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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

نقطه پایانی اقتصاد دستوری ایران کجاست؟

از دستور اقتصادی 
تا اقتصاد دستوری

هرچند تجربیات گذش��ته نش��ان می دهد که اقتصاد دستوری، نسخه شفابخشی برای اقتصاد ایران نیست، اما این 
روزها با گذش��ت بیش��تر از 100 روز از عمر دولت سیزدهم شاهد پررنگ شدن دستورات اقتصادی و به تعبیر بهتر، 
اقتصاد دستوری در سطح کالن کشور هستیم. از مردادماه امسال که دولت سیدابراهیم رئیسی روی کار آمد تاکنون 
دستورات اقتصادی زیادي داده شده است: به بازارها،  به رئیس کل بانك مرکزي، به رئیس سازمان برنامه و بودجه، به 
جهاد سازندگي،  به بازار خودرو براي لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی، به بانك ها براي تعطیل نكردن واحدهاي...

 رفع مشکل قیمت گذاری خودرو
در گرو افزایش عرضه است
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چرا در تدوین استراتژی توسعه صنعتی هنوز اندر خم یک کوچه ایم؟

وزن کشی موانع توسعه صنعتی ایران
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فرصت امروز: آمارهای خروج سـرمایه و خرید ملک از سـوی ایرانیان در ترکیه این روزها در سـایه 
غفلت سیاسـت گذاران اقتصادی، روز به روز در حال به افزایش اسـت و طبق آخرین آمارها، ایرانیان 

ماهانه دسـت کم 900 ملک در ترکیه خریـداری می کنند و میلیون هـا دالر ارز را برای خرید 
آپارتمان در کشوری هزینه می کنند که خود تا همین چند سال پیش با بحران های عمیق...

چرا ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه سر و دست می شکنند؟

سندروم خرید ملک در ترکیه

سرمقاله
بهره مندی محجورین 

از خدمات بانکی

 علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانك ها

امروزه خیل عظیمی از جمعیت 
ایران را نوجوانان تشكیل می دهند؛ 
نوجوانان��ی که قبل از رس��یدن به 
سن قانونی رشد نیاز به بهره مندی 
مس��تقل از خدمات بانكی دارند تا 
در ام��ور بانكی ناچار به اس��تفاده از 
کارت عابربانك والدین شان نباشند 
و در برخ��ورداری  از خدمات بانكی 
احساس استقالل کنند. خوشبختانه 
بانك مرکزی  بخشنامه  جدیدترین 
تحت عنوان »دستورالعمل اجرایی 
تعیی��ن حدود ارائ��ه خدمات بانكی 
به اش��خاص محجور در موسس��ات 
اعتب��اری«، ضوابط نس��بتا جامعی 
مش��تمل ب��ر 28 م��اده راج��ع به 
بهره مندی  نوجوانان و محجورین از 
خدمات بانك��ی تعیین و به بانك ها 
و موسس��ات اعتباری اب��الغ کرده 
اس��ت. این دستورالعمل به بسیاری 
از ابهام��ات قانونی و بانك��ی درباره 
بهره مندی نوجوانان و محجورین از 
خدم��ات بانكی خاتمه داده و از این 
رو می ت��وان آن را گام مثبت بانك 
مرکزی در جوان گرایی، شفاف سازی 
و ایجاد وحدت رویه بین بانك های 
دولتی و خصوص��ی و خصولتی در 
مورد چگونگ��ی ارائه خدمات بانكی 
به نوجوانان زیر 18 س��ال و س��ایر 

اشخاص محجور دانست.
ادامه در همین صفحه 

14 ربیع الثانی 1443 - س�ال هفتم
شماره   1903

8 صفحه - 5000 تومان

Sat.20 Nov 2021

فرصت امروز: افتتاح سه مدرسه در روستاهای شهرستان آق قال، 
تازه ترین اقدام بانك پاس��ارگاد در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی و نهضت مدرسه س��ازی در مناطق محروم و دورافتاده 
کش��ور است. این س��ه مدرسه روز چهارش��نبه هفته گذشته با 
حضور مدیران بانك پاسارگاد و مسئوالن استان گلستان در سه 
روس��تای قرنجیك، پیرآغاچ و صحنه افتتاح شد و به بهره برداری 
رسید. بانك پاسارگاد همواره مسئولیت های اجتماعی را رویكردی 
متعالی به کسب وکار برمی شمارد و به صورت پیوسته، اقدامات و 
فعالیت های متنوع و گس��ترده ای را در این راس��تا در دستور کار 
خود دارد. فعالیت های مدرسه سازی به  دلیل اهمیت باالی آن در 
رشد و توسعه آینده سازان ایران عزیز و تاثیر مستقیم در آبادانی 
و آینده کش��ور، در کانون اصلی توجه بانك پاس��ارگاد در زمینه 
ایفای مسئولیت های اجتماعی قرار دارد. آیین بهره برداری مدرسه 
امیرکبیر روستای قرنجیك پس از مراسم افتتاح دو مدرسه دیگر 
در روس��تاهای پیرآغاچ و صحنه در شهرستان آق قال، چهارشنبه 
26 آبان ماه با حضور مدیران بانك پاس��ارگاد و مسئوالن محلی 
گلس��تان برگزار شد. این مدرسه با ش��ش کالس درس، فضای 
آموزشی 745مترمربعی را در اختیار 118 نفر از دانش آموزان این 
روستای آسیب دیده از سیل قرار داده و محیط ایمن و استانداردی 
را جهت تحصیل فرزندان این روستا و مناطق مجاور فراهم آورده 
است. در مراسم افتتاح این مدرسه، ضمن برگزاری مراسم آئینی 
ذکر خنجر به یمن آغاز به کار این مدرس��ه و خوش آمدگویی به 

میهمانان، مدیرعامل بانك پاسارگاد، فرماندار شهرستان آق قال و 
مسئوالن آموزش و پرورش استان گلستان سخنرانی کردند و در 

پایان از کالس ها و محیط مدرسه بازدید به عمل آمد.
مسئولیت های اجتماعی به روایت دکتر قاسمی

دکتر مجید قاس��می، مدیرعامل بانك پاسارگاد در این مراسم 
با قدردانی از میهمان نوازی و زحمات مس��ئوالن منطقه و مردم 
خونگرم شهرس��تان آق ق��ال، حوزه آموزش و پرورش و س��رمایه 
انس��انی را موضوع بسیار مهمی ارزیابی کرد و گفت که در بانك 
پاسارگاد آنچه در ترازنامه بانك ثبت شده است تنها »دستمایه« 
تلقی می ش��ود و س��رمایه اصلی در بانك پاس��ارگاد در حقیقت 
»س��رمایه انسانی« است که با عشق، عالقه و تكریِم مشتریان به 
ارائه خدمات و فعالیت مش��غول اس��ت. دکتر قاسمی با اشاره به 
میراث برجای مانده از بزرگانی چون مرحوم دکتر حسابی به عنوان 
امانتی ذی قیمت نزد ایرانیان، به رس��التی که طی حكم انتصاب 
مق��ام وزارت آموزش و پرورش وقت به ایش��ان ابالغ ش��ده بود، 
اش��اره کرد و افزود که در آن حكم، آموزش و فرهنگ مهمترین 
رک��ن جامعه توصیف و فعالیت در این حوزه، مهمترین وظیفه و 

مسئولیت معرفی شده بود.
مدیرعامل بانك پاس��ارگاد با بیان مأموریت های این بانك در 
حوزه پولی و مالی، ادامه داد که علی رغم این مأموریت های اصلی، 
بانك پاسارگاد ایفای مسئولیت های اجتماعی و امور فرهنگی را در 
سطحی وسیع و به شكلی جامع و پرمحتوا دنبال کرده است که از 

جمله می توان به 17 کتابخانه احداث شده و چندین باب کتابخانه 
درحال س��اخت در کش��ور پیرو نام گذاری س��ال 1393 به عنوان 
»س��ال اقتصاد و فرهنگ« توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد. 
همچنین اقدام به احداث مجموعا 43 مدرسه در مناطق نیازمند 
کشور نیز در همین راستا قابل تعریف است که از این میان حدود 
30 باب به صورت کامل ساخته شده و باقی نیز در دست ساخت 
اس��ت. او در ادامه تش��ریح فعالیت های فرهنگی بانك پاسارگاد، 
به چاپ و نش��ر »مصحف شریف طباخ« به عنوان نفیس ترین اثر 
قرآنی که در آس��تان قدس رضوی نگهداری می شود، گردآوری 
و چاپ نس��خه نفیس »ش��اهنامه شاه طهماسبی« به عنوان یكی 
از مهمتری��ن آثار فرهنگی و تاریخی کش��ور، چاپ مجموعه آثار 
مرحوم اس��تاد بهزاد، نگارگر برجسته ایرانی و طراحی نرم افزاری 
برای آشنایی و آموزش کودکان با فرهنگ بانكداری، صرفه جویی 
و پس انداز اش��اره کرد و گفت که بانك پاس��ارگاد همواره تالش 
کرده تا در این موارد به عنوان مس��ئول و حامی مالی حضور پیدا 
کند و با نگاهی به مجموعه فعالیت های این بانك مشخص است 

که مسئله سرمایه انسانی، کانون حرکت بانك پاسارگاد است.
دکتر قاس��می در بخش دیگری از س��خنان خ��ود به موضوع 
توس��عه اقتصادی کش��ور و نقش آفرینی مجموع��ه بانك و گروه 
پاسارگاد در ایجاد اشتغال برای 600 هزار نفر در 35 پروژه معدنی 
و س��ایر پروژه های نفت و گاز پرداخت و برنامه ریزی برای ساخت 
7 هزار تخت بیمارس��تانی و توجه به توسعه مناطق کم برخوردار 

را از دیگر مصادیق ایفای مس��ئولیت های اجتماعی بانك عنوان 
ک��رد. او در پایان با تقدیر از مقام ش��امخ معلمان و ابراز قدردانی 
از برگزارکنن��دگان مراس��م و دس��ت اندرکاران اح��داث مدارس 
افتتاح ش��ده، برای س��اخت مكان های آموزشی موردنیاز در سایر 
مناطق استان اعالم آمادگی کرد و ابراز امیدواری نمود فرزندانی 
که در این مدارس تربیت می ش��وند، م��ردان و زنان بزرگ آینده 
کش��ور باشند. به گفته قاسمی، همچنین هدیه ای از طرف بانك 
پاس��ارگاد به تمامی دانش آموزان شهرستان آق قال که در آزمون 
سراسری س��ال جاری پذیرفته ش��ده اند، اهدا خواهد شد و این 
دانش آم��وزان تا زمانی که در داخل کش��ور تا مقطع دکترا ادامه 

تحصیل دهند، بورسیه بانك پاسارگاد هستند.
تقدیر از نگاه ویژه بانک پاسارگاد به گلستان

در این مراس��م همچنین مهندس غراوی، فرماندار شهرستان 
آق قال به شرایط دانش آموزان مستعد این شهرستان و روستاهای 
تابعه آن و وضعیت نوسازی مدارس آسیب دیده از سیل اشاره کرد 
و افتتاح سه مدرسه و در مجموع 13کالس درس را توسط بانك 
پاسارگاد نشان از دیدگاه متعالی و اعتقاد مدیران این بانك نسبت 
به سرمایه  انسانی و اهمیت آن دانست که در آموزه های اسالمی 
نی��ز مورد تأکید فراوان قرار گرفته اس��ت. فرماندار آق قال با بیان 
اینكه بانك پاسارگاد با اعتقاد به اینكه بزرگترین سرمایه، سرمایه 
انس��انی اس��ت این کار مقدس را ش��روع کرده و به بهره برداری 
رسانده است، در پایان به تمامی دست اندرکاران ساخت و تجهیز 

این مدارس دس��ت مریزاد گفت و افزود ک��ه مردم آق قال همواره 
قدردان فعالیت های انجام ش��ده در راس��تای رفع آثار ناش��ی از 
لطمات س��یل در شهرستان هس��تند. مهندس لیوانی، مدیرکل 
اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان نیز در ادامه 
مراسم با ارائه گزارشی از وضعیت نوسازی مدارس استان، بر نقش 
سازمان های مسئول و اشخاص خّیر مدرسه ساز تأکید کرد و گفت 
که احداث قریب به 35درصد از مدارس در اس��تان با مش��ارکت 
خّیرین مدرسه س��از محقق شده اس��ت. او همچنین از نگاه ویژه 
بانك پاس��ارگاد به استان گلس��تان تقدیر کرد و افزود که پس از 
وقوع س��یل با کمك سازمان ها و اش��خاص خّیر تعداد زیادی از 
مدارس آسیب دیده یا تخریب شده، بازسازی و نوسازی شده است 
که خوش��بختانه امروز نیز با همت و حمایت صفر تا صدی بانك 

پاسارگاد به تعداد این مدارس افزوده شد.
همچنین دکتر گوهری راد، مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان 
گلس��تان در بخ��ش دیگری از مراس��م ب��ه نیاب��ت از 390هزار 
دانش آموز گلس��تانی، مراتب تقدیر خ��ود را از این حرکت خیر 
و خداپس��ندانه بانك پاس��ارگاد اعالم کرد و با ذکر اهمیت حوزه 
آموزش و پ��رورش به عنوان اصلی ترین رکن منابع انس��انی یك 
کش��ور و اش��اره به پروژه های مدرسه س��ازی بانك پاسارگاد در 
استان هایی چون لرستان و خوزستان، احداث خانه های بهداشت 
و س��ایر امور عام المنفعه انجام شده توسط این بانك، آنها را مایه 

مباهات دانست.

ادامه از همین صفحه
البته توجه بدین نكته ضروری اس��ت که اش��خاص برای 
برخورداری از انواع حقوق باید دو نوع اهلیت قانونی داش��ته 
باش��ند: »اهلیت تمتع« و »اهلیت استیفا«. استعداد قانونی 
اف��راد برای برخورداری از ان��واع حقوق را اصطالحا »اهلیت 
تمتع« می گویند. افزون بر »اهلیت تمتع«، آدمی نیاز دارد 
که از حقوق مش��روع و قانونی خود بهره مند ش��ود و یا به 
عبارتی مجاز باش��د که حقوق قانونی خود را مورد استفاده 
قرار دهد. چنین استعداد و اهلیت قانونی را اصطالحا »اهلیت 
اس��تیفا« می نامند. به عنوان مثال، جنین انسان مشروط به 
زنده متولد شدن، »اهلیت تمتع« جهت برخورداری از حق 
مالكیت و دارا شدن اموال منقول و غیرمنقول از طریق ارث 
یا هبه را دارد، اما زمانی او شخصا می تواند از این اموال بهره 
ببرد و آن را معامله کند که به سن رشد رسیده باشد. بدین 
ترتیب، شخص محجور اصطالحا کسی است که بنا به حكم 
قانونگ��ذار از اعمال برخی از تصرف��ات، اقدامات و معامالت 
قانون��ی در اموال و حقوق مالی خود محروم ش��ده اس��ت. 
انواع اش��خاص محجور و میزان محرومی��ت آنان از حقوق 
قانونی شان را قانونگذار تعیین می کند. بنابراین با آیین نامه 
و بخشنامه نمی توان اشخاص محجور را تعیین کرد و یا افراد 
را به بهانه محجور بودن از برخی حقوق شان محروم ساخت. 
ماده 1207 قانون مدنی در مقام معرفی اش��خاص محجور 
می گوید: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق 
مالی خود ممنوع هستند: »صغار«، »اشخاص غیررشید« و 

»مجانین«. بنابراین تنها همین سه دسته اشخاص هستند 
که قانونا محجور محس��وب می ش��وند و از اعمال برخی از 
حقوق مالی شان یا همان »اهلیت تمتع« محروم می شوند. 
دقت ش��ود که محج��ور به هیچ وجه از بهره من��دی از انواع 
حقوق ش��رعی و قانونی خود کامال محروم نیست، بلكه این 
اشخاص صرفا در امور مالی از برخی تصرفات قانونی محروم 
هستند. این محرومیت نیز مطلق و بی قید شرع نیست، بلكه 
براساس تجویز قانونگذار، ولی قهری یا قیم قانونی محجور به 

جای وی اعمال حق می کند.
محجوری��ت ماده 1207 قانون مدنی، مختص اش��خاص 
حقیقی است و شامل اشخاص حقوقی نمی شود. بهره مندی 
محجورین از خدمات بانكی نیز از جمله موضوعاتی اس��ت 
که س��خت مورد توجه محافل حقوقی و بانكی قرار گرفته 
و پرس��ش های متنوعی در این زمینه ایجاد کرده است: آیا 
برخورداری نوجوانان زیر 18 سال و به طور کلی، محجورین 
از خدمات بانكی ضروری اس��ت؟ در صورت پاس��خ مثبت، 
مرزها و بایدها و نبایدهای این بهره مندی از خدمات بانكی 
برای محجورین تا کجاست؟ در پاسخ بدین سواالت، توجه به 

دانستنی های حقوقی و بانكی زیر مفید خواهد بود:
* اطفال و س��ن رشد: از نظر موازین شرعی، کودکی که 
به سن بلوغ نرسیده باشد، صغیر نامیده می شود. صغیر نیز 
از نظ��ر میزان درک و فه��م به صغیر غیرممیز )فاقد درک( 
و صغیر ممیز )دارای درک و فهم( تقس��یم می ش��ود. البته 
در فرهنگ های مختلف، تقس��یماتی نظیر کودک، نوجوان 

و جوان وجود دارد. همانطور که گفته ش��د، از نظر موازین 
قانونی تنها اطفال یا به اصطالح قانون مدنی صغار، اشخاص 
غیررشید و دیوانگان )مجانین(، محجور به شمار می روند و 
قاعدتا تنها این افراد مش��مول امتیازات و مقررات بخشنامه 
تازه بانك مرکزی خواهند بود. حال اولین پرسش این است 
که آیا از نظ��ر موازین حقوقی و قانونی، تفاوتی بین مفهوم 
»بلوغ« و »رشد« وجود دارد؟ به عبارت روشن تر، آیا اطفال 
پس از رس��یدن به سن بلوغ )پسران 15 سال و دختران 9 
س��ال تمام( رشید محسوب می ش��وند و از والیت پدر، جد 
پدری و قیم قانونی ش��ان خارج می ش��وند؟ منشأ طرح این 
پرس��ش، این بحث حقوقی اس��ت که طبق  تبصره 1 ماده 
1210 قانون مدنی، »سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري 
و در دختر 9 س��ال تمام قمري اس��ت«، اما با کمال تعجب 
در این قانون همچنین تصریح شده است که »هیچ کس را 
نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم 
رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده 
باشد«. براساس تبصره 1 ماده  1210 و 1211 قانون مدنی، 
فرض بر آن است که دختر پس از رسیدن به سن 9 سالگی 
و پسر پس از رسیدن به سن 15 سالگی هم بالغ و هم رشید 
محسوب می شوند. شخص رشید نیز می تواند انواع تصرفات 
و معامالت را در حقوق قانونی اموال و دارایی اش انجام دهد. 
از طرف دیگر، تبصره 2 همین ماده متضمن حكمی مغایر با 
این مطلب است. در این تبصره می خوانیم: »اموال صغیري 
را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او 

ثابت شده باشد«. این بدان معناست که اطفال حتی پس از 
رسیدن به سن بلوغ حداقل از حیث اموال همچنان محجور 
محس��وب می ش��وند و خروج آنان از محجور بودن نیازمند 

اثبات رشد در محاکم صالح قضایی است.
بدین ترتیب، از نظر قانون مدنی ظاهرا بین »س��ن بلوغ« 
و »س��ن رش��د« هیچ مالزمه ای وجود ن��دارد؛ در حالی که 
در اوایل انقالب تصور می ش��د دختر یا پس��ری که به سن 
بلوغ رس��یده باشند قانونا رشید نیز محسوب می شوند. این 
برداشت غیرصحیح حقوقی بدین معناست که دختران پس 
از رسیدن به سن 9 سالگی و پسران پس از سن 15 سالگی 
قانونا مج��از به انواع تصرفات مال��ی و انجام همه معامالت 
قانونی است. نهایتا در مورد بحث »بلوغ« و »رشد«، مقررات 
مربوط به قانون رشد متعاملین مصوب شهریورماه 1313 در 
این مورد حاکم گش��ت. در این قانون آمده است: »از تاریخ 
اج��رای این قانون در مورد کلیه معامالت و عقود و ایقاعات 
به استثناء نكاح و طالق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر 
اس��ناد رسمی باید کس��انی را که به سن 18 سال شمسی 
تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند، مگر 
آنكه رشد آنان قبل از اقدام به انجام  معامله یا عقد و یا ابقاع 
به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی 
که به س��ن 18 س��ال شمسی تمام رس��یده اند در محاکم 
عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب 
می شوند، مگر اینكه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم 
در محاکم ثابت گردد. مناط تش��خیص سن اشخاص اوراق 

هویت آنها است، مگر آنكه خالف آن ثابت شود«. بنابراین از 
نظر برخورداری از خدمات و تسهیالت بانكی، تمام دختران 
و پس��ران زیر 18 سال، غیررشید محسوب می شوند. بند 5 
دستورالعمل بانك مرکزی با عبارت »اشخاص کمتر از 18 
س��ال تمام: شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیررشید 
که رش��د آنها از س��وی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده 
اس��ت«، دقیقا ناظر بدین معناست. بیان این نكته ضروری 
است که قبل از سن 18 سالگی، اعمال حقوق مالی اشخاص 
غیررشید توسط ولی قهری یا قیم قانونی آنان انجام می شود.
* اشخاص غیررشید: اشخاص غیررشید، افرادی هستند 
که حتی با وجود سن باالی 18 سال به دلیل موانع قانونی، 
غیررشید محسوب می شوند و به اصطالح قانونگذار، تصرفات 
آنان در اموال و حقوق مالی شان عقالیی نباشد. مانند تاجر 
حقیقی ورشكسته که براساس مقررات قانونی از تصرف در 
امور مالی خود محروم است، یا اشخاص غیردیوانه ای که به 
اصطالح عوام، شیرین عقل هستند و قادر به مدیریت دارایی 
و اموال خود نیستند. احراز رشد این قبیل افراد نیز نیازمند 
رس��یدگی و صدور حكم قضایی است. ماده 7 دستورالعمل 
بانك مرکزی به »رفع حجر« اختصاص دارد و وقوع هر یك 
از ش��رایط زیر را موجب »رفع حجر« دانسته است: »عبور 
از حد سني 18س��ال تمام«، »دریافت و ارائه حكم رشد از 
دادگاه صالحه از سوی اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام« 
و »رفع تعلیق از شناس��ه یكتای هویتي اشخاص غیررشید 

باالتر از 18سال تمام و اشخاص مجنون«.

بهره مندی محجورین از خدمات بانکی

با افتتاح 3 باب مدرسه در استان گلستان

نهضت مدرسه سازی بانک پاسارگاد ادامه دارد

ترندهای خلق تجربه مشتریان از برند برای سال 2022
خلق تجربه ای لذت بخش از تعامل با برند برای مش��تریان همیش��ه نكته مهمی محس��وب می شود و این 
امر برای هر برندی در حوزه کس��ب و کار موفقیت یا شكس��تش در جلب نظر مشتریان را توضیح می دهد. 
درست به همین خاطر اغلب برندها بر روی چنین حوزه ای سرمایه گذاری بسیار زیادی انجام می دهند. اگر 
ش��ما توانایی ایجاد تجربه ای منحصر به فرد از برندتان برای مش��تریان را داشته باشید، تفاوت معناداری با 
رقبای تان ایجاد خواهید کرد.  یكی از مهمترین نكات در راس��تای ایجاد تجربه ای مناس��ب برای مشتریان 
مربوط به بحث اس��تفاده از انواع ابزارهای مربوط به اتوماس��یون اس��ت. چنین ابزارهایی به بهترین ش��كل 
ممكن به کارآفرینان و بازاریاب ها در راس��تای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف کمك می کند. با 
این حال استفاده صرف از چنین ابزارهایی موفقیت شما در حوزه بازاریابی و ایجاد تجربه ای مناسب برای...



فرص��ت امروز: نه��اد پژوهش��ی مجلس در ی��ك گ��زارش تحلیلی به 
آسیب شناس��ی استراتژی توسعه صنعتی در ایران پرداخت و یكی از موانع 
رشد س��رمایه گذاری صنعتی را ش��وک های اقتصادی )نفتی(، سیاسی و 
مدیریتی برش��مرد. برآیند گزارش این نهاد پژوهشی نشان می دهد که در 
دو دهه اخیر، درس��ت در زمانی که برنامه ریزان اقتصادی ایران در طراحی 
استراتژی توسعه صنعتی کشور ناکام ماندند، فرآیند توسعه صنعتی ایران 
ب��ا موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطق��ه ای، تداوم و حتی تعمیق 
خام فروش��ی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد و تعطیلی 
ی��ا فعالیت زیر ظرفیت بس��یاری از واحدهای تولی��دی و صنعتی روبه رو 
ش��ده است. به تعبیر بهتر، همه آن مش��كالتی که قرار بود با برخورداری 
از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، 
امروز بالی جان اقتصاد ایران شده و هرچند که آثار تحریم به بخش صنعت 
بیش از سایر بخش ها خسارت وارد کرده، اما ناتوانی در استفاده از فرصت ها 
و رفع موانع توس��عه حتی قبل از وقوع تحریم ها نیز تحقق رویای توس��عه 

صنعتی را دور از دسترس نشان می داد.
حال با گذشت قریب به دو دهه از اولین تالش ها برای طراحی استراتژی 
توس��عه صنعتی، شاهد آن هس��تیم که به رغم وجود احكام متعدد قانونی 
و همچنین وجود این حكم در س��ه برنامه توسعه کشور )برنامه چهارم تا 
ششم توسعه(، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما 
هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده اند. سوال مهم این است که آیا مشكل از 
بی کیفیت بودن اس��ناد طراحی شده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه 

اجرایی شدن و گره گشایی به این اسناد را نداده است؟
3 شوک اقتصادی، سیاسی و مدیریتی

این گزارش در وزن کش��ی موانع توسعه صنعتی ایران، سهم عمده را به 
تحوالت بیرونی می دهد و می گوید: دالیل بسیاری وجود دارد که باور کنیم 
تحوالت بیرونی مقصر به وجود آمدن این شرایط بوده است، وضع تحریم ها، 
عم��ال افق برنامه ریزی را مح��دود و ضرورت های برنامه ری��زان و متولیان 
اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. در کنار آن، نوسانات درآمدهای 
نفتی و به تبع آن قبض و بس��ط بودجه دولت، تغییر دوره ای قوای اجرایی 
کشور و تغییرات گسترده در مواضع آنها نسبت به مسائل مختلف از جمله 
توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابه جایی گسترده مدیران، همگی 
محیط بس��یار بی ثباتی را ایجاد می کند که می تواند مقصر عدم به سرانجام 
رس��یدن تالش های برنامه ای و از جمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی 
باش��د. موارد ذکرشده را ش��اید بتوان در قالب سه شوک طبقه بندی کرد، 
چراکه اقتصاد ایران در چند دهه اخیر، آسیب های فراوانی از وقوع شوک ها 
دیده اس��ت. در واقع، س��طح باالی بی ثباتی در اقتصاد ای��ران که یكی از 
موانع رشد سرمایه گذاری صنعتی هم محسوب می شود، اجرایی شدن اسناد 
اس��تراتژی توسعه صنعتی را صرف نظر از کیفیت مطالعات تحت تاثیر قرار 
می دهد. این بی ثباتی ها را می توان پیامد س��ه دسته شوک های اقتصادی 

)نفتی(، سیاسی و مدیریتی ارزیابی کرد.
براس��اس این گزارش، اقتصاد ایران به عن��وان اقتصادی تك    محصولی و 
نفتی، همواره با شوک های حاصل از نوسانات قیمت نفت روبه رو بوده که از 

رهگذر درآمدهای نفتی دولت و تاثیر بر انبساطی یا انقباضی بودن بودجه، 
اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. از این نظر، وقوع این ش��وک ها 
که به معنای جهش افزایش��ی یا کاهش��ی بودجه های دس��تگاه ها در یك 
بازه زمانی کوتاه اس��ت، قابلیت های برنامه ریزی دولت را محدود و ضریب 
تاثیرگذاری برنامه ها بر خرج کرد منابع را تحت تاثیر قرار داده است. به تعبیر 
دیگر، به ویژه در دوره های وقوع شوک ها، عمال برنامه ها به کناری نهاده شده 
و صالحدید مدیران یا برنامه های کوتاه مدت مورد توجه قرار گرفته اند. مثال 
از س��ال 1393 تا 1394 به رغم افزایش تولید نفت ایران )امضای برجام(، 
قیمت نفت با کاهش جدی روبه رو ش��د و افق سرمایه گذاری را تحت تاثیر 
قرار داد. از س��وی دیگر، صرف نظر از وجود ش��وک های نفتی، شوک های 
سیاسی شاید مهمترین تاثیر را بر عدم اجرایی شدن استراتژی های توسعه 
صنعتی ایران داشته اند. درحالی که دولت هشتم در چارچوب حكم برنامه 
چهارم توسعه، سندی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی تهیه کرده بود، 
تغییر دولت منجر به کنار گذاشته شدن این سند و تالش برای تهیه سندی 
تازه شد. همین اتفاق برای مطالعه دوم و سوم نیز افتاده است. صرف نظر از 
ش��وک حاصل از تغییر دولت ها، شوک حاصل از تحریم نیز در دستور کار 
قرارگرفتن استراتژی را تحت تاثیر قرار داده است. مشكالت ناشی از تحریم 
عمال مسائل مورد توجه سیاست گذاران را از رشد اقتصادی و ارتقای فناوری 
به مس��ئله بقا و پایداری در برابر تحریم ها تغییر می دهد که در نتیجه آن 

داشتن استراتژی توسعه صنعتی، به نوعی بدون توجیه می شود.
در گام س��وم و جدا از شوک های اقتصادی و سیاسی نیز به نظر می رسد 
اف��ق برنامه ریزی ها در ایران چنان کوتاه ش��ده که حتی ب��ا تغییر وزرا یا 
معاون��ان وزرا، در ط��ول عمر یك دولت هم ش��اهد کنار گذاشته ش��دن 
مطالعات اس��تراتژی توسعه صنعتی هستیم. همچنین ادغام و تجزیه های 
مكرر دستگاه های دولتی نشان می دهد که هماهنگ سازی سیاست ها در 
بستری که س��اختار اداری و اجرایی با چنین شوک  هایی روبه رو است، به 

آسانی ممكن نخواهد بود.

هنوز در مرحله تدوین سند مانده ایم
اینكه دولت چه نقش��ی در توس��عه صنعتی دارد و آیا می توان از طریق 
سیاس��ت گذاری جهت توس��عه صنعتی را تحت تاثیر قرار داده و به ویژه از 
توس��عه برخی صنایع حمایت کرده و آنها را تش��ویق کرد، همچنان یكی 
از مباح��ث جنجالی درباره توس��عه صنعتی اس��ت. با وج��ود این، مفهوم 
صنعتی شدن متأخر که برآمده از تجربه تنها کشورهای دست یافته به تحول 
صنعتی در تمام سال های پس از جنگ جهانی دوم است، نشان می دهد که 
اقتصادهای در حال توسعه با مشكالت و موانع متفاوتی نسبت به پیشگامان 
صنعتی ش��دن روبه رو هستند که غلبه بر آنها نیازمند نقش آفرینی دولت، 
فراتر از چارچوب های حداقلی مورد توجه در سیاس��ت های اقتصادی بوده 
و طلوع مجدد سیاست صنعتی برآمده از تالش برای نظریه پردازی درباره 
علل این موانع و روش های غلبه بر آنهاس��ت. حكم به تدوین اس��تراتژی 
توس��عه صنعتی در ایران، با توجه به دو ضرورت )اولی جلوگیری از اتالف 
منابع و به کار بردن سیاس��ت های حمایتی بی هدف یا متناقض با یكدیگر 
و دومی با توجه به اهمیت نقش آفرینی موثر دولت در توسعه صنعتی( در 
میان احكام توسعه و نیز قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن گنجانده شد.

اما ب��ا وجود تكرار حكم به تدوین اس��تراتژی توس��عه صنعتی در احكام 
برنامه ه��ای چهارم تا شش��م توس��عه، این مهم هنوز تدوین نش��ده اس��ت. 
آسیب شناس��ی دالیل عدم توفیق در تدوین استراتژی توسعه صنعتی نشان 
می دهد که وقوع شوک های بیرونی )اقتصادی، سیاسی و مدیریتی( در کنار 
عواملی دیگر ش��امل فرهنگ مدیریت غیربرنام��ه ای، فقدان آمار و اطالعات 
با کیفیت و کاستی های برنامه ریزی و قانون نویسی از جمله موانع در این مورد 
بوده اس��ت. در عین حال، ضعف در مبنای تحلیلی، ضعف در اهداف، ضعف 
در تبیین وضع موجود، ضعف در تدوین توالی ها )ترتیب اقدامات(، ضعف در 
تحلیل دولت و ضعف در تحلیل اقتصاد سیاسی منجر به این شده که حتی 
اگر این مطالعات به مرحله اجرایی نیز درمی آمدند، نتایج آنها چندان تاثیری 
بر گره گش��ایی از وضعیت کنونی و دس��تیابی به توسعه نداشته باشد. مرکز 
پژوهش ها با این استدالل ها معتقد است که تدوین استراتژی توسعه صنعتی، 
امری اس��ت که هم با سطوح سیاس��ی و هم سطوح سیاست گذاری سروکار 
دارد. بنابراین به ویژه در تدوین اهداف، مبنای اولویت بندی و شناسایی اهداف 
بای��د گفت وگویی مل��ی یا حداقل برپایه اجماعی در س��طوح عالی حكومت 
صورت گیرد. در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، متخصصانی از حوزه های 
مختلف باید حضور داشته باشند، با توجه به چندبعدی بودن مسئله توسعه 
صنعتی، وجود این متخصصان برای در نظر گرفتن ابعاد مسئله ضروری است. 
با توجه به فقدان آمار و اطالعات دقیق و همچنین نااطمینانی های نهفته در 
آینده )ناشی از بروز شوک ها و همچنین تحوالت فناوری(، تدوین استراتژی 
باید در قالب نوعی سناریونویسی و همراه با مشخص کردن جهت گیری های 
آین��ده بوده و به جای تدوین دقیق اقدامات، بهینه و توالی آنها را با توجه به 
قیدهای مطرح در هر س��ناریو تش��ریح کند. وظیفه مهم استراتژی، تعیین 
جهت گیری ه��ا و جلوگی��ری از بروز پراکندگی ها در اقدامات اس��ت. تدوین 
اس��تراتژی باید در چارچوب نهادی فرابخش��ی صورت گیرد و ضرورت های 

سازمانی و هماهنگی موردنیاز آن، بخشی ضروری از آن باشد.

چرا در تدوین استراتژی توسعه صنعتی هنوز اندر خم یک کوچه ایم؟

وزن کشی موانع توسعه صنعتی ایران

فرصت امروز: مرکز آمار ایران در میانه هفته گذش��ته گزارش »وضعیت 
اجتماعی و فرهنگی ایران در بهار 1400« را منتشر کرد و در بخشی از این 
گزارش به وضعیت اش��تغال و بیكاری پرداخت. به گفته مرکز آمار، سهم 
ش��اغالن بخش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات از کل شاغالن کشور در 
فصل بهار امس��ال به ترتیب به 17.9 درص��د، 33.2 درصد و 48.8 درصد 
رس��ید. در سال گذشته نیز در حالی تعداد افرادي که 49 ساعت و بیشتر 
کار مي کنند از کل جمعیت کش��ور به حدود 35.5 درصد رس��ید که در 
سال 96 این سهم تقریبا 40 درصد بود. این کاهش جمعیت فعال کشور 
مي تواند به دو دلیل باش��د؛ اول اینكه تا پیش از جهش هاي ارزي در سال 
97، دریافتي وزارت کار مي توانست هزینه هاي یك زندگي را پوشش دهد، 
ام��ا از این برهه زمانی به بعد تقریبا پوش��ش مخ��ارج زندگي با کاري که 
حقوق مش��خصي دارد، بسیار سخت شده اس��ت. دلیل دوم به پیچیدگي 
وضعیت بازار کار پس از ش��روع تحریم ها و البته ش��یوع کرونا برمی گردد. 
طبق گزارش هاي رس��مي، پس از شیوع کرونا حدود 2 میلیون نفر از بازار 
کار خارج شدند که اگرچه بخشي از آنها به بازار کار برگشتند، اما به دلیل 
آینده مبهم اقتصاد کش��ور، به نظر نمي رسد وضعیت بازار کار به زودي به 

وضعیت پیش از تحریم ها بازگردد.
براساس گزارش مرکز آمار، جمعیت فعال اقتصادي 15 سال و بیشتر از 
27 میلی��ون و 167 هزار نفر در به��ار 1398 به حدود 25 میلیون و 967 
هزار نفر در بهار امس��ال کاهش یافت. البته که این شاخص از بهار 1396 
تاکنون فراز و نشیب هاي زیادي به خود دیده اما در بهار 1399 که شروع 
م��وج جدیدي از تعدیل هاي پس از اعمال محدودیت هاي کرونایي بود، به 
کمترین میزان خود از س��ال 1396 )25 میلیون و 468 هزار نفر( رسید. 
همچنین جمعیت افرادي که در زمره فعاالن اقتصادي قرار مي گیرند، در 
بهار امسال 23 میلیون و 676 هزار نفر بود که نسبت به بهار 1399 حدود 
450 هزار نفر افزایش داش��ت. با اس��تفاده از اعداد و ارقام جمعیت فعال و 
ش��اغل مي توان دریافت که نسبت اشتغال در بهار امسال 37.7 درصد بود 
که هرچند نس��بت به زمستان 1399 افزایشي 0.8 واحد درصدي داشته، 
اما همچنان فاصله زیادي با رقم 40.2 درصدي تابس��تان 1399 دارد. در 
واقع نسبت اشتغال از سال 1396 تا بهار 1400 در بیشتر فصل ها بین 36 
تا 40 درصد در نوس��ان بوده و در بهار و زمس��تان 1399 به کمترین رقم 

یعنی 36.9 درصد رسید.
س��هم اشتغال ناقص نیز در فصل بهار امسال به 9.8 درصد رسید که 
نسبت به زمستان پارس��ال کاهشي بوده است. با توجه به آنچه در بازار 
کار در فصل بهار 1399 رخ داد، طبیعي است اگر سهم اشتغال ناقص در 
این فصل به کمترین حد خود از بهار 1396 تاکنون رسیده باشد؛ یعنی 
رقم 7.9 درصد. تا پیش از بازگشت تحریم ها و نوسانات ارزي سهم این 
بخش از کل اش��تغال کش��ور باالتر از 10 درصد بود. اعداد و ارقام نشان 
مي ده��د ک��ه وضعیت بازار کار پس از کرونا به مراتب بدتر ش��ده و این 
مي تواند عالوه بر امنیت ش��غلي، س��ایر مولفه هاي بازار کار را نیز تحت 
تاثیر قرار دهد. از آنجایي که کشور عالوه بر کرونا با مشكالت اقتصادي 

نش��أت گرفته از تحریم ها نیز دست به گریبان است و برنامه دولت براي 
مقابله با این موارد به روش��ني مشخص نیست؛ بنابراین گمان نمي رود 
که وضعیت بازار کار آنچنان که باید بهبود یابد و توان اش��تغال زایي نیز 

محدود خواهد شد.
در بخش دیگري از گزارش مرکز آمار ایران به سهم شاغالن بخش هاي 
مختلف اقتصادي اشاره شده و جالب است که بخش خصوصي، بیشترین 
تعداد ش��اغالن را دارد. به گفته مرکز آمار، بخش خدمات با س��هم 48.8 
درصد در بهار امس��ال بیش��ترین سهم ش��اغالن را به خود اختصاص داد. 
البته که این رقم نسبت به زمستان 1399 کاهش داشته است. بخش هاي 
صنعت با 33.2 درصد و کش��اورزي نیز با 17.9 درصد در رده هاي بعدي 
داراي بیش��ترین تعداد شاغالن در بهار امسال قرار گرفته اند. همچنین در 
بهار امسال 15.3 درصد از کل شاغالن در بخش عمومي و 84.7 درصد نیز 
در بخش خصوصي فعال بودند که این امر اهمیت رس��یدگي به مشكالت 
بخش خصوصي را دوچندان مي کند. به خصوص اینكه بیش��ترین تعدیل 
در ش��اغالن بخش خصوصي رخ داده اس��ت. از سوی دیگر، گزارش مرکز 

آمار نش��ان می دهد از سال 1396 تا 1399 نرخ بیكاري افراد تحصیلكرده 
کاه��ش یافته و از رقم 19.4 درصد به 14.2 درصد رس��یده اس��ت. البته 
نرخ بیكاري فارغ التحصیالن کارشناس��ي بیشتر از س��ایرین و 16 درصد 
بوده اس��ت، اما در بین گروه هاي فارغ التحصیل همچنان زنان بیش��ترین 
ن��رخ بیكاري را با رقم 22.8 درص��د در اختیار دارند. این نرخ براي مردان 

تحصیلكرده نیز 10.4 درصد است.
اما یكی از بخش های مهم این گزارش به سهم جمعیت داراي ساعت کار 
49 س��اعت و بیشتر در هفته اش��اره دارد. این سهم در سال 1399 حدود 
35.5 درص��د بود؛ همچنین این نرخ براي مناطق ش��هري 36.4 درصد و 
براي مناطق روس��تایي نیز 32.8 درصد بود. 94 درصد مردان و 6 درصد 
زنان نیز در کش��ور 49 ساعت یا بیشتر در هفته کار مي کنند. این آمارها 
نشان مي دهد که مردان بیشتر از زنان کار تمام وقت دارند و بابت آن کارها 
نیز قرارداد امضا مي کنند. البته که ممكن است بخشي از این ساعات کاري 
نیز اضافه کار باشد که در آن صورت باز هم مردان بیشتر از زنان در هفته 

کار کرده اند.

جمعیت فعال به پایین ترین سطح 4 سال گذشته رسید

سیمای اشتغال 1400

دریچــه

عنوان ارزشمندترین برند دنیا به آمازون رسید
10 برند ارزشمند سال 2021

در س��ال 2020، نرخ رش��د اقتص��ادی دنیا با باالترین س��رعت 
از س��ال 1930 ت��ا آن زمان تنزل پیدا کرد. ای��ن بزرگترین رکود 
اقتص��ادی پ��س از رکود بزرگ دهه 1930 ب��ود، اما این بحران به 
تدریج رنگ باخت و از اواسط سال 2021 روند بازسازی اقتصادی 
ش��روع شد؛ زمانی که سرعت واکسیناس��یون در دنیا افزایش پیدا 
کرد و کش��ورهایی که توانس��تند بخش زیادی از جمعیت خود را 
واکس��ینه کنند به تدریج به وضعیت نرمال زندگی بازگش��تند. در 
دوران همه گی��ری کرونا ش��مار زیادی از مش��اغل از بین رفتند و 
ش��رکت هایی هم به دلیل معضالت مالی ورشكس��ته ش��دند ولی 
ش��رایط برای ش��ماری از ش��رکت های بزرگ متفاوت بود. آنها از 
وضعیت کرونایی اقتصاد دنیا برای کس��ب س��ود بیش��تر استفاده 
کردند و در نتیجه ارزش برند آنها در س��ال 2021 در مقایس��ه با 

سال قبل افزایش پیدا کرد.
طبق گ��زارش مرکز مطالعاتی »کانتار براندز«، ارزش مالی 100 
برند بزرگ دنیا 7 هزار میلیارد دالر است که نسبت به سال 2020 
حدود 42 درصد رش��د دارد. این شرکت ها در جریان بحران کرونا 
نه تنها آس��یبی ندیدند بلكه توانستند با س��رعت زیادی هم رشد 
کنند و به قدرت های بزرگ و برتر اقتصادی تبدیل شوند. در رأس 
این ش��رکت ها، ش��رکت آمریكایی آمازون قرار دارد که ارزش آن 
683 میلیارد دالر اس��ت. این ش��رکت که در زمینه خرده فروشی 
آنالین فعالیت می کند در یك س��ال گذش��ته رشد 64 درصدی را 
در ارزش خود تجربه کرد و توانس��ت جایگاه ارزشمندترین برند را 

از آن خود کند.
ش��رکت هایی که در این رده بندی وارد شدند در 10 دسته قرار 
گرفتند. مطالعات نشان می دهد بیشترین نرخ رشد به شرکت های 
فعال در زمینه کاالهای مصرفی و خرده فروش��ی اختصاص دارد و 
نام های مطرح و ش��ناخته شده ای مانند والمارت و کاستكو در این 
گروه دیده می شوند. در س��ال 2021 ارزش برند والمارت 59.58 
میلی��ارد دالر و ارزش برند کاس��تكو 35.1 میلیارد دالر بود و برند 
جی دی که در فهرس��ت برندهایی که باالترین نرخ رشد را در یك 
س��ال مورد مطالعه تجربه کردند قرار دارد، توانست به ارزش 44.5 
میلیارد دالر برس��د. دومین دس��ته از برندهای ارزشمند در گروه 
شرکت های ارائه دهنده راهكارهای بیزینس و خدمات تكنولوژیكی 
قرار دارد. ش��رکت هایی از قبیل مایكروسافت، آی بی ام، اوراکل و 
اینتل در این دس��ته قرار دارند و ارزش آنها در یك س��ال اخیر با 

سرعت باالیی رشد کرده است.
برنده��ای فعال در زمینه خدمات مالی، جای��گاه بعدی را دارند 
و نام های��ی مانند برند ویزا، پی پ��ال و ولزفارگو در این گروه دیده 
می شوند. رده بعدی به شرکت های رسانه ای و سرگرمی اختصاص 
دارد که از گوگل و فیس بوک و تنس��نت گرفته تا ش��رکت قدیمی 
دیزنی در این گروه مش��اهده می ش��وند. در یك سال اخیر ارزش 
برند دیزنی 55.2 میلیارد دالر و ارزش برند لینكدین 35.5 میلیارد 
دالر اعالم ش��د. همچنین ش��رکت های فعال در ح��وزه مخابراتی، 
تكنولوژی، خودروس��ازی و حمل و نقل، غذا و نوش��یدنی ها، بیمه 
و لجس��تیك ب��ه ترتیب جای��گاه پنجم تا دهم این فهرس��ت را به 
خ��ود اختصاص داده اند. ح��ال به معرفی 10 برند ارزش��مند دنیا 

می پردازیم.
اولین برند ارزش��مند دنیا، آمازون اس��ت که ارزش 683 میلیارد 
دالری دارد. در جای��گاه دوم، اپل ق��رار دارد که ارزش آن به 612 
میلیارد دالر می رس��د و در حوزه تكنول��وژی فعالیت می کند. نرخ 
رش��د ارزش این برند در یك س��ال مورد مطالعه بالغ بر 74 درصد 
بود. دورکاری اغلب افراد و نیاز آنها به در اختیار داشتن تجهیزات 
الزم برای انجام کار از منزل باعث ش��د ت��ا تقاضا برای محصوالت 
این ش��رکت در دنیا به س��رعت رشد کند. س��ومین برند ارزشمند 
سال 2021، گوگل است که ارزش آن به 458 میلیارد دالر رسید. 
این ش��رکت که در حوزه رسانه و تفریح فعالیت می کند، رشد 42 
درصدی را در ارزش خود تجربه کرد و توانست جایگاهش را نسبت 

به سال قبل ارتقا دهد.
در جایگاه چهارم، مایكروس��افت قرار دارد که ارزش آن در سال 
جاری میالدی 410.27 میلیارد دالر بود و نس��بت به س��ال قبل 
رش��د 26 درصدی را تجربه کرد. ش��رکت تنسنت که یك شرکت 
فعال در زمینه رسانه و تفریح است در این رده بندی جایگاه پنجم 
را دارد. ارزش آن در سال 2021 میالدی به 240.93 میلیارد دالر 
رسید که نسبت به سال قبل با افزایش 60 درصدی همراه بود. در 
جایگاه شش��م این فهرست نیز شرکت فیس بوک و در جایگاه های 
هفت��م تا دهم به ترتیب ش��رکت های علی بابا، وی��زا، مك دونالد و 
مسترکارت قرار دارند. نرخ رشد ارزش شرکت علی بابا در یك سال 
گذش��ته 29 درصد بود و توانست ارزش 196.91 میلیارد دالری را 
به خود اختصاص دهد، حال آنكه نرخ رش��د ارزش شرکت ویزا 2 
درصد و نرخ رش��د ارزش ش��رکت های مك دونالد و مسترکارت به 

ترتیب 20 درصد و 4 درصد بود.
اما کدام ش��رکت ها با باالترین میزان ممكن رشد کردند؟ آنطور 
که مرکز مطالعاتی »کانتار براندز« گزارش داده است، باالترین نرخ 
رش��د به برند تسال اختصاص دارد و ارزش این برند طی یك سال 
گذش��ته 275 درصد رش��د کرد. ارزش دو برند تسال و تیك تاک 
نیز 40 میلیارد دالر بود و نرخ رش��د آنها در مقایس��ه با سال قبل 
تقریبا پنج برابر شد. در همین سال نرخ رشد برند تیك تاک 158 
درصد و نرخ رش��د برند »پی��ن دودو« 131 درصد بود. همچنین 
ارزش برند اینستاگرام رشدی 100 درصدی را تجربه کرد و ارزش 
ش��رکت چیپوتله که یك شرکت فعال در صنعت غذاست، توانست 
82 درصد رش��د کند. نرخ رشد ش��رکت جی دی نیز در این سال 

75 درصد بود.
نكته دیگر، سهم هر گروه از شرکت ها در این حوزه است. بررسی ها 
نشان می دهد بیشترین نرخ رشد به شرکت هایی اختصاص دارد که 
در حوزه خرده فروشی آنالین فعالیت می کنند. شرکت هایی که در 
دوره همه گی��ری کرونا بخش بزرگی از بار ارائه خدمات به مردم را 
برعهده گرفته اند. از جمله این شرکت ها می توان به شرکت آمازون 
اش��اره کرد که رتبه ارزش��مندترین برند دنیا را به خود اختصاص 
داده است. دومین دسته از شرکت ها را شرکت های فعال در زمینه 
ارائه خدمات تكنولوژی نظیر مایكروس��افت تش��كیل می دهند که 
خدمات شان در تداوم فعالیت مشاغل به صورت آنالین و دورکاری 

اهمیت زیادی داشته است.
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فرص��ت امروز: آمارهای خروج س��رمایه و خرید ملك از س��وی ایرانیان 
در ترکیه این روزها در س��ایه غفلت سیاست گذاران اقتصادی، روز به روز 
در حال به افزایش اس��ت و طبق آخرین آمارها، ایرانیان ماهانه دس��ت کم 
900 ملك در ترکیه خریداری می کنند و میلیون ها دالر ارز را برای خرید 
آپارتمان در کشوری هزینه می کنند که خود تا همین چند سال پیش با 
بحران های عمیق اقتصادی مواجه بود، اما حاال به رقیب سرس��ختی برای 
جذب سرمایه ایرانیان تبدیل شده است. این در حالی است که این روزها 
خبره��ای خوبی از اقتصاد ترکیه به گوش نمی رس��د، چنانكه لیر هر روز 
ارزش خود را از دس��ت می دهد، بیكاری در این کش��ور روزافزون ش��ده، 
گردشگری 65 درصد کاهش یافته و در یك کالم، اوضاع نابسامان اقتصاد 
ترکیه دست از سر این کشور برنمی دارد و به اذعان اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه، این وضعیت دس��ت کم تا سال 2023 ادامه خواهد داشت. از زمان 
شیوع ویروس کرونا تورم و رکود اقتصادی ترکیه آغاز شده و نفس اقتصاد 
این کش��ور را بریده اس��ت. تا پایان ماه اکتبر تورم ترکیه به 19.8 درصد 

رسید که فاصله قابل توجهی از تورم 11 درصدی اکتبر سال قبل دارد.
نكته جالب اینجاس��ت ک��ه 35 درصد قیمت خانه در ترکیه مش��مول 
مالیات بر ارزش افزوده می شود و خریداران تا سه سال حق فروش ملك را 
ندارند، اما با این حال همچنان ایرانیان در ماه گذشته با خرید 1265 خانه 

بزرگترین گروه خریداران ملك در ترکیه شدند.
به گزارش ایسنا، با وجود آنكه این روزها از اقتصاد ترکیه اخبار خوبی به 
گوش نمی رسد، 35 درصد قیمت خانه در ترکیه مشمول مالیات بر ارزش 
افزوده می شود و خریداران تا سه سال حق فروش ملك را ندارند، ایرانی ها 
باز هم به دالیل نامعلوم در ماه گذشته با خرید 1265 خانه بزرگترین گروه 
خریداران ملك در ترکیه لقب گرفتند. در این شرایط سرمایه های ایرانیانی 
ک��ه در ترکیه اقدام ب��ه خرید ملك می کنند در خطر قرار گرفته اس��ت. 
هرچند کارشناس��ان علت اصلی خرید مسكن در ترکیه توسط ایرانی ها را 
نه افزایش سرمایه بلكه اخذ اقامت عنوان می کنند، اما با روند سقوط آزاد 

اقتصاد ترکیه احتمال ریزش سرمایه های ایرانیان وجود دارد.
در ش��رایط عادی بازار مسكن ترکیه در ثبات قیمتی قرار دارد، اما طی 
یك س��ال گذشته تورم مسكن ترکیه 32.4 درصد بوده است. با این حال 
اگر اوضاع اقتصادی ترکیه بهتر ش��ود احتمال ثبات و حتی کاهش قیمت 
ملك در این کش��ور وج��ود دارد و ایرانیانی که همین حاال هم 35 درصد 
مالیات بر عایدی س��رمایه مشمول خانه های آنها در زمان فروش می شود 
حدود نیمی از سرمایه خود را از دست می دهند. افت 65 درصدی درآمد 
ترکیه از گردشگری به علت شیوع کرونا، کاهش روزافزون ارزش لیر ترکیه 
در برابر دالر، اصرار به کاهش نرخ بهره که اثر ریزشی بر قیمت لیر داشته 
و تهدی��د اروپا به تحریم ترکیه به علت اکتش��افات در دریای مدیترانه به 

معضالت این روزهای اقتصاد ترکیه تبدیل شده است.
البت��ه ظاهرا برای برخی ایرانی ه��ا فرقی نمی کند که وضعیت اقتصادی 

ترکی��ه در چه ش��رایطی قرار دارد. اتباع ایران��ی در ماه اکتبر 2021 )مهر 
و آب��ان 1400( با خرید 1265 دس��تگاه خانه در ص��در خریداران خانه و 
س��رمایه گذاران در این کشور قرار گرفتند. آنها در ماه سپتامبر )شهریور و 
مهر( هم رکورد بیشترین تعداد خرید مسكن در ترکیه را شكستند و بیش 
از 1300 خانه در این کش��ور خریداری کردند. همچنین در ماه سپتامبر 
)شهریور و مهر( تعداد 106 هزار گردشگر ایرانی از ترکیه دیدن کردند که 
افزایش 111 درصدی را در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نشان می دهد.

تع��داد خانه هایی که در این ماه ها ایرانی ها خریداری می کنند 2.5 برابر 
بیش از میانگین خرید ماهانه اتباع ایرانی در این کشور است؛ اگرچه پایین 
بودن قیمت مسكن در بعضی مناطق ترکیه نسبت به تهران در تمایل به 
خرید ملك در این کشور بی تاثیر نیست. کسی که قصد دریافت اقامت در 
ترکیه را دارد باید سرمایه ای به اندازه 250 هزار دالر به خرید خانه در این 
کش��ور اختصاص دهد و تا س��ه س��ال حق فروش آن را ندارد. یعنی برای 
دریافت اقامت باید امالکی به ارزش حدود 7 میلیارد تومان خریداری کنید.

حداقل سرمایه گذاری برای اقامت 7 میلیارد
البته قیمت خانه در ترکیه به پول ایران از 500 میلیون تومان ش��روع 
می ش��ود که مش��مول اقامت نخواهد ش��د؛ در حالی که برای خرید یك 
آپارتمان 70 مت��ری در ارزان ترین منطقه تهران )منطقه 18( باید حدود 
ی��ك میلیارد و 75 میلیون تومان هزینه کرد. در مناطق متوس��ط ش��هر 
ته��ران این عدد به ح��دود 2 میلیارد و 100 میلیون تومان می رس��د. در 
شمال تهران نیز با توجه به متوسط قیمت مسكن منطقه یك در مهرماه 
1400 ی��ك واحد 70 متری به طور میانگی��ن 4 میلیارد و 800 میلیون 

تومان قیمت دارد.
ح��اال این ارق��ام را با قیمت ملك در ترکیه مقایس��ه کنیم. کف قیمت 
مس��كن در اطراف اس��تانبول 200 تا 300 هزار لیر اس��ت. با این حساب 
می توان با حداکثر 790 میلی��ون تومان )26 درصد ارزان تر از منطقه 18 
ته��ران( یك آپارتمان در ترکیه خریداری ک��رد. البته خانه هایی با قیمت 
ح��دود 500 میلیون توم��ان هم وجود دارد که طبیعت��ا از امكانات کمی 
برخوردار و قدیمی است، اما برای خرید یك آپارتمان یك خوابه مناسب با 
استخر، سونا، زمین بازی و دیگر امكانات باید 600 تا 800 هزار لیر معادل 
حدود 2 تا 2.7 میلیارد تومان بپردازید؛ یعنی یك آپارتمان نسبتا لوکس در 

ترکیه تقریبا یك چهارم شمال تهران قیمت دارد. البته با خرید خانه 2.7 
میلیارد تومانی در ترکیه به ش��ما اقامت نمی دهند و جمع سرمایه گذاری 
ش��ما در ب��ازار امالک ترکیه باید حداقل 250 ه��زار دالر معادل حدود 7 
میلیارد تومان باش��د. ترکیه از نظر معیشتی و شغلی نیز شرایط مناسبی 
ندارد. ش��اید بهترین توصیف را در این باره حسن محتشم، کارشناس بازار 
مسكن انجام داد که گفت: »ترکیه آش دهن سوزی نیست«. از طرف دیگر 
کسی که 7 میلیارد تومان در ترکیه سرمایه گذاری می کند طبیعتا به دنبال 
یافتن شغل نیست. سرمایه اش هم با توجه به توضیحات این گزارش ممكن 
اس��ت با خطر مواجه شود، اما چه چیزی باعث ش��ده که ایرانی ها اینقدر 
نس��بت به خرید ملك در ترکیه عطش دارند؟ الکچری بازی، نبود مأمنی 
برای سرمایه گذاری در ایران، باد کردن پول های هنگفت روی دست برخی 
افراد، سردرگمی و بازی با سرمایه، همگی می تواند از دالیل سندروم خرید 

ملك در ترکیه باشد.

چرا ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه سر و دست می شکنند؟

سندروم خرید ملک در ترکیه
بانـــکنامه

وضعیت سکه و طال در آخرین روزهای آبان
سکه 400 هزار تومان ارزان شد

طبق تحلیل نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران از وضعیت بازار 
سكه و طال در یك هفته اخیر، کاهش قیمت اونس جهانی طال از یك 
س��و و کاهش نرخ ارز در داخل از س��وی دیگر س��بب شد که در کنار 
کاهش تقاضا و معامالت، سكه و طال هفته را نسبت به ابتدای هفته با 
روند کاهشی به پایان برساند؛ به گونه ای که هر قطعه سكه 390 تا 400 
ه��زار تومان و هر گرم طالی 18 عیار 45 هزار تومان کاهش قیمت را 

در این هفته تجربه کرده است.
محم��د کش��تی آرای در گفت وگو با ایس��نا، گف��ت: در هفته ای که 
گذش��ت، اونس جهانی تغییرات کمی داشت و از 1866 دالر تا 1870 
دالر در نوس��ان بود، اما در آخرین معامالت هفته گذشته )پنجشنبه(، 
قیمت هر اونس طال به 1865 دالر هم رس��ید که نس��بت به ابتدای 
هفت��ه یك دالر کاهش یافت اما در حال حاضر به 1855 دال رس��یده 
است؛ بنابراین می توان گفت که به طور متوسط در هفته ای که گذشت، 
قیمت هر اونس جهانی طال 11 دالر کاهش یافته است. از سوی دیگر 
در داخل نیز در یك هفته اخیر نرخ ارز سیر نزولی داشت و از 28 هزار 
و 750 تومان در ابتدای هفته به 28 هزار و 150 تومان در پایان هفته 
رس��ید. بر این اساس کاهشی ش��دن دو عامل نرخ ارز و اونس جهانی 
طال سبب شد که قیمت انواع سكه و طال در بازارهای داخلی با کاهش 
مواجه شود. به طور معمول زمانی که قیمت ها سیر نزولی پیدا می کند، 
تقاضا، خرید و در کل دادوستدها کاهش پیدا می کند؛ در این هفته نیز 
باتوجه به کاهش قیمت سكه و طال، شاهد کاهش تقاضا در بازار بودیم.
او درباره تغییرات قیمتی هفته گذشته افزود: در یك هفته اخیر هر 
قطعه سكه تمام طرح جدید با 390 تا 400 هزار تومان کاهش قیمت 
به 12 میلیون و 410 هزار تومان و س��كه تمام قدیم نیز با کاهش به 
طور متوس��ط 300 هزار تومانی در پایان هفته به 12 میلیون و 300 
هزار تومان رسید. قیمت نیم سكه نیز به 6 میلیون و 420 هزار تومان 
کاهش یافته و بدین ترتیب نسبت به ابتدای هفته به طور میانگین 80 
هزار تومان ارزان تر شده است. ربع سكه با افت 70 هزار تومانی قیمت 
به 3 میلیون و 720 هزار تومان رس��یده اس��ت و سكه های یك گرمی 
نیز با کاهش 50 هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته، 2میلیون و 300 

هزار تومان قیمت دارد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران افزود: قیمت طالی آب 
شده )17 عیار( که مبنای معامالت طال است، با توجه به کاهش قیمت 
اونس جهانی طال در طول این هفته 80 هزار تومان به ازای هر مثقال 
کاهش یافته و به 5 میلیون و 375 هزار تومان رسیده است. همچنین 
هر گرم طالی 18 عیار در پایان هفته با قیمت یك میلیون و 240 هزار 
تومان و هر گرم طالی 24 عیار با قیمت یك میلیون و 650 هزار تومان 
دادوستد شده و بر این اساس هر گرم طالی 18 عیار به نسبت ابتدای 
هفته به طور متوسط 45 هزار تومان و هر گرم طالی 24 عیار 55 هزار 

تومان افت ارزش داشته اند.
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اختالف نظر دولت و مجلس به کجا می رسد؟
2 روی سکه ارز 4200 تومانی

در حال��ی ک��ه نمایندگان مجلس با دو فوری��ت حذف ارز 4200 
تومان��ی مخالفت کردند و جایگزین پرداخ��ت یارانه نقدی به جای 
آن را ت��ورم زا می دانند، بحث هایی درباره اینكه آیا ادامه حضور این 
ارز در اقتصاد ایران تورم زاس��ت یا خیر، وج��ود دارد، زیرا برخالف 
نمایندگان مجلس، کارشناس��ان اقتصادی به اس��تناد تورم زا بودن 
حضور ارز ترجیحی، بر ح��ذف آن تاکید می کنند و پرداخت یارانه 
نقدی به صورت مس��اوی به مردم را بهتری��ن جایگزین ارز 4200 

تومانی می دانند.
به گزارش ایسنا، در حالی که طبق جزء 3 بند ب تبصره 1 قانون 
بودجه سال جاری، دولت می تواند هر زمان بخواهد نسبت به حذف 
ارز ترجیح��ی اقدام کند اما دولت چندی پیش از الیحه ای رونمایی 
ک��رد که طبق آن، س��قف ارز ترجیحی از 8 میلی��ارد دالر به 12.6 
میلی��ارد دالر افزایش یابد و 27 ه��زار میلیارد تومان از محل منابع 
حاص��ل از حذف احتمال��ی ارز 4200 تومانی به خانوارها به صورت 

یارانه نقدی نیز پرداخت شود.
پس از ارس��ال الیحه دولت، چشم ها به تصمیم مجلسی که بارها 
ب��ر حذف ارز ترجیحی و رانت های ش��كل گرفته از خالل آن تاکید 
می کرد، دوخته ش��ده بود که برخالف انتظار، نمایندگان مجلس با 
فوری��ت حذف ارز 4200 تومانی مخالفت کردن��د و این ارز باز هم 
در اقتص��اد ایران ماندگار ش��د. آنچه که مجلس��ی ها را از حذف ارز 
ترجیحی منصرف کرد، تبعات تورمی و تاثیر حذف آن بر قیمت های 
کاالهای اساسی است، اما اذعان کارشناسان اقتصادی، چیز دیگری 
می گوی��د و از جمله علی س��عدوندی، کارش��ناس اقتصادی معتقد 
اس��ت ک��ه ارز 4200 تومانی عامل تورم اس��ت و باید هرچه زودتر 
حذف شود تا اقتصاد کشور از ضررهای حضور آن نجات پیدا کند.

همچنین هفته گذشته مس��عود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی 
تهران در نشس��ت هیأت نمایندگان این ات��اق از فاجعه ارز 4200 
تومان��ی در افزایش ت��ورم خبر داد و گفت: در س��ال 1399 حدود 
10.5 میلیارد دالر ارز ترجیحی به کاالهای اساس��ی پرداخت شده 
اس��ت که از این عدد 5 میلیارد دالر س��هم نفت و مابقی مربوط به 
وجوه بانك مرکزی یا صندوق توسعه ملی است که به این ترتیب با 
نرخ بازار آزاد حدود 100 هزار میلیارد تومان می ش��ود. این ارز پایه 
پولی را به شدت افزایش داده و در حالی که در سال 1399، 1000 
هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده 750 هزار میلیارد تومان 

آن از محل ارز ترجیحی بوده است. 
به اعتقاد خوانساری، زمانی که دولت پولی از فروش نفت دریافت 
نكند عم��ال برای تامین کاالهای اساس��ی مجبور به اس��تقراض از 
بانك مرکزی می شود که این موضوع در شرایط تورمی خود عاملی 
برای تش��دید مشكالت است. از این رو باید در این زمینه تغییراتی 

گسترده در دستور کار قرار گیرد.
از س��وی دیگر، برخی دیگر از کارشناس��ان اقتص��ادی با مجلس 
درباره تورم زا بودن حذف ارز ترجیحی همس��و هس��تند و از جمله 
کام��ران ندری، اقتص��اددان می گوید که ح��ذف ارز 4200 تومانی 
می تواند جو روانی منفی بر قیمت کاالهای اساسی و اقتصاد بگذارد 
که در این زمینه الزم اس��ت دولت، موج افزایش شدید قیمت ها را 

کنترل کند و سپس به سمت حذف ارز 4200 تومانی برود.
در حالی ک��ه اکثر اقتصاددانان بر رانتی و ت��ورم زا بودن تولد ارز 
4200 در اقتصاد ایران اتفاق نظر دارند، اما فرش��اد مومنی اس��تاد 
اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبائی و رئیس موسسه مطالعات دین و 
اقتصاد، تاثیر نگذاش��تن ارز 4200 تومانی بر زندگی مردم را طبق 
گزارش مرکز آمار و بانك مرکزی نادرس��ت خوانده و گفته اس��ت: 
ان��دازه رانت ناش��ی از افزایش ن��رخ ارز، 350 برابر بیش��تر از رانت 
ناش��ی از مابه التفاوت نرخ دالر 4200 تومانی اس��ت. عالوه بر این، 
طبق گ��زارش بانك مرکزی و مرکز آم��ار، افزایش قیمت کاالهای 
اساسی یك س��وم تا یك پنجم سایر کاالهایی بوده که دالر 4200 

تومانی نگرفتند. 
در این بین، تعیین جایگزین ارز ترجیحی نیز موضوع مهمی است 
که هم از سوی نمایندگان مجلس و هم اقتصاددانان مطرح می شود. 
در حالی که در الیحه دولت برای حذف ارز ترجیحی، قرار اس��ت با 
ح��ذف این ارز معادل 27 هزار میلیارد تومان یارانه داده ش��ود، اما 
میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دلیل 
مخالفت با دو فوریت حذف ارز 4200 را در فراهم نشدن بسترها و 
س��اختارهای الزم برای حذف ارز 4200 تومانی اعالم کرد و گفت: 
ب��رای حذف ای��ن ارز باید کاالبرگ به مردم پرداخت ش��ود و یارانه 

نقدی داده نشود زیرا یارانه نقدی تورم زا است.
البت��ه کارشناس��ان اقتص��ادی، پرداخت یارانه نق��دی به صورت 
مس��اوی به م��ردم را بهترین گزین��ه می دانند که در ای��ن زمینه، 
دولت باید پاس��خ مشخصی به این س��واالت داشته باشد که آیا در 
موارد هزینه کرد پرداخت نق��دی مابه التفاوت این ارز انحراف ایجاد 
نمی شود؟ آیا براس��اس آنچه گفته می شود با پرداخت این مبلغ به 
40 میلیون نفر مقصود حاصل می ش��ود و اطالعات و آمار دقیقی از 
جامعه هدف م��ورد حمایت وجود دارد؟ با توجه به ادعای مخالفان 
و موافقان حذف ارز 4200 مبتنی بر تاثیر داش��تن و نداش��تن آن 
بر تورم، در آخر این س��وال مطرح می شود که کدام یك از دو روی 
س��كه ارز 4200 تومانی درست اس��ت و آیا تورم زا بودن حذف این 
ارز صرف��ا بهانه ای برای ادامه حض��ور ارز ترجیحی در اقتصاد ایران 

است یا خیر؟
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هرچند تجربیات گذش��ته نش��ان می دهد که اقتصاد دستوری، نسخه 
شفابخش��ی برای اقتصاد ایران نیس��ت، اما این روزها با گذش��ت بیشتر از 
100 روز از عمر دولت سیزدهم شاهد پررنگ شدن دستورات اقتصادی و 
به تعبیر بهتر، اقتصاد دستوری در سطح کالن کشور هستیم. از مردادماه 
امس��ال که دولت س��یدابراهیم رئیس��ی روی کار آمد تاکنون دستورات 
اقتصادی زیادي داده شده است: به بازارها،  به رئیس کل بانك مرکزي، به 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، به جهاد سازندگي،  به بازار خودرو براي لغو 
افزایش قیمت خودروهای داخلی، به بانك ها براي تعطیل نكردن واحدهاي 
تولیدي، به وزارت نفت براي پیگیري ماجراي هك سامانه سوخت، به وزیر 
اقتصاد براي پاسخدهی به مردم درخصوص علت افت بازار سرمایه و... اینها 
تنها بخش��ی از دستوراتی است که رئیس جمهور در یكصد روز گذشته به 
ارکان اقتصادی دولت داده اس��ت. حال سوال این است که برآیند این همه 
دس��تورات اقتصادی در این یكصد روز چه بوده اس��ت؟ آیا اقتصاد ایران با 
راهبرد اقتصاد دستوری به س��امان رسیده و تمامی مشكالت پایان یافته 
اس��ت؟ پرواضح است که پاس��خ این پرسش منفی است، چراکه به اعتقاد 
کارشناس��ان، نظام اقتصادی با دس��تور صرف قابل اداره و مدیریت نیست 
و تجربیات ریز و درش��ت گذشته نشان می دهد که اقتصاد دستوری همانا 
نس��خه شفابخش اقتصاد ایران نیس��ت؛ کما اینكه بسیاری از مشكالت و 
چالش های تمام نشدنی که در اقتصاد کشور وجود دارد، به همین ویژگی 

دستوری بودن و در صدر آن، قیمت گذاری دستوری برمی گردد.
مصائب اقتصاد دستوری ادامه دارد

اقتصاددانان معموال در تقس��یم بندی نظام های اقتص��ادی از دو مفهوم 
»اقتصاد اثباتي« و »اقتصاد دس��توري« اس��تفاده می کنند. صرف نظر از 
انتقاداتی که به این تقسیم بندی وارد است، به  طور کلي »اقتصاد اثباتي« 
متناظر اس��ت با »آنچه که هس��ت« و »اقتصاد دستوري« متناظر است با 
»آنچه که باید باش��د«. به عبارت بهتر، »اقتصاد اثباتي« در مورد پدیده ها 
و رفتاره��اي اقتص��ادي فارغ از داوري هاي ارزش��ي به کالبدش��كافی آنها 
مي پردازد و به دنبال کش��ف روابط پایدار و قابل تعمیم است، اما در نقطه 
مقابل، »اقتصاد دس��توري« نمي تواند در م��ورد تبعات منفی و پیامدهاي 
غیراخالقي که زندگي و رفاه انسان ها را به عنوان موضوع اصلي علم اقتصاد 
تهدید مي کند، ساکت بماند و در نتیجه صرفا به بایدها و نبایدها می پردازد. 

در حالی که »اقتصاد اثباتي« در کالبدش��كافی واقعیت اقتصادی، به علوم 
تجربي نزدیك مي ش��ود و کمتر به مباحث ارزش��ی و بایدها و نبایدهای 
اقتصادی وارد می ش��ود، اما »اقتصاد دس��توري« درس��ت برعكس عمل 
می کن��د. در این راس��تا »اقتصاد اثبات��ي«، اقتصادی واقعگ��را و »اقتصاد 

دستوری«، اقتصادی ارزشگراست.
دکتر موس��ی غنی نژاد درباره مصداق های اقتصاد دستوری می گوید: 
معموال در توضیح نظام ه��ای اقتصادی دنیا از دو مفهوم »اقتصاد بازار« 
و »اقتصاد دستوری« استفاده می شود و کشورهای مختلف را در طیفی 
طبقه بندی می کنند که یك س��ر آن اقتصاد بازار خالص و سر دیگر آن 
اقتصاد دس��توری صرف اس��ت. واضح اس��ت که در عمل هیچ یك از دو 
س��ر طیف مصداق واقعی ندارد و نمی تواند داشته باشد و مسئله میزان 
نزدیكی یا دوری از سر دو طیف است. البته تعیین جایگاه هر کشور در 
این طیف هم به صورت تقریبی و تخمینی ممكن اس��ت و بیشتر از این 
نظر اهمیت دارد که امكان مقایس��ه میان نظام های اقتصادی کشورها را 
به طور نس��بی فراهم می کند. مزیت این مقایسه می تواند معیاری برای 
ارزیابی عملكرد دولت ها باش��د. مث��ال اقتصاد هنگ کنگ از نزدیك ترین 
کشورها به یك سر طیف )نظام بازار( و اقتصاد کره شمالی به سر دیگر 
طیف )اقتصاد دستوری( است. اینكه هر کشوری به چه دلیل در جایگاه 
معینی در این طیف قرار می گیرد، به عوامل متعددی بس��تگی دارد که 
مهمتری��ن آنها، عقاید و ارزش های حاکم بر جوامع و نیز عوامل تاریخی 

موثر بر تحوالت آنهاست.
به اعتقاد این اقتصاددان، وجود تعداد بی ش��ماری از مقررات و مصوبات 
موجب بسط ید دیوانساالران دولتی در برابر فعاالن اقتصادی شده و آنها را 
ناتوان از استیفای حقوق خود و ناگزیر به پناه آوردن به رشوه و فساد اداری 
می کند. در چنین ش��رایطی مقررات زدایی و رها س��اختن اقتصاد ملی از 
اراده های خاص دیوانساالران دولتی، جایگزینی برای حكومت قانون نیست، 

بلكه وسیله ای برای رسیدن به آن است.
دستورات اقتصادی در 100 روز گذشته

از جمله دس��تورات اقتصادی دولت س��یزدهم به سمت و سوی قیمتی 
دالر برمی گردد. از 12 مردادماه که دولت ابراهیم رئیسي شروع به کار کرد 
تاکنون، نرخ ارز 12 درصد افزایش داشت و به نزدیكی 29 هزار تومان در 
هفته گذشته رس��ید. هرچند قیمت دالر در روزهای گذشته از کانال 28 
هزار تومان کمی عقب نش��یني کرد، اما این رقم باالترین قیمت یك سال 
اخیر اس��كناس سبز آمریكایی بود. پیش از ثبت باالترین نرخ دالر در 22 
آبان، رئیس جمهور در جلس��ه 25 مهرماه هیأت دولت با اش��اره به »نقش 

دالل ه��ا در فضاي مجازي براي بي ثبات کردن ب��ازار ارز، به بانك مرکزي 
و دس��تگاه هاي مربوط دس��تور داد از فضاسازي هاي کاذب در قیمت ارز و 
کاال، با جدیت جلوگیري کنند«، اما این دستور نتوانست از افزایش قیمت 
دالر جلوگیری کند. جالب اینكه این رکوردش��كنی دالر همزمان با انتشار 
خبر آزادسازی 3.5 میلیارد دالر از منابع ارزی بلوکه شده ایران در یكی از 
کشورها بود و بازار ارز به جای آنكه واکنش مثبتی به این خبر نشان دهد، 
راه افزایش را در پیش گرفت. س��یامك قاسمی، فعال اقتصادی در صفحه 
شخصی خود در توییتر در این باره نوشت: »دیروز برای ایجاد شوک منفی 
در بازار ارز اعالم کردند 3.5 میلیارد دالر از منابع کش��ور در دولت جدید 
آزاد شده و قیمت دالر بی اعتنا به این خبر امروز به 28  هزار و 550 تومان 
رسید. این یك معنی بیشتر ندارد! حنای حرف و شعار و وعده دیگر رنگی 

ندارد و بازار در انتظار اتفاقات واقعی است! واقعی!«
دس��تور دیگر رئیس دولت سیزدهم به تثبیت قیمت کاالها اختصاص 
داش��ت. ابراهیم رئیسی در 11 مهرماه امس��ال به ستاد اقتصادي دولت 
دس��تور داد که جلس��ه اي با موضوع »تثبیت قیمت ها و کنترل بازار در 
حوزه کاالهاي اساس��ي و ارزاق عموم��ي« برگزار کنند، اما خروجي این 
جلس��ه نه کاهش محس��وس قیمت ها بلكه اعالم روزانه قیمت کاالهاي 
اساس��ي بود. پیش��تر نیز قرار بود طبق گفته معاون اول رئیس جمهور، 
قیم��ت لبنیات 10 درصد کاهش یابد ک��ه در نهایت این کاهش قیمت 
)که قرار بود از محل کاهش س��ود تولید کننده و خرده فروشي رخ دهد( 

هیچ وقت رخ نداد.
از سوی دیگر، دستور اخیر رئیسی برای لغو افزایش قیمت خودروهای دو 
خودروساز بزرگ کشور، نه تنها بازار خودرو بلكه بازار سرمایه را هم تكان 
داد. در واق��ع، لغو مصوبه افزایش قیمت خودروهاي داخلي و درخواس��ت 
وزارت صمت از خودروس��ازان براي بازگرداندن قیمت محصوالت شان در 
نهای��ت به افزایش قیمت خودروها و رس��یدن قیمت پرای��د به مرز 200 
میلیون تومان منتهی شد تا ناکارآمدي این دستور اقتصادی در بازار خودرو 
عیان ش��ود. تبعات این قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه هم خود را 
نش��ان داد و ش��اخص بورس تهران را وارد مدار منفی کرد. احیاي جهاد 
س��ازندگي نیز نمونه دیگری از راهبرد اقتصاد دستوری در دولت سیزدهم 
اس��ت. اگرچه دستور رئیسی براي احیاي جهاد سازندگي در 13 مهرماه و 
آن هم با ضرب االجل 20 روزه تعیین شد و دو هفته پس از این دستور نیز 
محم��د مخبر،  معاون اول رئیس جمهور از تدوین پیش نویس طرح احیاي 
این س��ازمان خبر داد، اما آبان ماه در حال پایان اس��ت و هنوز خبري از 

احیاي سازمان جهاد سازندگي نیست.

نقطه پایانی اقتصاد دستوری ایران کجاست؟

از دستور اقتصادی تا اقتصاد دستوری

نوس��ان بازار سرمایه در واپس��ین روزهای آبان ماه ادامه دارد و شاخص 
ب��ورس تهران که در آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته با رش��د 0.15 
درص��دی وارد مدار مثبت ش��ده بود، کماکان در ک��ف کانال 1.4 میلیون 
واحدی به س��ر می برد. بازار سرمایه در هفته ای که گذشت باز هم روندی 
نزولی داشت و شاخص کل بورس که در هفته قبل از آن توانسته بود از مرز 
ی��ك میلیون و 450 هزار واحد گذر کند، در این هفته مجددا تا رقم یك 
میلیون و 410 هزار واحد کاهش یافت. بررس��ی آمار معامالت بازار سهام 
نش��ان می دهد که ارزش کل معامالت این ب��ازار با 14.57 درصد کاهش 
از 131 ه��زار و 363 هزار میلیارد ری��ال در هفته قبل به 283 هزار و 95 
میلیارد ریال در این هفته رس��ید. حجم کل معامالت این بازار نیز با افت 
36.18 درصدی از 46 هزار و 328 میلیون سهم در هفته قبل تا 29 هزار 

و 565 میلیون سهم در این هفته کاهش یافت.
در حالی که بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار مشتقه و صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله در هفته گذش��ته روندی نزولی داشتند، بازار 
بدهی توانس��ت در این هفته روندی صعودی داش��ته باش��د به طوری که 
ارزش معامالت در بازار اول س��هام با 0.39 درصد افزایش از 105 هزار و 
859 میلیارد ریال به 106 هزار و 269میلیارد ریال رسید. ارزش معامالت 
در بازار دوم س��هام با 44.20 درصد کاه��ش از 118 هزار و 148 میلیارد 
ریال به 65هزار و 924 میلیارد ریال رس��ید. این در حالی است که ارزش 
معامالت در بازار بدهی توانس��ت از 2 ه��زار و 436 میلیارد ریال در هفته 
قبل به 30 هزار و 416 میلیارد ریال در این هفته برسد. ارزش معامالت در 
بازار مشتقه و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله نیز به ترتیب 60.44 

درصد و 23.15 درصد کاهش یافت و از 393 میلیارد ریال در بازار مشتقه 
به 156 میلیارد ریال و از 104 هزار و 527 میلیارد ریال در صندوق ها به 

80 هزار و 330 میلیارد ریال در این هفته رسید.
همانطور که اش��اره شد، شاخص های بورس��ی در هفته گذشته مجددا 
عقب نش��ینی کردند و هرچند بازار س��هام در آخرین روز معامالتی هفته 
به هر زحمتی که بود باالخره س��بزپوش ش��د، اما این افزایش به س��بب 
تقاضایی بسیار خفیف رخ داد که در نهایت نتوانست شاخص کل بورس را 
از بیش از 0.15 درصد باال ببرد. به هر روی بورس تهران در روز چهارشنبه 
گذشته باالخره پس از دو روز پسرفت پیوسته در میانگین وزنی قیمت ها 
راهی تقریبا میانه را در پیش گرفت و اگرچه رش��د شاخص   ها نشانه ای از 
قدرت خریدار را در بازار به نمایش نگذاش��ت، ولی افزایش خوش بینی به 
آینده بازار توانس��ت خود را در قامت مثبت شدن خالص خرید حقیقی در 
بازار سهام نشان دهد. برآیند تمامی این تغییرات در آخرین روز معامالتی 
هفته ای که گذشت باعث شد تا شاخص بورس که برای چندمین بار طی 
ماه   های گذشته به محدوده پایینی کانال یك  میلیون و 400 هزار واحدی 
رسیده بود مجددا این سطح را ترک نكند و دست کم برای این هفته شاهد 
شكسته شدن این حمایت روانی ناپایدار نباشیم. بر این اساس و در پایان 
هفته گذش��ته شاخص کل بورس و ش��اخص کل با معیار هم وزن مجددا 
عقب نشستند، به طوری که شاخص کل بورس با افت 46 هزار واحدی و 
کاهش 3.14 درصدی از رقم یك میلیون و 456 هزار واحد در هفته قبل 
به رقم یك میلیون و 410 هزار واحد در پایان این هفته رسید. همچنین 
ش��اخص کل با معیار هم وزن با 1.16 درصد کاه��ش از رقم 391 هزار و 

284 واحد در هفته قبل به رقم 386هزار و 757 واحد در این هفته رسید. 
درباره س��مت و س��وی فعلی بورس تهران، یك کارشناس بازار سرمایه 
به ایس��نا، می گوید: در جایی که حجم عمده ای از  تامین مالی به واسطه 
انتشار اوراق چه در بازار اولیه و در بازار ثانویه و از طریق بازار سرمایه تامین 
می ش��ود، ناخودگاه حقوقی ها از جمله بانك ها، صندوق های بازنشستگی، 
صندوق های س��رمایه گذاری و سایر نهادهایی که وابسته به دولت هستند 
ماموریت دارند تامین نقدینگی کرده و اوراق منتشرشده را خریداری کنند. 
ب��ه اعتقاد فردین آقابزرگی، بخ��ش عمده محل تامین مالی این نهادها به 
فروش س��هام برمی گردد. یعنی به صورت تدریجی سهام فروخته و اوراق 
خری��داری می ش��ود. این ش��رایط در کن��ار اخبار ضد و نقی��ض در مورد 
قیمت گذاری صنعت خودرو، ورود یا خروج برخی محصوالت مانند سیمان 
به بورس کاال، قطع گاز برخی ش��رکت های فوالدی و پتروشیمی به دلیل 
س��رما قرار می گیرد و قاعدتا نمی توان بازار سرمایه را جدا از وضعیت کلی 

اقتصاد کشور دید.
او با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در سال 1399 ادامه می دهد: برخالف 
س��ال گذشته که تصویر ناصحیحی از اقتصاد در بورس دیده شد، در سال 
جاری وضعیت ش��رکت های بورسی مناسب اس��ت. شاخص کل بورس از 
ابتدای سال تاکنون 5.8 درصد بازدهی داشته و نشان می دهد که شرکت ها 
ضمن اصالح قیمت و تعدیل هایی که امسال انجام داده اند، در حال حاضر 
در مدار تعادلی قرار گرفته اند. در مجموع P/E فوروارد شرکت ها و صنایع 
در حد معقول و قابل سرمایه گذاری است زیرا نزدیك به ارزش ذاتی معامله 

می شوند.

شاخص های بورسی مجددا عقب نشینی کردند

رکوردهای نزولی پیاپی بورس تهران
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20 درصد دارو از ایران قاچاق می شود!
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران می گوید با حذف ارز 4200 
تومانی، بخش مهمی از قاچاق معك��وس دارو از ایران متوقف خواهد 
ش��د. ناصر ریاح��ی در گفت و گو با ایس��نا، اظهار ک��رد: در رابطه با 
ح��ذف ارز 4200 تومان��ی دارو، باید برای مردم ش��فاف کرد که این 
ح��وزه با مرغ و تخم مرغ متفاوت اس��ت. یعنی قیمت نهایی دارو که 
به دس��ت مصرف کننده می رسد براس��اس سهمی تعیین می شود که 
بیمه ه��ا پرداخت می کنند و به این ترتی��ب با حذف این ارز، بحث بر 
س��ر این خواهد بود که س��هم بیمه ها چقدر است و چه میزان بودجه 
در اختیار آنها قرار دارد. به گفته وی، برای برخی بیماری های خاص، 
حتی داروهای وارداتی نیز در تمام این سال ها با قیمتی ثابت به دست 
مصرف کننده رسیده است؛ یعنی با افزایش قیمت یا گران شدن دالر، 
بیمه س��هم بیش��تری را تقبل کرده و مصرف کننده تغییر قیمتی را 

تجربه نكرده است.
عض��و اتاق بازرگانی تهران با بیان اینكه می توان مكانیزم مش��ابهی 
را نی��ز ب��رای حذف ارز 4200 تومانی در نظ��ر گرفت، توضیح داد: ما 
برنامه هایی را در این زمینه ارائه کرده ایم که محوریت ارز دولتی را کنار 
می گذارد و با پرداخت مابه التفاوت ها به بیمه و سپس از طریق بیمه به 

مردم، عمال فشاری به مصرف کننده نهایی وارد نمی شود.
ریاحی تاکید کرد: در حال حاضر که بنا ش��ده تخصیص ارز 4200 
تومانی تا پایان امس��ال ادامه یابد، به همین دلیل در صورتی که مواد 
اولیه رش��د قیمت نداشته باشد، قیمت دارو نیز افزایش نخواهد یافت. 
م��ا معتقدیم حتی در صورت حذف ارز 4200 تومانی نیز قیمت دارو 
باال نخواهد رفت. وی با بیان اینكه برآوردها از قاچاق معكوس داروهای 
وارداتی و تولیدی ایران به خارج از کش��ور حكایت دارند، تصریح کرد: 
در برخی گزارش ها س��هم این موضوع از کل داروهای کشور حتی به 
20 درصد نیز می رسد که بخش مهمی از آن به دلیل ارز ارزان قیمت 
دولتی به وجود آمده که در صورت حذف این ارز بخش مهمی از این 
دارو به چرخه مصرفی کشور باز می گردد که خود جنبه مثبتی خواهد 
بود. در کنار آن در صورت افزایش سهم بیمه ها و پرداخت مابه التفاوت 
از س��وی آنها، باز هم فشاری به اقشار مختلف جامعه وارد نمی شود و 

تنها راه رانت و عدم شفافیت بسته می شود.
عض��و اتاق بازرگانی تهران در پاس��خ به س��والی درب��اره احتمال 
تولی��د دارو اختصاصی کرونا در ایران نی��ز گفت: داروی اختصاصی 
این ویروس که از س��وی یك یا دو ش��رکت معرفی ش��ده و حتی 
تاییدیه های��ی نیز در اروپا و آمریكا نی��ز دریافت کرده فعال در بازار 
جهانی مطرح اس��ت. یكی از این ش��رکت ها اعالم ک��رده که برای 
اهداف بشردوستانه محدودیتی برای تولید جهانی آن وضع نخواهد 
کرد و به همین دلیل مواد اولیه آن نیز در چین در حال تولید شدن 
اس��ت. در ص��ورت دریافت این مواد اولیه و فراه��م کردن مقدمات 
تولید، ش��رکت های ایرانی نیز می توانند در این حوزه فعال ش��وند؛ 

هرچند فعال خبر قطعی در این زمینه وجود ندارد.

نماگربازارسهام

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ضمن ابراز تأسف از 
وابستگی قیمت خودرو به نوسانات نرخ ارز گفت اگر عرضه افزایش یابد، 

مشكل قیمت گذاری خودرو نیز خودبه  خود مرتفع خواهد شد.
محم��د باق��ری در گفت وگو ب��ا خبرن��گار خبرخ��ودرو، درخصوص 
ضرورت اصالح قیمت خودرو اظهار داش��ت: براس��اس اعالم وزیر صمت 
برنامه های��ی در حوزه خودرو در دس��تور کار وزارت صمت قرار دارد که 
افزایش تیراژ تولید یكی از س��رفصل های این برنامه ها است، اما در حال 
حاضر برنامه های خودرویی این وزارتخانه هنوز رونمایی نش��ده تا میزان 

تاثیرگذاری آن مشخص شود.
وی اف��زود: میزان عرضه و تقاض��ا در بازار خودرو نیازمند تنظیم گری 
است، زیرا با وجود ازدیاد تقاضا، میزان عرضه متناسب با تقاضا نیست و 

می بایس��ت خودروسازان نسبت به افزایش تولید اقدام نمایند و از سوی 
دیگر ارتقای کیفیت نیز حائز اهمیت است.

نماین��ده مردم بناب در مجلس ش��ورای اس��المی با توج��ه به اینكه 
افزای��ش تولید نیازمند نقدینگی و س��ودآوری تولید اس��ت، ضمن ابراز 
تأس��ف از وابستگی قیمت خودرو به نوس��انات نرخ ارز تصریح کرد: اگر 
عرضه افزایش یابد، مش��كل قیمت گذاری خودرو نیز خودبه خود مرتفع 
خواهد شد. باقری تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری خودرو می بایست 
حذف ش��ود و تعیین قیمت این محصول از طریق ش��ورای رقابت یا هر 

ارگان دیگری مشكالت عدیده ای ایجاد می نماید.
وی ب��ا اش��اره به مصوبه مجل��س مبنی بر واردات خ��ودرو گفت: اگر 
خودروس��ازان نسبت به واردات 100 تا 200 هزار دستگاه خودرو اقدام 

نمایند، اقدامی اساسی برای تنظیم بازار محسوب می شود.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یادآور شد: ادعای 
خودروس��ازان مبنی بر زیانده��ی و فقدان س��ودآوری تولید پذیرفتنی 
اس��ت، اما ب��ا توجه به اینكه هزینه تولید خودرو در کش��ور بس��یار باال 
اس��ت، خودروسازان می بایست در جهت کاهش هزینه ها اقدام نمایند و 

از سوی دیگر بهره وری را افزایش دهند.
باقری در پایان ضمن تایید عدم تناس��ب قیم��ت مواد اولیه با قیمت 
نهای��ی خودرو بر ضرورت واردات خودرو تاکید و خاطرنش��ان کرد: نرخ 
ارز و ت��ورم افزای��ش یافته و بهای مواد اولیه  نظیر ورق و فوالد نیز گران 
اس��ت، اما به نظر می رس��د افزایش بهره وری نیز می تواند در این زمینه 

کمك نماید.

رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه س��ازان اس��تان خراسان رضوی ضمن 
انتقاد از روند توزیع مواد اولیه در کشور گفت به منظور خروج صنعت خودرو 
از زیاندهی و بهبود شرایط قطعه سازان اصالح قیمت گذاری خودرو ضرورت 
دارد. س��ید محمدمهدی ش��كورزاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
ضمن ابراز تأس��ف از روند توزیع مواد اولیه در کش��ور بیان کرد: متاسفانه 
سیاست عرضه مواد اولیه در بورس با هدف کشف قیمت، بزرگترین ضربه 
را ب��ه تولیدکنندگان داخل وارد ک��رده چرا که عرضه مواد اولیه در بورس 
ابتدا با هدف ایج��اد رقابت صورت گرفت اما در ادامه تولیدکنندگان مواد 
اولیه با سیاستی که در پیش گرفتند همه تولیدات خود را در بورس عرضه 
نمی کنن��د و از طرف دیگر مانع واردات مواد اولیه از خارج ش��ده و از این 

طریق زمینه انحصار و افزایش قیمت مواد اولیه را فراهم کرده اند.
وی با بیان اینكه تولیدکنندگان مواد اولیه علی رغم استفاده از ارز دولتی 
تولیدات خود را با نرخ ارز آزاد به فروش می رسانند، ادامه داد: امروز شاهد 
افزای��ش 35 درصدی قیمت مواداولیه مانند آلومینی��وم و یا افزایش 30، 
40 درصدی قیمت الس��تیك های تولید داخل هستیم و مشخص نیست 
که این افزایش قیمت ها بر چه اساس��ی ص��ورت می گیرد. البته معتقد به 
قیمت گذاری دس��توری در این صنایع از س��وی دولت نیس��تم اما دولت 

می تواند به وسیله واردات امكان رقابت و کاهش قیمت ها در کلیه صنایع را 
فراهم کند. رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی 
تصریح کرد: امروزه خودروسازان متهم به انحصارطلبی می شوند در حالی 
که تمام صنایع خصولتی با توافق دولت امكان رقابت از بازار را سلب کرده 
و موجب انحصار شده اند. شكورزاده همچنین از سیستم بهین یاب به عنوان 
سیستمی رانت پذیر یاد کرد و گفت: متاسفانه اداره تمامی واحدهای دولتی 
از توزیع مواد اولیه تا پرداخت وام از مس��یر طوالنی ارزیابی و کارشناس��ی 
به سیستم بهین یاب متصل شده و تولیدکننده با چنین سیستم هایی قادر 
به تولید نیست. از طرف دیگر همه واحدهای صنعتی قادر به دریافت مواد 
اولیه از سیس��تم بهین یاب نیس��تند و این خود رانتی را برای واحدهایی 
که مواد اولیه را از بورس تهیه می کنند به وجود آورده اس��ت. سیس��تم 
مچینگ نیز بعد از حدود یك سال که برای تامین مواد اولیه قطعه سازان 
در انجمن ها مطرح ش��ده و علی رغم قول های داده ش��ده هنوز راه اندازی 
نشده است. وی بهبود وضعیت قطعه سازان را منوط به حذف قیمت گذاری 
دستوری دانست و عنوان کرد: خودروسازان با توجه به زیاندهی تولید قادر 
به تامین س��رمایه در گردش خود از طری��ق منابع بانكی و پیش فروش ها 
نیستند و مطالبات قطعه سازان را با تأخیر پرداخت می کنند. قطعه سازان 

نیز با توجه به عدم نقدینگی توان خرید مواد اولیه به صورت نقدی را ندارند 
و به همین دلیل قادر به تحویل به موقع قطعات به خودروس��از نیس��تند. 
بنابرای��ن ب��ه منظور خروج صنعت خ��ودرو از زیان دهی و بهبود ش��رایط 
قطعه سازان اصالح قیمت گذاری خودرو ضرورت دارد. رئیس هیأت مدیره 
انجمن قطعه س��ازان استان خراس��ان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: با 
حذف قیمت گذاری دستوری خودروسازان محصول خود را با نرخ اقتصادی 
به فروش رس��انده و با تامین س��رمایه در گردش خود قادر به بازپرداخت 

منابع بانكی و استفاده از آن خواهد بود.

رفع مشکل قیمت گذاری خودرو در گرو افزایش عرضه است

سیاست عرضه مواد اولیه در بورس بیشترین ضربه را به قطعه سازان وارد کرده است
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شــورای شهر گفت: یکی از رویکردهای شورای شهر شبکه سازی است 
که به دنبال ایجاد ارتباط سازنده با افرادی که در تحقق این هدف مؤثر 

بوده هستیم.
به گزارش شــهرنیوز، مصطفی مالیی در گردهمایی »محراب شهر« 
که در آســتانه رحلت شــهادت گونه حضرت معصومه)س( در ســالن 
رضوان شــهرداری قم برگزار شــد، به تبیین ضرورت شبکه سازی در 
فعالیت های فرهنگی پرداخت و اظهار کرد: یکی از رویکردهای شورای 
شهر شبکه سازی است؛ شبکه سازی یعنی هنر ارتباط سازنده با افرادی 

که در تحقق هدف ما مؤثر هستند.
وی به تبیین ضرورت شبکه سازی از نگاه قرآن کریم پرداخت و گفت: 
آیات ۱۰۳ تا ۱۱۵ آل عمران بر باهم بودن و مفهوم شبکه ســازی تأکید 
کرده و آن را نعمت شمرده است؛ خداوند در این آیات می گوید اگر دنبال 
برکت در جامعه هســتید باید مردم را به کار خیر دعوت و از منکر نهی 

کنید. رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر قم 
افزود: امام خمینی)ره( ۱۵ ســال در ایران نبودند ولی چیزی که باعث 
پیروزی انقالب اسالمی بر غرب و شرق شد شبکه سازی بود؛ شبکه سازی 
هادی، حامی و بانی نیاز دارد و هادی همچون امام خمینی)ره(، حامی 

مانند شهیدان باهنر، بهشتی، و مطهری و بانیانی مانند اصناف و کسبه 
و خود مردم هســتند. وی با تأکید بر اینکه از طریق این شبکه، پیام ها، 
اعالمیه ها و نوارهای سخنرانی امام به دست مردم می رسید، ابراز کرد: در 
دوران دفاع مقدس نیز امام از این راهبرد استفاده کرد و دفاع مقدس را از 
رأس هرم به قاعده آورد و همه را دخیل کرد و این رویکرد باعث پیروزی 
دفــاع مقدس در برابر ابرقدرت ها بود. مالیی با اشــاره به اینکه رهبری 
فرمودند کار باید تشکیالتی شود و این فرمایشات به کتاب تبدیل شده 
است، گفت: ایشان در بحث دشمنان نیز تذکر دادند که نفوذ خطرناک 

است ولی نفوذ جریانی و شبکه ای خطرناک تر است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قم نگاه چهارم به 
شبکه سازی را از نگاه شهید سردار سلیمانی مطرح و اذعان کرد: ایشان با 
قدرت باالیی که داشتند همه را در محور مقاومت کنار هم جمع کردند 
و شــبکه ای اعتقادی و باوری را تشکیل داد و احیاگر بین المللی نهضت 

مقاومت شدند.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: جلســه کمیتــه مدیریت بحران  
شرکت گاز استان گیالن به ریاست مدیرعامل شرکت و با حضور معاونین 
و رؤسای واحدهای ستادی و همچنین روسای ادارات گاز شهرستان از 

طریق ارتباط ویدئویی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان گیالن در جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت گاز با اشاره 
به پیش بینی های سازمان هواشناسی مبنی بر ورود جبهه هوای سرد و 
پربارش اظهار داشت: با توجه به تعمیرات انجام شده در نیمه اول سال 
جاری و همچنین اورهال تمامی ایســتگاه ها، با آمادگی کامل به سراغ 

سرما خواهیم رفت.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیالن اظهار داشت: الزم است کلیه 
پرســنل شرکت با آمادگی و هوشــیاری کامل و نیز در اختیار داشتن 
سیستم های ارتباطی و سایر تجهیزات به صورت مستمر آمادگی الزم 

برای مواجهه با بحران های احتمالی را داشته باشند.

وی همچنین همکاری با صدا و سیما و رسانه های مکتوب و مجازی 
را درجهت اطالع رسانی به مردم و مشترکین درخصوص مصرف ایمن 
و درست گاز طبیعی ضروری برشــمرد و تصریح کرد:  باید از راه های 
مختلف نظیر مصاحبه مدیران و کارشناسان شرکت در صدا و سیما، پیام 

ها و زیرنویس های مصرف بهینه، اطالع رسانی پیامکی به مشترکین و 
.... برای مدیریت مصرف گاز تالش نماییم. مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن با اشاره به دوره های آموزشی برگزار شده برای بخش های مختلف 
جامعه نظیر دهیاران، نیروهای بســیج و .... گفت: با برنامه ریزی های 
صورت گرفته در این زمینه باید از تمام ظرفیت همیاران شــرکت گاز 

جهت پایداری جریان گاز مشترکین استفاده نماییم.
حسین اکبر با اشاره به نقش پررنگ سپاه و بسیج در زمینه مدیریت 
بحران در اســتان گفت: باید همانند سال های گذشته مکاتبات الزم با 
ســپاه برای اســتفاده از ناوگان خودروها و استفاده از ظرفیت نیروهای 
بسیجی برای رفع قطعی های موردی صورت پذیرد. وی در خاتمه گفت: 
ما شرایط دشوار بســیاری را در سال های گذشته تجربه کرده ایم و با 
توفیق الهی و با همت همه پرســنل تالشــگر و همکاری متقابل مردم 
و ســایر ادارات و ارگان های اســتان، از این آزمون نیز به سالمت عبور 

خواهیم کرد.

اصفهان- قاسم اسد: فراخوان اولین همایش منطقه ای "آب مایه حیات" در 
۱4 محور منتشر شد.

اولین همایش منطقه ای "آب مایه حیات" با همکاری و تعامل دســتگاه های 
مختلف از جمله استانداری، آبفای استان اصفهان، فرمانداری اردستان، بخشداری 
زاوره، بنیاد مسکن زاوره، دانشگاه آزاد اسالمی اردستان و اداره منابع آب اردستان با 
هدف صیانت از منابع آبی در شهر کویری زواره از توابع شهرستان اردستان برگزار 
می شود. محورهای این همایش را »قنات و تاثیر آن بر سفره های آب زیرزمینی«، 
»بررسی تاثیر چاه ها بر قنوات و آبخوان منطقه«، »کاهش مصرف و ارتقای بهره وری 
آب در بخش کشاورزی« ، »افت سطح آبخوان و تاثیر آن بر فرونشست« ، »مدیریت 
هوشــمند شبکه های توزیع آب و فناوری های نوین در آب و فاضالب«، »فناوری 

های ســاده و ارزان قیمت بازیافت پساب«، »مدیریت مصرف آب«، »کاهش منابع 
آب وتاثیر آن برمحیط زیست و پوشش گیاهی منطقه«، »آبخیزداری، خشکسالی و 
هواشناسی«، »مدیریت سیالب های فصلی، سیل بندها و تاثیرات آن در مطالعات 
طرح های هادی«، »آب، منابع طبیعی و توسعه پایدار«، »برون سپاری، تامین مالی 
از منابع غیر دولتی در خدمات آب و فاضالب« و »تامین آب روســتاها )شرب، دام 
و کشاورزی (« تشکیل می دهد. عالقه مندان به شرکت در این همایش می توانند 
yahoo.@Hamayesh6آثار خود را حداکثر تا ۱۵ آذرماه، به نشانی الکترونیکی

com  ارســال کنند و یا با دبیرخانه همایش به شــماره تلفن  ۰۳۱۵4۳722۱6  
تماس بگیرند.  این همایش 2۵ آذرماه همزمان با روز پژوهش در ســالن همایش 

دکتر شریعتی زواره برگزار می شود.

شهرکرد - خبرنگار فرصت امروز: معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی شــهرکرد و رئیس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری، به 

مناسبت هفته ملی دیابت پیامی ارسال کرد.
متن پیام مهندس سید راشد جزایری به شرح ذیل است:

طی مهروموم های اخیر افزایش شــیوع بیماری دیابت در جهان، این 
بیماری را به بزرگترین اپیدمی تاریخ تبدیل کرده اســت. بیش از 46۳ 
میلیــون نفر از مردم 2۰ تا 7۹ ســال جهان مبتال به دیابت هســتند. 
پیش بینی می شود تا سال 2۰4۵ تعداد بیماران بالغ بر 7۰۰ میلیون نفر 
شود. بیش از یک میلیون کودک و نوجوان در سراسر دنیا مبتال به دیابت 
نوع یک هســتند. در سال 2۰۱۹ میالدی بیش از چهار میلیون و 2۰۰ 

هزار نفر به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.
از طرف دیگر ۳74 میلیون نفر در جهان دچار اختالل تحمل گلوکز 
هستند که در صورت عدم مداخله موثر بسیاری از آن ها مبتال به دیابت 
خواهند شد. از شش تولد یک مورد، درگیر قند خون باال )هیپرگلیسمی( 
در بارداری بوده است. در کشور ما نیز بیش از پنج و نیم میلیون نفر از 
افراد باالی 2۵ سال مبتال به دیابت هستند و به  عبارت دیگر حداقل ۱۱ 
درصد جمعیت باالی 2۵ ســال از بیماری دیابت رنج می برند. با مسن 
شدن تدریجی جمعیت کشور مشکالت ناشــی از دیابت و عوارض آن 
مشهودتر خواهد بود. حداقل 2۵ درصد این بیماران از بیماری خودآگاه 
نیستند. با توجه به شرایط همه گیری کووید ۱۹، افرادی که عامل خطر 
غیر واگیر یا بیماری های دیابت، فشــارخون باال و بیماری قلبی عروقی 
دارند و همچنین افراد ســالمند بیشــتر در معرض ابتال به کووید ۱۹ 
هســتند و مرگ ناشــی از این بیماری در آن ها افزایش می یابد. حدود 
۵۰ درصد افراد بستری دارای حداقل یک بیماری مزمن هستند. میزان 
مرگ در کسانی که بیماری مزمن همراه ندارند 2.۳ درصد و اگر دیابت 
داشته باشــند 7.۳ درصد خواهد بود. افراد مبتال به دیابت نیز به دلیل 

اختالل در سیســتم ایمنی مستعد ابتال به عفونت ها هستند. مبتالیان 
به دیابت ازجمله گروه های پرخطر هستند که در صورت ابتال به ویروس 
کرونا می توانند دچار بیماری شدید شوند. به علت افزایش میزان چاقی 
و کاهش سطح فعالیت بدنی افراد، سرعت افزایش دیابت نوع دو به ویژه 
در شرایط ه کووید ۱۹ بیشتر نیز شده، به طوری که تا سال 2۰2۵، انتظار 
می رود جمعیت افراد مبتال به دیابت نوع دو، صد و بیســت و دو درصد 
افزایش یابد. با توجه به اینکه تشخیص زودهنگام در پیشگیری از عوارض 
این بیماری بسیار حائز اهمیت است، همگام با ادغام برنامه مراقبت های 
ادغام یافته بیماری های غیر واگیر، اطالع رسانی همگانی درزمینه اهمیت 
بیمــاری دیابت همزمان با هفته ملی دیابــت )22 لغایت 2۸ آبان ماه( 
انجام خواهد شد. شعار روز جهانی دیابت »مراقبت دیابت امروز بیشتر 
از همیشه« است که خوشبختانه ۱4 نوامبر مصادف با 2۳ آبان ماه این 
فرصت را فراهم می آورد تا از طریق آموزش عموم مردم و بخصوص افراد 
باالی ۳۰ سال، بتوان گام های مهمی در جهت ارتقاء آگاهی عمومی و 
تشویق افراد، خانواده و جوامع برای خود مراقبتی در جهت پیشگیری از 

بروز بیماری، درمان مناسب و پیشگیری از بروز عوارض برداشت.

ایالم- منصوری: مدیر توزیع برق شهرستان ایالم گفت: ۵ دستگاه 
ماینر در یکی از منازل مسکونی شهر ایالم کشف و ضبط شد.

مهندس »نعمت هواسی« در گفت وگو با خبرنگار رکنا از ایالم با اعالم 
این خبر گفت: پرسنل امور بهره برداری شهرستان ایالم در حین اجرای 
عملیات تعادل بار پســت های توزیع سطح شــهر ایالم به آمپراژ باالی 
مصرفی یک فقره انشــعاب مسکونی دو طبقه مشکوک شده و اقدام به 

بررسی بیشتر کرده است.
مدیر توزیع برق شهرستان ایالم به همکاری پلیس امنیت اقتصادی 
اشاره کرد و افزود: به دنبال بازرسی از منزل مذکور، پنج دستگاه ماینر به 

همراه پنج دستگاه پاور غیرمجاز کشف شد.
وی بــا بیان اینکه مشــترک مذکــور بصورت غیر مجاز از شــبکه 
بــرق اســتفاده کرده اســت، یادآوری کــرد: در صورت مشــاهده هر 

گونه مصــرف غیرمجاز یــا اطمینــان از فعالیت رمزارزهــا از طریق 
 ســامانه یا گزارش بــه صورت حضوری و یا از طریق نشــانی اینترنتی 
www.tavanir.org.ir/samaat و کلیــک بــر روی گزینه »ثبت 

گزارش رمزارزها غیرمجاز« موارد را گزارش دهند.
هواسی تاکید کرد: شماره تماس ۰۸4۳۳۳۵۳72۱ یا شماره پیامک 
۳۰۰۰2۹۰۱27 جهت اطالع از مکان ماینرها در اختیار شهروندان است.

توجه ویژه به شبکه سازی در شورای اسالمی شهر قم؛ 

 تشکیل جبهه مقاومت با قدرت شبکه سازی سردار سلیمانی

شرکت گاز استان گیالن با آمادگی کامل به سراغ سرما می رود

با حمایت آبفای استان اصفهان برگزار می شود؛

اولین همایش منطقه ای "آب مایه حیات" در شهر کویری زواره

پیام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
به مناسبت هفته ملی دیابت

مدیر توزیع برق شهرستان ایالم:کشف 5 دستگاه ماینر در شهر ایالم

مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین :
رشد 70 درصدی عوارض پرداختی به شهرداریها در 6 ماهه سال جاری

قزوین- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل امور مالیاتی اســتان قزوین از 
پرداخت بیش از 2۸26 میلیارد ریــال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده 
به شــهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداریهای استان در شش ماهه سال جاری 
خبر داد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اســتان قزوین، سعید 
حوائج با اشاره به اینکه تخصیص عوارض شهرداریها در شش ماهه امسال نسبت 
به مدت مشــابه 7۰درصد رشد داشته است، بیان کرد: در شش ماهه امسال از 
محل مشارکت مردم شریف استان در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، بیش از 
2۸26 میلیارد ریال به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداریهای استان 
به صورت مستقیم واریز شده است و بخشی از اقدامات اجرایی و عمرانی که مردم عزیز ما در این مناطق مشاهده می کنند از محل این 
مشارکت است.  مدیرکل امور مالیاتی استان با تأکید بر اینکه اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده 
به شهرداری ها و دهیاری ها راه را برای تامین منابع پایدار مورد نیاز این حوزه فراهم کرده است، گفت: عوارض وصول شده مالیات بر ارزش 
افزوده در هر شهر و یا منطقه ای صرفا جهت عمران و آبادانی همان منطقه مصرف می گردد که این امر گویای این واقعیت است که تالش 
شهروندان هر منطقه در تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با توسعه و پیشرفت آن شهر خواهد داشت.  وی با اشاره به اینکه یک 
درصد از درآمد ارزش افزوده به بخش سالمت اختصاص می یابد، گفت: یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده تحت عنوان مالیات سالمت 
به پوشش درمان افراد ساکن در روستاها و شهرها و جامعه عشایری، تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با 
اولویت بیمارستان های مناطق توسعه  نیافته، ارتقای سطح بیمه بیماران صعب  العالج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها 
و شهرها به وزارت بهداشت و درمان تخصیص می یابد که نقش موثری در طرح تحول سالمت ایفا کرده است. در همین راستا از ابتدای 
سال تاکنون بالغ بر ۱۳۵۹ میلیارد ریال به این بخش اختصاص یافته است که در ارتقای بخش بهداشت و سالمت استان موثر خواهد بود.  

در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد :
برگزاری 20 هزار نفر ساعت دوره آموزش ضمن خدمت

اهواز- شبنم قجاوند:  کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان طی 6 ماهه نخست سالجاری 2۰ هزار نفر ساعت انواع 
دوره های آموزشی ضمن خدمت جهت افزایش سطح دانش و تخصص را گذراندند . رییس اداره آموزش با اعالم این خبر اظهار داشت : با 
توجه به لزوم افزایش دانش و مهارت های کارکنان و با توجه به شرایط و محدودیت های اجتماعی ناشی از همه گیری ویروس کرونا بیشتر 
این دوره ها به صورت آنالین و غیر حضوری برگزار شد . رسول احمدی افزود : این دوره ها در ۳ مقوله ی تخصصی و فنی ، علوم اداری و 
عمومی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست برگزار گردید . وی تصریح کرد : این دوره ها پس از کسب نظر و نیاز سنجی از مدیران 

، روسا و همکاران محترم برنامه ریزی و با همکاری اداره آموزش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اجرا شد .

کشف 6۸ دستگاه غیرمجاز رمزارز دیجیتال از یک منزل مسکونی در 
شهرستان سیرجان

کرمان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان، سلمانی زاده مدیر برق شهرستان سیرجان از 
کشف و ضبط 6۸ دستگاه رمزارز غیرمجاز خبر داد و گفت: دستگاه های مذکور 
با استفاده از برق غیرمجاز و بدون داشتن مجوز قانونی در منزل مسکونی در حال 
فعالیت بودند که با همکاری نیروی انتظامی کشــف و جمع آوری شدند. مدیر 
برق ســیرجان در ادامه سخنان خود، بیان نمود: هر دستگاه ماینر فشار زیادی 
بر شــبکه برق تحمیل میکند لذا از مشترکین درخواست مینمایم در صورت 
مشاهده مراکز تولید ارز دیجیتال مراتب را به سامانه ۱2۱ فوریت برق گزارش  
دهند.  وی افزود: دستگاه  های ماینر، عالوه بر مصرف باالی برق و استفاده از تعرفه  ارزان، خسارت زیادی به شبکه  توزیع برق وارد نموده 
و بخشی از خاموشی  های ناخواسته را سبب می شود. شایان ذکراست تا کنون بر اساس گزارش های صورت گرفته، حدود ۸۳۸ دستگاه 

استخراج رمز ارز در شهرستان سیرجان کشف و ضبط شده است. 

طرح پوستر یکي از همکاران شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در 
اختیار شرکت های تابعه وزارت نیرو قرار گرفت

اراک- فرناز امیدی: طرح پوستر روز جهاني GIS  که توسط مژده مینایي 
کارشناسي GIS شــرکت آب و فاضالب استان مرکزي طراحي شده است ، با 
اســتقبال دفتر فناوری اطالعات و توسعه دولت الکترونیک شرکت مهندسی 
آبفای کشور مواجه شد و در اختیار همه شرکت هاي زیر مجموعه وزارت نیرو 
قرار گرفت. به گزارش روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب استان مرکزي این 
طرح برگرفته از الیه هاي مکاني مورد استفاده در GIS  شامل پهنه بندي ، توپو 
گرافي ، شــبکه ، پارســل بندي و...... مي باشد.این پوستر هم اکنون در سایت 
شــرکت مهندسي آبفاي کشور موجود مي باشــد. گفتني است روز GIS یک 
مراسم ساالنه است که اولین بار در ۱۹ نوامبر ۱۹۹۹ توسط انجمن ملي جغرافیایي آمریکا و شرکت ESRI برگزار شد و از آن به بعد هر 
ساله در سومین چهارشنبه ماه نوامبر این روز توسط همه افرادي که با تلفیقي از اطالعات مکاني و توصیفي سرکار دارند در سراسر دنیا 

گرامي داشته مي شوند.

ارتقاء تکنولوژی سایت های همراه اول در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  تکنولوژی سایت های همراه اول در استان گلستان در دست ارتقاء است .دکتر غالمعلی شهمرادی 
با اعالم این خبر افزود :به منظور تقویت شبکه همراه اول و افزایش کیفیت ارتباطات سیار ، عالوه بر تاسیس سایت های جدید در قالب 
عملیات فاز۸ ، سایت های قدیمی ارتقاء تکنولوژی یافته تا مردم مناطق مختلف استان بتوانند از کیفیت بهتر ارتباطات بهره مند شوند.
وی با تاکید بر اینکه عملیات توسعه و بهینه سازی همراه اول در استان ، با همت کارشناسان ارتباطات سیاردر حال اجرا است گفت : هم 
اکنون در آخرین پروژه های تکمیل شده ، سایت جدید در جاده خاک پیرزن از توابع شهرستان علی آبادکتول تاسیس و سایت های کاکا ، 
اسبدوانی، تامین اجتماعی و پلی حاجی از توابع شهرستان گنبد ،سایت های النگ ، والغوز و مایکروویو از توابع شهرستان کردکوی ،سایت 
های ایدرویش و قره آقاچ از توابع شهرستان کالله ، سه راهی رودبار قشالق از توابع شهرستان آزادشهر، همینطور سایت های حیدرآباد 
، نومل ، توسکستان ، تورنگ تپه و قلندرمحله به همراه 4۹ نقطه شهری گرگان ارتقاء تکنولوژی داشته و مردم مناطق مذکور عالوه بر 
بهره برداری از پوشش ۳G و 4G   اینترنت همراه اول از کیفیت مطلوب تر ارتباطات سیار نیز منتفع خواهند شد .مدیر مخابرات منطقه 
گلستان اجرای عملیات نوسازی و بهسازی سایت ها و ارتباطات همراه اول را مستمر دانست و نمونه های ذکر شده را تنها بخش کوچکی 

از پروژه توسعه همراه اول در استان برشمرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی منصوب شد
رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی،  مهندس اکبر نیکزاد ریاست بنیاد مسکن انقالب اسالمی طی حکمی 
مهندس حامد دائمی جفرودی را بعنوان مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان گیالن )حســاب ۱۰۰ حضرت امام )ره(( منصوب نمود. مهندس دائمی، 
اصالتاً گیالنی و پیش از این معاون مسکن شهری اداره کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی خراسان  جنوبی بوده است.  قابل ذکر است پس از پایان ماموریت آقای 
مهندس اکبرزاده مدیرکل در تاریخ ۳۱ شهریور ماه دکتر برزگر معاون پشتیبانی 

مسئولیت سرپرستی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان را عهده دار بود. .

هفته پر شتاب پروژه های عمرانی با استارت 10 پروژه به صورت همزمان
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شهرداری برازجان، از انجام ده 

پروژه فعال که به صورت همزمان در حال اجراست خبر داد. 
امراهلل عباســی با اشاره به تالش شــبانه  روزی همکاران خود در حوزه های 
مختلف شــهرداری، عملکرد خادمان مردم را ستودنی خواند و در این خصوص 

اعالم کرد:
با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط مجموعه مدیریت شهری و با همراهی 
دلسوزانه و پیگیری مجموعه ی ارجمند شورای اسالمی شهر طی هفته جاری 

شاهد استارت عملیات اجرایی  ده پروژه  مختلف در سطح شهر هستیم.
 امید می رود با همراهی و همدلی موجود بتوانیم طبق برنامه ی زمانی از پیش تعیین شده به اهداف مورد نظر دست یابیم. همچنین 
جلسات متعدد فنی  را در راستای تسریع در طراحی فنی پروژه ها،  توسط حوزه ی فنی داشتیم که نتیجه آن اجرایی شدن پروژه ها در 

کمترین زمان ممکن بود  و امیدواریم این پروژه ها را با سرعت و کیفیت هرچه بیشتر به پایان برسانیم.

ساری – دهقان : مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری گفت : به مناسبت والدت امام حسن عسگری ) 
علیه السالم ( و گذر از بحران اختالل سامانه هوشمند سوخت جایگاهها ، 
مراسم با شکوهی با مشارکت پر شور کارکنان درمنطقه ساری برگزار شد 
به گــزارش  خبرنگار مازندران به نقــل روابط عمومی عباس خلیل 
پورمسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری بیان کرد : در منطقه ســاری همزمان با فرارسیدن والدت امام 
حسن عســگری ) علیه السالم (  مراسم جشــنی با حضور جمعی از 
هنرمندان و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در تاالر همایشات شرکت 
ملــی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی  برگزار شــد . خلیل پور اظهار کرد : این جشن با بخشهای 
متنوعی از جمله پخش فیلمی از اقدامات تالشــگران شرکت در مقابله 
با بحران کارت هوشمند سوخت آبان ماه ۱4۰۰ ، اجرای گروه موسیقی 
و ایراد ســخنانی از سوی مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری ادامه پیدا کرد . خلیل پور شکیبایی و سخت کوشی را 
از ویژگی هایی بارز کارکنان جهادی شــرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی ایران  ذکر کرد وافزود : سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری در سخنان خود از صبر ، استقامت و 
تالش شبانه روزی کارکنان ، مدیران و پرسنل مجاری عرضه سوخت ، 
پیمانکاران وهمکاری مدیران و کارکنان ادارات نفتی استان مازندران و.. 
در شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت و از این 
تالشگران تقدیر و تشکر کرد . سبحان رجب پور از شخصّیت ملکوتی و 

ابعاد معنوی و ویژگی های امام حسن عسگری ) علیه السالم ( گفت و 
اظهار داشت :  باید تالش شود همواره با تکیه بر تعالیم همه معصومین 
علیهم الســالم ، ظرفیتی در خود به وجود آورده تا افراد موثر و تحول 
آفرین در عرصه کار و تــالش با روحیه انقالبی و خدمت به خلق برای 
به ثمر نشســتن این انقالب باشیم . مدیر منطقه ساری تالش کارکنان 
منطقه ساری را در سوخت رســانی به موقع در بحران اختالل سامانه 
هوشمند سوخت مجاری عرضه اخیر قابل قدردانی دانست و تاکید کرد 
: به خود می بالم که در جمع همکاران متخصص انقالبی در حال انجام 
وظیفه هســتم ، خادمینی که بی منت در بحران اخیر پنج روز پیاپی 
بدون استراحت پای کار ایستادند تا بتوانند مجاری عرضه سوخت را به 
چرخه توزیع برگردانند ، همراهی مدیران شــرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ایران و وزیر محترم نفت نیز در این مدت باعث دلگرمی ما در 
انجام وظایف محوله بود . عباس خلیل پور از برنامه های جشن گفت و 
افزود : در ادامه جشن مراسم تقدیر از کلیه دست اندرکاران اعم از روسا و 
کارکنان واحدها ، پیمانکاران سامانه هوشمند و خدمات مهندسی شرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با اهداء لوحی برگزار شد.

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :

تکریم و تجلیل از کارکنان ساعی نفت منطقه ساری

شماره 1904
شنبه
29 آبان 1400

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن منصوب شد

شنبه
29 آبان 1400

شماره 1903



شرایطی که آزادکارها باید به مشتریان خود جواب منفی بدهند 

به قلم: اسکات بدگود  / نویسنده حوزه کسب و کار - مترجم: امیر آل علی

یكی از دغدغه های همیشگی آزادکارها این است که به خاطر عدم تعهد به یك برند خاص، به صورت مداوم 
باید گزینه های خود را بررسی کنند. با این حال آیا تاکنون به این موضوع فكر کرده اید که در شرایطی باید 
به مشتریان پاسخ منفی بدهید و بی خیال یك پروژه باشید؟ در این زمینه هیچ کسی بهتر از خود آزادکارها 
نمی توانند به این سوال پاسخ دهند. به همین خاطر در ادامه پنج شرایطی را بررسی خواهیم کرد که به عقیده 

بهترین های این حوزه، باید با پاسخ منفی همراه باشند. 
1-کار پیشنهادی ارزش وقت گذاشتن ندارد

نكته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که برای خود کالس کاری تعریف نمایید. درواقع ممكن 
اس��ت به خاطر مسائلی نظیر نیاز مالی، به س��مت خالف این موضوع متمایل شوید. با این حال این امر تنها 
ش��ما را خس��ته خواهد کرد. درواقع هنگام درگیر شدن به یك پروژه، ش��انس فعالیت در زمینه ای بهتر را از 
دست خواهید داد. به همین خاطر شما باید یك حداقل استانداردهایی را برای خود تعیین نمایید. بدون شك 
برخی از پیشنهادها، ارزش زمان گذاشتن ندارند. این موضوع می تواند به خاطر وقتگیر بودن در کنار عدم ارائه 
پیش��نهاد مالی جذاب باش��د. این نكته را فراموش نكنید که شما باید به زمان نیز توجه داشته باشید. درواقع 
شما باید بدانید که با قبول یك پروژه، به صورت تقریبی در یك ساعت چه مقدار درآمد خواهید داشت. نكته 
جالب این اس��ت که پاس��خ منفی دادن در تمامی شرایط به معنای از دست رفتن موقعیت نبوده و در موارد 
بسیاری مشاهده شده است که مشتری، اقدام به بهبود پیشنهاد خود می کند. درواقع نكته ای که باید به آن 
توجه داش��ته باشید این است که بسیاری از مشتریان در ابتدا پیشنهادی را مطرح می کنند که کامال به نفع 
خودشان باشد. با این حال این موضوع نباید باعث شود که شما در این دام گرفتار شوید. همچنین فراموش 
نكنید که حجم کار نیز مهم است. برای مثال ممكن است یك فعالیت، حتی در چند ساعت نیز شما را چندان 
خسته نكند با این حال فعالیت دیگر، به استراحت های مداوم نیاز داشته باشد. به صورت کلی این امر که از 

مشتری خود چند ساعت زمان برای فكر کردن را بخواهید، اقدامی کم ریسك خواهد بود.  
2-پروژه پیشنهادی در حوزه تخصص شما نیست 

درواقع ممكن است کاری به شما پیشنهاد شود که اگرچه ارتباط باالیی با حوزه تخصصی شما دارد، با این 
حال تفاوت هایی نیز به چشم می خورد و برای مثال ممكن است شما یك عكاس تبلیغاتی باشید و یك پروژه 
پرتره و یا س��اخت کلیپ پیشنهاد شود. تحت این شرایط طبیعی است که شما با زحمت به مراتب بیشتری 
مواجه خواهید شد. در این زمینه طبیعی است که کیفیت کار نیز چندان رضایت بخش نباشد و این موضوع 
رزومه شما را خدشه دار می کند. درواقع شما هرگز نباید پروژه ای را انتخاب کنید که در آن مهارت کافی ندارید. 
در این راس��تا حتی پیش��نهادهای مالی جذاب نیز نباید شما را وسوسه کند. تجربه در این زمینه ثابت کرده 
اس��ت که در آخر، با انواع مش��كالت و شكایت ها مواجه خواهید شد که ممكن است حتی مجبور به پرداخت 
هزینه ای بدون دریافت دستمزد شوید. با این حال اگر می بینید که در حوزه کاری شما، ترندهایی شكل گرفته 

است، می توانید زمانی را صرف بهبود مهارت های خود کرده و از این طریق، آمادگی الزم را به دست آورید. 
3-با مشتری سرسختی مواجه هستید 

برخی از مش��تریان هس��تند که بیش از حد ایرادگیر بوده و در همان مكالمه اول می توانید این ویژگی را در 
آنها مش��اهده کنید. در این زمینه برخی از مش��تریان نیز وجود دارند که نسبت به پرداخت هزینه بیش از حد 
سخت گیر هستند. بدون شك کار کردن با این افراد، یك کابوس واقعی خواهد بود و می تواند شما را پس از پایان 
پروژه، بیش از حد خسته کند. تحت این شرایط طبیعی است که شما تا مدتی نمی توانید کار دیگری را انجام 
دهید. درواقع برخی از مشتریان تصور می کنند که به خاطر پرداخت پول، می توانند هرگونه رفتار و انتظاری را 
داشته باشند. تحت این شرایط شما باید بدون تردید پاسخ منفی را بدهید. نكته ای که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که انجام برخی از کارها باعث خواهد شد تا در بازار، تغییراتی منفی رخ دهد. برای مثال شما با 
مبلغی به مراتب پایین تر از عرف رایج و با تحمل تمامی فشارها از سوی کارفرما، به کار خود ادامه می دهید. این 
موضوع باعث خواهد شد تا تصوری جدید نسبت به آزادکارها در حوزه شما شكل گیرد که بدون شك سایر افراد 
فعال در این حوزه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. درواقع اخالق حرفه ای کار این است که تصمیمات شما، بازار 
کار سایرین را نابود نكند. با این حال این نه گفتن تنها به خاطر مسائل اخالقی نبود و در مرحله اول، خودتان از 
بسیاری آسیب ها دور خواهید ماند. درواقع مشتری که انتظارات غیرمعقولی دارد باید کنار گذاشته شود. نمونه 
رایج این امر، به پایان رس��اندن پروژه در مدت زمانی بس��یار کم است. برای مثال ممكن است انجام یك کار در 
بهترین حالت به سه روز زمان نیاز داشته باشد با این حال مشتری از شما بخواهد که این اقدام را در یك نیم روز 
انجام دهید. در این زمینه می توانید در گروه های موجود نیز حضور داشته باشید. برای مثال آزادکارهای حوزه 
تولید محتوا بدون شك در شبكه هایی نظیر لینكدین، گروه هایی برای خود دارند. این امر کمك خواهد کرد تا 

در صورت تردید، بتوانید از تجربه افراد در زمینه کار با کارفرمای موردنظر، استفاده کنید. 
4-هنگامی که مشتری قدیمی به سراغ شما می آید

ممكن است در شرایطی قرار بگیرید که همزمان دو پیشنهاد از سوی یك مشتری قدیمی و یك مشتری 
جدید را داشته باشید. در این زمینه حتی اگر مشتری جدید پیشنهاد بهتری را هم ارائه کرده است، اولویت 
با مشتری قدیمی خواهد بود. دلیل این به خاطر آن است که شما اطمینان دارید مشتری قدیمی، به صورت 
دائمی از توانایی های ش��ما اس��تفاده خواهد کرد. با این حال هیچ تضمینی در رابطه با مشتری جدید وجود 
ندارد. درواقع اصل مهم در آزادکاری این است که  مشتری راضی حال حاضر، اولویت اول محسوب می شود. 

5-هنگامی که به استراحت نیاز دارید 
در آخر نكته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که هر فردی نیاز به استراحت دارد و پیشنهاد 
می شود که پس از یك پروژه، حداقل چند روزی را استراحت کنید. در این زمینه مسافرت می تواند گزینه ای 
بس��یار خوب محسوب شود. با این حال ممكن اس��ت بالفاصله بعد از یك پروژه، پیشنهادی جدید را داشته 
باش��ید. نكته ای که در این  زمینه باید به آن توجه  باش��ید این اس��ت که اگرچه مانعی برای قبول پیشنهاد 
وجود ندارد. با این حال خس��تگی ش��ما می تواند کیفیت کار را کاهش داده و باعث شود که پس از اتمام آن، 
به استراحت به مراتب طوالنی تری نیاز داشته باشید و یا در حین کار، مریض شوید. با این حال این موضوع 
در افراد متفاوت بوده و ممكن است برخی از افراد استراحت کمتری را نیاز داشته باشند. با این حال توصیه 
می ش��ود که فاصله ای حداقل چند روزه میان دو پروژه داش��ته باش��ید. در این رابطه فراموش نكنید که شما 
باید به بعد مهم دیگر زندگی خود )خانواده( نیز توجه ویژه داشته باشید، در غیر این صورت هیچ دستاوردی 
ارزشمند نخواهد بود.  در آخر فراموش نكنید برای فردی که پروژه های خود را با کیفیت تمام می کند و مهارت 
کافی را دارد، همواره کار خواهد بود و نباید نگران باشید. آمارها درباره آزادکارها حاکی از آن است که درصد 
باالیی از این افراد، درآمدهای به مراتب باالتری از کارمندان رسمی یك شرکت دارند. به همین خاطر نباید 
تصور کنید که فعالیت به این شكل به معنای متحمل شدن سختی های بسیار و کسب درآمد کمتر خواهد بود. 
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خلق تجربه ای لذت بخش از تعامل با برند برای مشتریان 
همیش��ه نكته مهمی محسوب می ش��ود و این امر برای هر 
برندی در حوزه کسب و کار موفقیت یا شكستش در جلب 
نظر مش��تریان را توضیح می دهد. درس��ت به همین خاطر 
اغلب برندها بر روی چنین حوزه ای س��رمایه گذاری بسیار 
زی��ادی انجام می دهند. اگر ش��ما توانای��ی ایجاد تجربه ای 
منحصر به فرد از برندتان برای مش��تریان را داشته باشید، 

تفاوت معناداری با رقبای تان ایجاد خواهید کرد. 
یك��ی از مهمتری��ن نكات در راس��تای ایج��اد تجربه ای 
مناس��ب برای مش��تریان مربوط به بحث اس��تفاده از انواع 
ابزارهای مربوط به اتوماس��یون اس��ت. چنین ابزارهایی به 
بهترین شكل ممكن به کارآفرینان و بازاریاب ها در راستای 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف کمك می کند. 
با این حال استفاده صرف از چنین ابزارهایی موفقیت شما 
در حوزه بازاریابی و ایجاد تجربه ای مناسب برای مشتریان 

را تضمین نخواهد کرد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از ترندهای مهم 
و برتر در زمینه خلق تجربه ای مناس��ب برای مشتریان در 
سال میالدی پیش رو است. بدون تردید یكی از عادت های 
رای��ج کارآفرینان مربوط به فراهم س��ازی ش��رایط فعالیت 
بهینه در س��ال نوی میالدی است. چنین امری با توجه به 
نزدیك شدن به ماه های پایانی سال 2021 ضروری به نظر 
می رسد. بنابراین اگر دوست دارید در سال 2022 تجربه ای 
به مراتب لذت بخش تر برای مشتریان تان ایجاد کنید، نكات 

مورد بحث در این مقاله را از دست ندهید. 
1. ایجاد تعادل میان وجهه انسانی و اتوماسیون

ش��ما قرار نیس��ت برای ایجاد تجربه ای مناسب در میان 
مش��تریان تان به طور مداوم از اتوماس��یون استفاده کنید. 
این امر ش��اید در ابتدا جذابیت بسیار زیادی داشته باشد، 
اما به مرور زمان مشتریان احساس ناخوشایندی در تعامل 
با برندتان خواهند داش��ت. این ام��ر تا جایی پیش می رود 
ک��ه دیگر مش��تریان حتی حاضر به خری��د از برندتان هم 

نخواهند شد. 
بازاریابی با استفاده از اتوماسیون هم دقیقا مثل ماجرای 
فوق است. هر چقدر هم که محتوای بازاریابی شما در قالب 
اتوماسیون شخصی سازی شده و حرفه ای باشد، دست آخر 
کاربران مایل به مش��اهده وجهه انس��انی برندتان خواهند 
ب��ود. بنابراین ب��رای ایجاد تجرب��ه ای عالی باید همیش��ه 
کارش��ناس های حرفه ای را در کنارتان داش��ته باشید. این 
امر شامل نمایش حضور کارشناس ها در کنار تیم بازاریابی 
و برندس��ازی به منظور جلب نظر مش��تریان است. شما با 
چنین کاری به سادگی هرچه تمام تر امكان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف و جلب نظ��رش به برندتان را خواهید 

داشت. 
وقت��ی مش��تریان با برند ش��ما تماس برق��رار می کنند، 
همیش��ه انتظار تعامل با یك انس��ان واقعی را دارند. بدون 
تردی��د اس��تفاده از ابزاره��ای اتوماس��یون هزینه خدمات 
مش��تریان را ب��ه ش��دت کاهش می ده��د، اما ب��ه موازات 
ای��ن امر میزان ریزش مش��تریان به دلیل ع��دم مواجهه با 
کارش��ناس های واقعی نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش 
خواهد یافت. با این حس��اب شما برای سال 2022 باید به 
دنب��ال راهكاری ب��ه منظور ایجاد تعادل میان اس��تفاده از 
اتوماسیون و وجهه انس��انی برندتان در تعامل با مشتریان 

باش��ید، در غیر این صورت هرگز شانس��ی برای جلب نظر 
مشتریان در بازار نخواهید داشت. 

2. توسعه خدمات چندکاناله برند
حضور برند ش��ما باید در تمام حوزه ها به خوبی احساس 
ش��ود، در غیر این صورت مشتریان در بازار رقابتی و شلوغ 
کنونی به س��رعت کسب و کارتان را فراموش خواهند کرد. 
ام��روزه دیگر کمت��ر برندی فقط در یك ش��بكه  اجتماعی 
حض��ور دارد. این امر به معنای اهمیت یافتن ش��بكه های 
اجتماع��ی و به طور کلی کانال های ارتباطی متنوع اس��ت. 
بنابراین اگر هنوز برندت��ان در کانال های پرطرفدار حضور 
ن��دارد، باید هرچ��ه زودتر فكری به ح��ال برندتان نمایید، 
در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان نخواهید داشت.
براس��اس گزارش تیم توس��عه و تحقیق��ات برند ادوبی، 
کس��ب و کارهایی که بر روی حضور در کانال های ارتباطی 
تازه س��رمایه گذاری می کنند، بین 10 تا 25 درصد شانس 
باالتری در مقایس��ه با دیگر برندها در راس��تای جلب نظر 
مش��تریان دارن��د. ای��ن امر ب��ه خوبی اهمی��ت حضور در 
کانال های ارتباطی مختلف را نش��ان می دهد. بنابراین شما 
باید به خوبی در تمام کانال های ارتباطی مربوط به برندتان 
حض��ور فعالی داش��ته باش��ید، در غیر این ص��ورت دامنه 

وسیعی از مشتریان را از دست خواهید داد. 
وقتی حضور در کانال ه��ای ارتباطی اهمیت زیادی پیدا 
می کند، برند ش��ما هم باید سرمایه گذاری درستی بر روی 
این حوزه داش��ته باشد. براس��اس گزارش موسسه فوربس 
در طول دو س��ال اخیر ورود برندها به کانال های ارتباطی 
جدی��د بین 20 ت��ا 80 درصد، بس��ته به نوع بازار، رش��د 
داش��ته است. این امر به خوبی ضرورت حضور برند شما در 

حوزه ای تخصصی و فوق العاده حرفه ای را نشان می دهد. 
3. بهینه سازی تجربه مشتریان از برند در 

گوشی های هوشمند
امروزه اغلب مردم از گوش��ی های هوش��مند برای اتصال 
ب��ه اینترنت اس��تفاده می کنند. درس��ت ب��ه همین خاطر 
تمام ش��بكه های اجتماعی محبوب در سراسر دنیا یك اپ 
رسمی نیز برای خودشان دارند. اگر شما در خلق تجربه ای 
مناسب از برندتان برای مشتریان به کاربران گوشی همراه 
توجه نكنید، دس��ت کم نیمی از مش��تریان تان را از دست 
می دهید. درست به همین خاطر شما باید همیشه کاربران 

گوشی های هوشمند را نیز مد نظر قرار دهید. 
تعامل با مش��تریان براس��اس حال و هوای گوش��ی های 
هوش��مند بی��ش از هر کس��ب و کار دیگری ب��رای خرده 
فروش��ی های آنالین اهمیت دارد. اگر شما توانایی طراحی 
ی��ك اپ کاربردی ب��رای کاربران تان را نداش��ته باش��ید، 
بسیاری از مش��تریان حاضر به بازدید از خرده فروشی تان 
نخواهند ش��د. معنای این امر افزای��ش فروش رقبای تان و 

خالی ماندن حساب های شما خواهد بود. 
روند اس��تفاده از گوشی های هوشمند در طول یك دهه 
اخیر به طور مداوم افزایش پیدا کرده اس��ت. بر این اساس 
ب��ه احتمال زیاد در طول س��ال آینده نی��ز روند مورد نظر 
ادامه دار خواهد بود. توصیه ما در این بخش سرمایه گذاری 
برای بهینه س��ازی س��ایت برن��د با تجربه کاربری گوش��ی 
هوش��مند و همچنین راه اندازی یك اپ رس��می برای آن 
اس��ت. اینطوری دیگر هیچ مش��تری ای ب��ه خاطر کیفیت 
پایین س��ایت ی��ا س��رعت بارگ��ذاری تصاوی��ر مربوط به 

محصوالت برند از خرید منصرف نخواهد شد. 
4. تعامل دوستانه با مشتریان

شما باید همیش��ه مانند یك دوس��ت با مشتریان رفتار 
کنی��د. این امر امكان جلب نظر مش��تریان به س��اده ترین 
ش��كل ممكن را خواهد داد. امروزه 72 درصد از مشتریان 

نس��بت به بازنش��ر تجربه های مثبت ش��ان از برندها تمایل 
نش��ان می دهند. این امر اهمیت باالیی برای شما به عنوان 
یك برند تازه تاسیس دارد. اگر مشتریان تجربه های شان در 
رابطه با برندتان را به خوبی با دیگران به اشتراک بگذارند، 
بدون صرف حتی یك دالر اضافه امكان جلب نظر مشتریان 
تازه را خواهید داش��ت. چنین امری شما را به سرعت بدل 

به برند محبوب مشتریان در بازار خواهد کرد. 
امروزه بس��یاری از برندها به نهایی کردن فرآیند فروش 
در تعامل با هر مش��تری بس��یار بدبین هس��تند. به همین 
خاط��ر در عمل تالش زی��ادی برای جلب نظر مش��تریان 
انجام نمی دهند. اگر ش��ما به دنبال ایجاد تحول در تجربه 
مشتریان از برندتان هستید، باید اول از همه نوع تعامل تان 
با آنها را تغییر دهید. این امر ش��امل برخوردی دوستانه با 
مشتریان و استفاده از نظرات ش��ان در فرآیند بهینه سازی 

بخش های مختلف برندتان است. 
مشتریان همیشه تاثیرگذاری بر روی روند فعالیت برندها 
را دوس��ت دارند. به همین خاطر ش��ما باید همیش��ه برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مش��تریان تمام تالش ت��ان را صورت 
دهی��د. تكنیك اصلی در این بخش نی��ز گردآوری نظرات 
مشتریان و س��پس تالش برای استفاده از بهترین نمونه ها 
به منظور ایجاد تغییر در روند فعالیت برند اس��ت. ش��ما با 
چنین کاری به س��ادگی هرچه تمام ت��ر فرصت جلب نظر 
مش��تریان و ایجاد تجربه ای لذت بخش از برندتان برای آنها 

را خواهید داشت. 
5. تغییر وظایف بخش تماس با مشتریان

در س��ال 2021 به دلی��ل ادامه روند بحران��ی کرونا در 
حوزه اقتصاد و تغییر ش��یوه فعالی��ت برندها بخش تماس 
با مش��تریان یك��ی از ش��لوغ ترین دوره ه��ای تاریخش را 
تجرب��ه کرد. همین امر توج��ه به بخش موردنظر را به طور 
قاب��ل مالحظه ای افزایش داده اس��ت. اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان هستید، باید اول از همه 

وظایف بخش تماس با مشتریان را تغییر دهید. 
ش��ما در تماس با مش��تریان نه تنها بای��د نكات مربوط 
به پیش��گیری از ش��یوع کرونا را مد نظر ق��رار دهید، بلكه 
ساده سازی فرآیند ارتباط با مشتریان نیز نكته مهم دیگری 
خواهد بود. چنین امری ش��ما را به بهترین ش��كل ممكن 

بدل به برندی محبوب در میان مشتریان خواهد کرد. 
همانطور که گفته ش��د، تجربه مثبت مش��تریان از یك 
برند تاثیری طوالنی مدت بر روی آنها داشته و حتی موجب 
اس��تقبال دوستان آنها از برندتان هم خواهد شد. به همین 
خاطر ش��ما بای��د در تعامل با مش��تریان در بخش تماس 
با مش��تری همیش��ه از آنها درخواس��ت به اشتراک گذاری 
تجربه شان با دوس��تان و آشنایان شان را داشته باشید. این 
امر ش��انس تان برای دیده ش��دن در ب��ازار را به طور قابل 

مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
س��ال 2022 از نقطه نظر افزایش مسئولیت ها و اهمیت 
حیات��ی بخش تماس با مش��تری همچن��ان روند صعودی 
خواهد داش��ت. به همین خاطر شما باید به بهترین شكل 
ممك��ن از وضعیت تان برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��تفاده نمایید. بدون تردید در طول س��ال 2022 
میزان رقاب��ت میان برندها افزایش بیش��تری پیدا خواهد 
ک��رد. به همین خاطر ه��ر برندی باید ب��رای رویارویی با 
مش��كالت و رویدادهای غیرمنتظره آمادگی داشته باشید. 
اس��تفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله به ش��ما 
امكان تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان در سال پیش 
رو را خواهد داد. به این ترتیب ش��ما تجربه ای منحصر به 
ف��رد برای مش��تریان در ارتباط با برندت��ان ایجاد خواهید 

کرد. 
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