنی در یوتیوب اس��ت. این امر به 
شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف کمک 
خواه��د کرد. به این ترتیب دیگر مش��کلی از نظر جلب نظر 

مشتریان و بازاریابی حرفه ای پیش روی تان نخواهد بود. 
واگذاریبخشیازفرآیندتعاملبامشتریانبهیک

تولیدکنندهحرفهایمحتوا
س��طح باالی رقابت در ش��بکه های اجتماعی دیگر از توان 
بازاریاب ها خارج شده است. امروزه آشنایی با تمام ترندهای 
بازاریاب��ی و تالش برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
براساس آنها دیگر امری ساده نیست. بنابراین شما باید برای 
جلب نظر مشتریان تمام توان تان را به کار گیرید، در غیر این 
صورت هیچ شانس��ی برای جلب نظر مشتریان در بلندمدت 
نخواهید داش��ت.  توصیه اساسی در این میان شروع فرآیند 
همکاری با یک تولیدکننده حرفه ای محتواس��ت. نکته مهم 
اینکه منظور ما در این بخش همکاری با یک اینفلوئنس��ر به 
معنای دقیق کلمه نیس��ت. ش��ما باید از میان افراد حرفه ای 
در زمین��ه تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی یک فرد را 
برای همکاری بلندمدت با برندت��ان انتخاب نمایید. این امر 
موجب افزایش تعامل میان ش��ما و مش��تریان در بلندمدت 
خواهد ش��د. همچنین وقت بیش��تری به شما برای پیگیری 
س��ایر کارهای مهم تان در حوزه بازاریابی خواهد داد. به این 
ترتیب تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از امری س��خت و 
غیرممکن بدل به فرآیندی س��اده خواهد شد.  یکی از موانع 
اصلی برای همکاری با اینفلوئنسرهای حرفه ای که استخدام 
تولیدکننده محتوا را منطقی می س��ازد، هزینه باالی چنین 
کاری اس��ت. این امر برندها را در مسیر بسیار دشواری برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف قرار می دهد. بنابراین شما 
باید همیشه بودجه برندتان را در این میان مدنظر قرار دهید، 
در غیر این صورت هرگز شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب تان نخواهید داشت. 
اگر برند شما به اندازه کافی بودجه در اختیار دارد، همکاری 
با اینفلوئنس��رها ایده چندان بدی نخواهد ب��ود. با این حال 
در نهایت ش��ما به یک تولیدکننده و ط��راح حرفه ای محتوا 
نیاز خواهید داش��ت، در غیر این ص��ورت حجم باالی کارها 
خیلی س��ریع توانایی تان را کاهش می دهد.  توصیه ما برای 
همکاری مناسب با یک طراح محتوای بازاریابی در شبکه های 
اجتماع��ی ارائه اطالعات تان از مش��تریان هدف و همچنین 
پیش بینی تان از وضعیت بازار به این افراد است. شما با چنین 
کاری به س��اده ترین شکل ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب تان را پیدا خواهید کرد. بنابراین دیگر مشکلی از نظر 
بازاریابی و بحران بودجه موردنیاز در سال پیش روی نخواهید 
داشت. همکاری با اینفلوئنسرها نیز در این میان بدل به امری 
موقتی خواهد شد. چنین راهکاری شما را از نظر صرفه جویی 

در بودجه تان حسابی جلو خواهد انداخت.
بدون تردید سال پیش رو ترندهای تازه بسیار زیادی برای 
برندها به همراه دارد. نکته مهم در این بین اس��تفاده درست 
از ترندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. اگر 
شما هنوز تصمیم خاصی در این حوزه نگرفته اید، نکات مورد 

بحث در این مقاله برای تان راهگشا خواهد بود. 
blog.hootsuite.com:منبع
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