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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

موانع فعالیت های اقتصادی در 3 سال گذشته کمتر شد؟

 28 مانع
در مسیر کسب و کار

فرصت امروز: آخرین پایش محیط کس��ب و کار در ایران نش��ان می دهد که 28 مانع کس��ب و کار از نگاه فعاالن 
اقتصادی در بخش صنعت اثرگذاری کمتری نس��بت به بخش های کش��اورزی و خدمات داش��ته است. در بخشی از 
»س��النامه آماری 1399 بخش خصوصی« که اخیرا از س��وی مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران منتشر شده، 
ابرمزاحمان کسب و کار در بازه زمانی سه ساله ارزیابی شده است. البته بازوی پژوهشی بخش خصوصی، طرح پایش 
ملی محیط کسب وکار را به  صورت فصلی بررسی و منتشر می کند، اما در این سالنامه آماری، موانع و مشکالت بخش...

زور صف های خرید بورس به صف های فروش نرسید

نوسان زمستانی بورس
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رئیس کل بانک مرکزی از ابالغ بخشنامه تسهیل صادراتی خبر داد

تامین ارزی 40 میلیارد دالری تا پایان آذرماه
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مدیریتوکسبوکار
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به دنبال مشـخص شـدن نتایج بیسـت و هفتمین مرحلـه از طرح های فروش فوق العـاده محصوالت 

ایران خودرو پس از انجام فرآیند قرعه کشـی، ثبت درخواسـت بالغ بر 3 میلیون و 531 هزار 
متقاضی برای چهار محصول این شرکت با مجموع ظرفیت 5500 دستگاه، نشان می دهد که...

 ناکامی طرح های فروش خودروسازان
در تحقق وعده ها

یادداشت
 پیامدهای
تورم مزمن

علی اصغر سعیدی
جامعه شناس اقتصادی

روزب��ه روز  کش��ور  چالش ه��ای 
افزایش می یابد.         برخی اقتصاددانان 
مدت هاس��ت از ابر چالش ها صحبت 
می کنند.         معنای این حرف این است 
که چالش های قبلی پایدار و بادوام 
شده اند و هر کدام چالش دیگری را 
متولد می کنند و از این رو ابر چالش 
شده اند،         اما از نظر جامعه شناسی به 
نظر می رس��د چالش های مهمتری 
مط��رح اس��ت.         حت��ی چالش های 
اقتصادی نیز علل اجتماعی دارند.         به 
تعبیر کارل پوالنی و مارک گرانووتر 
ای��ن  اقتص��ادی،  جامعه شناس��ان 
چالش های اقتصادی در ساخت های 
اجتماعی، فرهنگ و ش��بکه روابط 
اجتماعی حک شده اند.         بنابراین هر 
علمی چون اقتصاد، روابط بین الملل 
و عل��م حق��وق ب��ر اص��ول علمی 
خودش ب��ه عنوان اص��ول موجده 
پای می فشارد.         اگر از یک متخصص 
رواب��ط بین الملل بپرس��ید، ممکن 
اس��ت چالش مهم ایران را بی جایی 
یا کنده شدن از روابط بین المللی و 
فقدان اس��تراتژی بین المللی بداند.         
حاال از منظر جامعه ش��ناختی فکر 
می کنم مهمترین چالش، فقر و بعد 
نابرابری اجتماعی اس��ت که نه تنها 
پیامده��ای امنیت مل��ی دارد بلکه 

برای همبستگی و انسجام 
2ملی نیز عوارض...

22 جمادی االول 1443 - س�ال هفتم
شماره   1930

8 صفحه - 5000 تومان

Mon.27 Dec 2021

فرص��ت امروز: در آخرین روزهای پاییز بود که دکتر احمد 
روستا، پدر علم بازاریابی نوین در ایران پس از مدت ها مبارزه 
با بیماری س��رطان در سن 73 سالگی درگذشت. دانشجویان 
رش��ته های مدیریت و حس��ابداری و کس��انی ک��ه در حوزه 
بازاریابی مطالعه کرده اند، مطمئنا احمد روستا را می شناسند. 
او بی��ش از 35 س��ال س��ابقه تدریس، تحقیق و مش��اوره در 
امور مدیری��ت، بازاریابی، صادرات و مدیریت اس��تراتژیک را 
به عنوان یکی از برترین اس��اتید بازاریابی کش��ور داشت و از 
جمله سوابق علمی وی می توان به عضو هیأت علمی دانشگاه 
شهید بهش��تی، عضو هیأت علمی مدرس��ه عالی بازرگانی و 
عضو مدعو دانش��گاه های برتر کشور از جمله دانشگاه صنعتی 
ش��ریف، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانش��گاه تهران، دانشگاه 
علم و صنعت و دانش��گاه امیرکبیر اش��اره کرد. مرحوم روستا 
کتاب های مختلفی در زمینه بازاریابی ترجمه و تألیف کرد که 
مدیری��ت بازاریابی، تحقیقات بازاریابی، رفتار مصرف کننده، با 
بزرگان بازاریابی، فروش در دوران بحران، کسب و کار سبز و 

از رویا تا واقعیت از جمله آنهاست.
به مناس��بت درگذش��ت مرحوم دکتر احمد روس��تا، هفته 
گذشته مراسم بزرگداشتی با حضور جمعی از اساتید دانشگاه 
و مدی��ران ح��وزه بازاریاب��ی، مدیری��ت و تبلیغ��ات در مرکز 
فرهنگ��ی و هنری ایده برگزار ش��د. در این مراس��م، محمود 
دهقان با گرامیداش��ت یاد و نام احمد روس��تا او را خط شکن 
عرصه بازاریابی کشور نامید، حامد کاظمی از اجرای مدل های 
مختلف بازاریابی نوین توسط روستا سخن گفت، امیر کمالی 
به میراث روس��تا و پرس��ونال برندینگ مثبت و ماندگاری که 
او از خود برجای گذاشت، اشاره کرد و نادر عشقی پور به ذکر 

خاطره ای از مرحوم روستا پرداخت.
بازاریابی یعنی علم عملی و عمل علمی

در این نشست که به مناسبت بزرگداشت دکتر احمد روستا 

برگزار ش��د، دکتر محمود دهقان، بنیانگذار علم تبلیغات در 
ایران و فارغ التحصیل دکترای بازاریابی از دانش��گاه بن آلمان 
به زحمات دکتر احمد روس��تا در عرصه بازاریابی کشور اشاره 
کرد و گفت: »دکتر روستا از معدود افرادی است که توانست 
یک رش��ته کامال س��نتی را در کش��ور علمی کند. او همیشه 
اعتقاد داش��ت که بازاریابی یعنی عل��م عملی و عمل علمی، 

چراکه معتقد بود بازاریابی صرفا پشت میزنشینی نیست.«
به گزارش موسس��ه فرهنگ��ی و هنری ای��ده، این مدرس 
تبلیغات با اشاره به تالش های دکتر روستا در تفهیم و تعمیم 
بازاریابی نوین در کارخانجات و کسب و کارهای خرد و کالن 
کش��ور و همینطور وضعیت آشفته بازاریابی در سال های پس 
از انق��الب ادامه داد: »در آن س��ال ها احمد روس��تا با برخی 
جهالت ها و دش��منی های صورت گرفت��ه در عرصه بازاریابی 
کش��ور مبارزه کرد تا توانست میخ بازاریابی نوین را در کشور 
بکوبد و بازاریابی کش��ور را از وضعیت آش��فته ای که داشت، 

نجات دهد.«
به گفته دهقان، »وضعیت بازاریابی در آن روزها آشفته بود و 
نیاز به سروس��امان داشت و این در شرایطی بود که حتی بعضا 
بس��یاری از کارخانجات نه آش��نایی چندانی با مفهوم بازاریابی 
داشتند و نه عالقه ای به تعمیم این علم به واحدهای فروش خود 
نش��ان می دادند. در چنین شرایطی خاطرم هست احمد روستا 
اعتقاد داشت این علم باید وارد سیستم تولید کشور شود که در 
نهایت پس از چندی توقف تولید در کشور خود کارخانه داران و 
صاحبان مش��اغل برای رونق تولی��د و فروش از مدل های علمی 
ارائه ش��ده در بخش بازاریابی توسط دکتر احمد روستا استقبال 

کردند و به بار هم نشستند.«
او احمد روس��تا را خط شکن عرصه بازاریابی کشور نامید و 
درخصوص کتاب های تألیف شده روستا گفت: »با کمتر چهره 
علمی در دانش��گاه های کش��ور برخورد کرده ایم که توانسته 

باش��د 70 کتاب علمی در حوزه تدریس��ش تألیف یا ترجمه 
کرده باش��ند، اما احمد از آن دسته چهره های علمی و عملی 
ب��ود که توانس��ت 70 کتاب برای دوس��تداران و عالقه مندان 
و دانش��جویان حوزه بازاریابی کش��ور از خود به جای بگذارد. 
کتاب های��ی که هرگ��ز موضوع تکراری در هی��چ کدام از آنها 
نخواهی��د یاف��ت و این در ش��رایطی بود که ما در س��ال های 
اول پ��س از انقالب و حتی در ط��ول جنگ، کتابی در عرصه 
بازاریابی و حتی تبلیغات نداشتیم. البته چند تا کتاب ترجمه 
شده با کیفیت سطح پایین پیدا می شد که متوجه موضوعیت 

آن هم نمیشدی.«
حق بزرگ احمد روستا بر رشته بازاریابی

حامد کاظمی، دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه ایپک 
فرانسه، دیگر سخنران این نشست بود که با بزرگداشت یاد و نام 
دکتر احمد روستا گفت: »صراحتا باید گفت تا قبل از ورود دکتر 
احمد روستا به مقوله بازاریابی در کشور و تدریس وی در دانشگاه 
شهید بهش��تی، بازاریابی نه تنها از وضعیت و جایگاه مشخصی 
برخوردار نبود بلکه کامال ناش��ناخته و مبهم بود و از این رو باید 
گفت، دکتر احمد روستا حق بزرگی بر گردن رشته بازاریابی در 
کشور دارد، چراکه به واقع معتقدم حضور او، بازاریابی کشور را از 

آشفتگی نجات داد.«
ب��ه گفته وی، »در ابتدای انقالب و حتی در دوران جنگ و 
پس از جنگ هم بسیاری از مقوالت مدیریتی در کشور وجود 
داش��ت که آنطور که باید طبقه بندی نش��ده بود و به درستی 
تدری��س نمی ش��د و حت��ی از وضعیت آموزش��ی و مدیریتی 
مشخصی هم برخوردار نبود، اما با حضور ایشان و تدریس ها و 
راهنمایی های شان در کنار مقاالت و سخنرانی ها و کتاب هایی 
که برای پیش��برد این مس��یر ارائه دادند و دانش��جویانی که 
تربی��ت کردند، حرکت بزرگی در ح��وزه بازاریابی و مدیریتی 
کش��ور رقم خورد.« کاظمی که سابقه 28 سال کار مدیریتی 

در بخش ه��ای مختلف ف��روش را در ش��رکت های مختلف و 
بزرگ��ی همچ��ون پاناس��ونیک و سامس��ونگ در رزومه خود 
دارد، درباره تحوالت صورت گرفته از س��وی روستا در عرصه 
بازاریابی ادامه داد: »او موفق ش��د مدل هایی را در حوزه های 
مربوط به بازاریابی و مدیریت ارائه دهد که راهگشای نه فقط 
کس��ب و کارها که دانشجویان و عالقه مندان این حوزه باشد. 
تدریس و حضور او در عرصه بازاریابی کشور، تحول بزرگی را 
در بخش مدیریتی کش��ور رقم زد و به عبارت بهتر و کوتاه تر، 
بازاریابی و مدیریت کش��ور را از آش��فتگی نجات داد. از نظر 
بنده به عنوان دوس��ت و همکار نزدیک دکتر احمد روس��تا، 
او تحول چش��مگیری در بازاریابی سنتی کش��ور ایجاد کرد. 
به عبارتی بازاریابی تا قبل از راهنمایی و آموزش های روس��تا، 
س��مت و سوی درستی نداش��ت و پراکنده بود، اما با توجه به 
دانش و تسلط او به مباحث مدیریتی و بازاریابی موفق شد تا 
بسیاری از مباحث کلیدی بازاریابی و مدیریت را کانالیزه کند 
و به سمتی علمی تر پیش ببرد؛ چیزی که این کشور و کسب 

و کارها به آن نیاز داشت.«
پرسونال برندینگ مثبت و ماندگار روستا

امیر کمالی، مدرس برندینگ دانش��گاه  تهران و عضو  هیأت 
 علمی  آکادمی  برند  ایران نیز در ادامه این نشس��ت به یکی از 
تاثیرات پرسونال برندینگ در افراد و چهره های شاخص اشاره 
ک��رد و گفت: »یکی از موضوعاتی که همیش��ه در پرس��ونال 
برندینگ مطرح اس��ت، همان تصویر ذهنی مثبت اس��ت که 
باید بتوانید چنین تصویر ذهنی مثبتی را از خودتان در ذهن 
مخاطب بس��ازید و این کار خیلی سختی است که این تصویر 
ذهنی همیشه مثبت باشد. این در حالی است که دکتر روستا 
دقیقا یکی از همان چهره هایی اس��ت که توانست در پرسونال 
برندینگ خودش ی��ک تصویر ذهنی مثبت در ذهن مخاطب 
خلق کند و این یک��ی از ماندگارترین تاثیرات زندگی توأمان 

با تالش وی در حوزه بازاریابی و البته تدریس��ش در این دنیا 
بوده و هست.«

کمالی با اش��اره به س��بک زندگی چهره های ماندگار دنیا 
توضیح داد: »چهره های ماندگار همیشه می دانند که در کدام 
مس��یر در دنیا در حال حرکت هستند و از آینده زندگی شان 
مطلع هستند. آنها می دانند که قرار است چه رد پایی از خود 
در این دنیا باقی بگذارند. اس��اتید فراوانی در این دنیا و حتی 
در ایران خودمان داش��تیم که کتاب های بسیاری نوشتند، اما 
هیچ کدام ماندگار نش��دند و این در حالی اس��ت که تألیفات 
اس��تاد احمد روس��تا در عرصه بازاریابی و نقش او در تعلیم و 
پرورش نسل جدید دانشجویان حوزه بازاریابی کامال برجسته 

بوده و توانست در این حوزه ماندگار باشد.«
همچنین دکتر نادر عشقی پور در پایان این نشست به ذکر 
خاطره ای از مرحوم روس��تا پرداخت و گف��ت: »من از جمله 
افرادی ام که شاگرد شاگردان دکتر هستم چراکه معتقدم در 
ای��ن عرصه یعن��ی بازاریابی همه افرادی ک��ه فعال این حوزه 
هستیم چه مس��تقیم یا غیرمستقیم تحت تعلیم دکتر روستا 
بوده ایم. بیهوده نیس��ت به کسی عنوان چهره ماندگار اطالق 
می ش��ود، چراکه معموال این دسته از انس��ان ها را با تالش و 
البته توش��ه اخالقی که در رفتار و اعمال و کارشان دیده ایم، 
می شناس��یم و در ذهن ما باقی می مانند. خاطرم هست برای 
یک��ی از پروژه های ملی گردش��گری که مزاحم دکتر روس��تا 
ش��دیم، او ضمن توصیه های پدرانه ای که داش��ت عنوان کرد 
ش��ما به عنوان دانشجویان و فعاالن حوزه بازاریابی الزم است 
بیش��تر از همه مراقب رفت��ار و عملکرد خودتان در این حوزه 
باشید، چراکه در رشته ای قدم گذاشته اید که احترام و اعتبار 
خ��ودش را از رفتار و عملکرد ش��ما جوان��ان و فعاالن حوزه 
بازاریاب��ی در کش��ور می گی��رد. پس مراقب عملک��رد، رفتار، 

تعامالت و دانش خودتان باشید.«

با گس��ترش روزافزون اپلیکیشن های مالی و پرداخت بر 
روی تلفن های همراه، روند استفاده از کیف پول الکترونیکی 
نیز رو به افزایش است. کیف پول الکترونیک بانک پاسارگاد 
که در س��ال های گذشته با نام »کیپاد« شناخته می شد، با 
توجه به نیازهای گس��ترده روزانه افراد، اکنون با تغییراتی 
جدی��د و ظاهری متفاوت به »پی پاد« تغیی��ر نام داده و با 
قابلیت ه��ای بی ش��مار، زم��ان و هزینه را کاه��ش داده و 
پرداخت ه��ای آنالین را س��اده تر از همیش��ه کرده اس��ت. 
»پی پ��اد« بخش زیادی از نیازهای روزان��ه کاربران را دربر 

می گیرد و کاربر می تواند پرداخت های خود را بدون نیاز به 
ورود اطالعات کارت در هر بار و با استفاده از شارژ کیف پول 

الکترونیک، ظرف چند ثانیه به انجام برساند.
ش��اخص های متع��ددی ب��رای ارزیابی ی��ک کیف پول 
الکترونی��ک وجود دارد ک��ه می توان به امنیت، س��رعت، 
دقت، استفاده آسان، برطرف کردن نیازهای کاربر و زیبایی 
محیط آن اش��اره کرد. کیف پول »پی پاد« با دارابودن این 
ویژگی ها به یک برنامه جامع پرداختی تبدیل شده است. در 
اپلیکیشن »پی پاد« رنگ ها و شکل ظاهری گزینه ها با دقت 

زیادی طراحی و انتخاب ش��ده اند. به طوری که شباهتی با 
کی��ف پول های فعال داخلی ن��دارد. از خدمات متمایز این 
کیف پول می توان ب��ه کلیه پرداخت های مرتبط با خودرو 
اشاره کرد. به این صورت که با ثبت شماره پالک خودرو در 
»پی پاد« به راحتی می توانید نسبت به استعالم و پرداخت 
بدهی عوارض طرح ترافیک، عوارض آزادراهی در آزادراه های 
مجهز به سامانه پرداخت الکترونیک و پارک حاشیه ای اقدام 
کنید. همچنین می توان با واردکردن ش��ماره بارکد پشت 
کارت وس��یله نقلیه خود و یا اس��کن آن، به صورت رایگان 

استعالم خالفی خودرو را نیز انجام داده و در صورت تمایل 
پرداخت کنید. خرید بیمه اتومبیل هم از امکانات جدید این 
کیف پول است که پس از واردکردن اطالعات وسیله نقلیه 
به آسانی می توانید شرکت های ارائه دهنده بیمه را مشاهده 
و مقایس��ه کرده و خریدی مطمئن انجام دهید. مدیریت و 
فروش سهام عدالت، انتقال وجه بدون نیاز به شماره کارت، 
انتقال وجه از طریق کارت به کارت، خرید شارژ تلفن همراه، 
پرداخت کرایه تاکسی، خرید بسته های اینترنت، پرداخت 
قبوض با امکان استفاده از بارکد و خرید بلیت قطار شهری 

نیز از دیگر امکانات »پی پاد« هستند. عالوه بر این، »پی پاد« 
این امکان را نیز برای ش��ما فراهم کرده تا ضمن اس��تفاده 
از خدمات مالی و پرداخت، به تماش��ای تلویزیون اینترنتی 
»آیو« هم بنش��ینید. نکته قابل توج��ه در مورد »پی پاد«، 
به روزرس��انی های آن اس��ت که به طور مس��تمر در جهت 
بهبود و گس��ترش خدمات صورت می پذیرد. برای دریافت 
و اس��تفاده از »پی پاد« می توانید به نشانیpay-pod.ir و 
 bpi.ir/paypod یا وب س��ایت بانک پاسارگاد به نش��انی

مراجعه کنید.

پی پاد؛ مطمئن ترین کیف پول همراه شما

در مراسم بزرگداشت دکتر احمد روستا مطرح شد

خط شکن عرصه بازاریابی ایران

ترندهای تبلیغاتی برای دوران پساکرونا
همه گیری کرونا به طور قابل مالحظه ای دنیای تبلیغات را دس��تخوش تغییر کرده اس��ت. اگرچه هنوز هم 
این ویروس و بحران همه جانبه دست از سر کسب و کارها برنداشته است، اما شرایط در مقایسه با گذشته از 
ثبات و پایداری بیشتری برخوردار است. همین امر امیدواری ها نسبت به امکان بهینه سازی فرآیند بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از طریق ترندهای خالقانه بازاریابی و تبلیغاتی را بیشتر کرده است.  هدف 
اصلی در این مقاله بررسی برخی از ترندهای مهم و کاربردی برای تبلیغات در دوران پساکروناست. اگر شما هم 
تمایل به ازس��رگیری فرآیند تبلیغات برندتان در سال آینده دارید، ترندهای مورد بحث در این مقاله برای تان 
کاربردی خواهد بود. در ادامه برخی از مهمترین ترندهای تبلیغاتی در سال پیش روی را با هم مرور خواهیم 
کرد.  فرمت صوتی در طول سال های اخیر طرفدارهای بسیار زیادی پیدا کرده است. براساس گزارش موسسه...



فرصت امروز: آخرین پایش محیط کس��ب و کار در ایران نشان می دهد 
که 28 مانع کسب و کار از نگاه فعاالن اقتصادی در بخش صنعت اثرگذاری 
کمتری نس��بت به بخش های کشاورزی و خدمات داشته است. در بخشی 
از »سالنامه آماری 1399 بخش خصوصی« که اخیرا از سوی مرکز آمار و 
اطالعات اقتصادی اتاق ایران منتشر شده، ابرمزاحمان کسب و کار در بازه 
زمانی سه ساله ارزیابی شده است. البته بازوی پژوهشی بخش خصوصی، 
طرح پایش ملی محیط کس��ب وکار را به  صورت فصلی بررس��ی و منتشر 
می کن��د، اما در این س��النامه آماری، موانع و مش��کالت بخش خصوصی 
برای کل س��ال محاسبه شده و مشخصا نگاه فعاالن اقتصادی به 28 مانع 

کسب وکار بین سال های 97 تا 99 بررسی شده است.
آنط��ور ک��ه از برآیند دی��دگاه فعاالن اقتص��ادی برمی آی��د، 28 مولفه 
کس��ب وکار در بخ��ش صنع��ت اثرگذاری کمتری نس��بت ب��ه دو بخش 
کش��اورزی و خدمات داش��ته اس��ت. یعنی وضعیت بخش صنعت در این 
28 مولف��ه بهتر از بخش های دیگر اس��ت و فع��االن صنعتی تاثیرپذیری 
کمتری از اکثر این موانع داشته اند. البته بخش خدمات همچنان با شرایط 
نامساعدی مواجه است و در اکثر مولفه ها شرایط بدتری را نسبت به دیگر 
بخش های اقتصادی تجربه کرده  اس��ت. فعاالن اقتصادی همچنین در 26 
مولفه معتقدند که موانع موجود در مس��یر کس��ب وکارشان تسهیل شده 
اس��ت. آنها درباره دو مولفه نیز وضعیت س��ال 98 را بهتر از س��ال قبل و 
بعد آن می دانند، اما نکته مهم این است که هیچ کدام از این موانع کامال 
برطرف نشده است. در این ارزیابی، فعاالن اقتصادی به هر مولفه کسب و 
کار، نمره ای بین یک تا 10 می دهند که نمره 10 نش��ان دهنده بدترین و 

نمره یک نشان دهنده بهترین وضعیت است.
استقبال مشتری از نوآوری خدمات

اولین مولفه ای که در این پایش ارزیابی شده است، »نحوه استقبال مشتریان 
از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات« است. دیدگاه فعاالن اقتصادی نشان می دهد 
وضعیت این مولفه در سال 99 )با امتیاز 4.21( نسبت به سال های 97 و 98 
بهتر شده است. همچنین بخش صنعت بهترین وضعیت را در این مولفه )با 

نمره 4.07( نسبت به بخش های دیگر دارد.
برداشت سلیقه ای از مقررات

نمره این مولفه در س��ال 99 نس��بت به دو س��ال قبل یعنی سال 98 و 
97 بهتر شده است، یعنی فعاالن اقتصادی بر این باورند که برداشت های 
س��لیقه ای تا حدی کمتر شده اس��ت. نمره این مولفه در سال 99 از نگاه 
فع��االن اقتصادی 6.42 بوده و بخش کش��اورزی نیز در این مولفه با نمره 

6.13 بهترین شرایط را تجربه کرده است.
بی  تعهدی طرف قرارداد به تعهدات

در این مولفه نیز وضعیت س��ال 99 بهتر از سال های قبل است. فعاالن 
اقتص��ادی به این مولفه در س��ال 99 نم��ره 5.60 داده اند که نس��بت به 
س��ال های 98 و 97 از بهبود رویه در ای��ن مولفه یا مانع حکایت دارد. در 
میان س��ه گروه خدمات، صنعت و کش��اورزی هم بخش صنعت با شرایط 
بهت��ری در ای��ن مولفه روبه رو بوده و فعاالن اقتص��ادی به این مولفه نمره 

5.56 داده اند.
بی ثباتی سیاست های کسب و کار

ارزیابی ها در این مولفه نش��ان می دهد که بهبود اندکی در سال 99 در 
رویه ها ایجاد ش��ده اس��ت. فعاالن اقتصادی در سال 99 به این مانع نمره 
7.61 داده اند. همچنین وضعیت این مولفه در بخش خدمات نسبت به دو 
بخش دیگر بهتر است و نمره آن از دید فعاالن اقتصادی 7.47 بوده است.

تغییر قیمت مواد اولیه و محصوالت
ارزیابی ها حاکی از آن اس��ت که وضعیت این مولفه در سال 98 بهتر از 
س��ال های 97 و 99 بوده است. فعاالن اقتصادی به این مولفه در سال 97 
نمره 8.82، در س��ال 98 نمره 8.39 و در سال 99 نمره 8.66 داده اند. در 
این مولفه هم خدماتی ها وضعیت بهتری نس��بت به بخش کش��اورزی و 

صنعت دارند و امتیاز 8.58 را کسب کرده اند.
رویه سختگیرانه در اداره کار و بیمه

وضعیت مولفه »رویه های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت 
نیروی انس��انی« در س��ال های 97 و 98 نسبت به س��ال 99 بدتر بوده و 
ارزیابی فعاالن اقتصادی نشان می دهد که سختگیری ها کاهش یافته است. 
نمره این مولفه در سال 99 از نگاه فعاالن اقتصادی 6.31 است. همچنین 
تسهیل رویه های سختگیرانه در بخش کشاورزی روند بهتری را نسبت به 

خدمات و صنعت طی کرده و نمره 6.15 را دریافت کرده است.
تمایل به خرید کاالهای خارجی

ارزیابی مولفه »تمایل عمومی به خرید کاالهای خارجی و بی رغبتی به خرید 
محصوالت ایرانی« نشان دهنده استقبال کم از کاالهای داخلی است و فعاالن 
اقتصادی ش��رایط را در س��ال 99 )با نمره 5.04( بهتر ارزیابی کرده اند. البته 
جلوگیری از ورود کاالهای خارجی و قیمت باالی کاالهای خارجی موجود در 
بازار هم می تواند در این نمره تاثیرگذار باشد. جالب اینکه نمره صنعت در این 

مولفه )با رقم 4.80( بهتر از دو بخش کشاورزی و خدمات است.

تولید و عرضه کاالهای غیر استاندارد
در این مولفه هم وضعیت در سال 99 بهتر از سال های 97 و 98 است و 
فعاالن اقتصادی به مولفه »تولید و عرضه نسبتا آزاد کاالهای غیر استاندارد 
و تقلبی در بازار« در این سال نمره 6.54 داده اند. ارزیابی صاحبان کسب و 
کار از این مولفه در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی بیانگر آن است که 
این مانع در بخش صنعت )با نمره 6.42( تاثیرگذاری کمتری داشته است.

رقابت غیر منصفانه شرکت های دولتی
فعاالن اقتصادی معتقدند که این رقابت در سال 99 نسبت به سال های 
97 و 98 بهتر شده است. نمره مولفه »وجود رقابت غیر منصفانه شرکت ها 
و موسس��ات دولتی یا ش��به دولتی در بازار« در س��ال گذشته 6.37 بوده 
است. نمره بخش صنعت هم در این مولفه نسبت به بخش های کشاورزی 
و خدمات بهتر است. یعنی رقابت غیر منصفانه در بخش صنعت کمتر از دو 

بخش دیگر است و به این بخش نمره 6.15 داده شده است.
رویه های ناعادالنه ممیزی و مالیات

ارزیابی فعاالن اقتصادی نش��ان می دهد که »رویه های ناعادالنه ممیزی 
و دریافت مالیات« در س��ال 99 به س��مت بهبود پیش رفته و نمره آن به 
6.56 رسیده است. همچنین رویه های مذکور در بخش کشاورزی بهتر از 
دو بخش صنعت و خدمات بوده و صاحبان کسب و کار به این بخش نمره 

6.06 داده اند.
دشواری تامین مالی از بانک ها

این مولفه در س��ال 99 نس��بت به دو س��ال قبل از آن، مانع کمتری را 
ب��رای فعالیت های اقتصادی ایجاد کرده و نمره فعاالن اقتصادی در س��ال 
99 به این مولفه )7.55( بهتر بوده اس��ت. مقایس��ه س��ه بخش خدمات، 
کشاورزی و صنعت در ارزیابی این مولفه نشان می دهد که فعاالن اقتصادی 
دش��واری های بانکی را در بخش های کشاورزی و خدمات بیشتر از بخش 

صنعت می دانند و به صنعت نمره بهتری داده اند. )7.47(
عدم اطالعات برای فعالیت اقتصادی

نم��ره مولفه »فقدان یا ش��فاف نبودن اطالع��ات موردنیاز برای فعالیت 
اقتصادی« در س��ال گذش��ته 6.39 بوده که نسبت به سال های 98 و 97 
مطابق ارزیابی فعاالن اقتصادی، این مانع س��نگ اندازی کمتری در مسیر 
کسب و کار آنها ایجاد کرده است. صنعتی ها در این بخش هم با چالش های 
کمتری مواجه هستند و توانسته اند نمره بهتری را )با رقم 6.33( نسبت به 

خدمات و کشاورزی کسب کنند.
ضعف زیرساخت های حمل ونقل

فعاالن اقتصادی بر این باورند که زیرس��اخت های حمل ونقل در س��ال 
99 بهتر از س��ال های 98 و 97 بوده است. آنها سال گذشته به این مولفه 
نمره 5.57 داده اند. در این مولفه هم صنعتی ها وضعیت بهتری را نس��بت 
به بخش کش��اورزی و خدمات تجربه می کنن��د و نمره آنها در این مولفه 

5.43 است.
ضعف دادگاه و رسیدگی به شکایت

نمره این مولفه در سال 99 براساس ارزیابی فعاالن اقتصادی 6.27 بوده 
که نس��بت به سال های 98 و 97 وضعیت بهتری را نشان می دهد. بخش 
کشاورزی با کسب نمره 6.04 شرایط بهتری را نسبت به بخش صنعت و 

خدمات در این مولفه تجربه می کند.
وجود انحصار و رانت در بازار

فع��االن اقتصادی معتقدند مانع »وجود انحص��ار، امتیاز یا هر نوع رانت 
در یک یا تعدادی از رقبا در بازار« در س��ال 99 کمتر از س��ال های 98 و 
97 دس��ت و پای آنها را بس��ته اس��ت. نمره این مولفه در این سال 6.53 
بوده است. همچنین ارزیابی ها بیانگر آن است که صنعتی ها در این مولفه 
شرایط بهتری را نس��بت به دو بخش کشاورزی و خدمات دارند و در این 

مولفه نمره 6.27 را کسب کرده اند.
وضعیت ضعیف نظام توزیع

ضعف موجود در نظام توزیع در س��ال 99 نسبت به سال های 98 و 97 
ت��ا حدودی کاهش یافته و فعاالن اقتصادی به آن نمره 5.36 را در س��ال 
گذشته داده اند. در مولفه »ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول 
به بازار« نیز صنعت با کسب امتیاز 4.98 روند بهتری نسبت به بخش های 

دیگر دارد.
عرضه کاال و محصول قاچاق

مولف��ه »عرضه کاالها و محصوالت قاچاق در بازار ایران« در س��ال 99 
ب��ا دریافت امتیاز 6.14 از نگاه فعاالن اقتصادی تاثیر کمتری بر فعالیت ها 
داشته است. کشاورزی و خدمات در این مولفه شرایط بدتری را نسبت به 
صنعت سپری می کنند و نمره بخش صنعت در این مولفه )با رقم 5.76( 

بهتر است.
فقدان ارتباط بین تولید و عرضه

مانع »فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه 
یک محصول در بازار« در س��ال گذش��ته از نگاه فع��االن اقتصادی 5.81 
ارزیابی ش��ده اس��ت که نسبت به س��ال های 97 و 98 نمره بهتری است. 

یعنی این مولفه در سال 99 در فعالیت های اقتصادی تاثیر کمتری داشته 
است. در این مولفه نیز شرایط بخش صنعت )با نمره 5.63( بهتر از بخش 

کشاورزی و خدمات است.
دخالت دولت در قیمت گذاری

به اعتقاد فعاالن اقتصادی، »دخالت های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی 
در تعیین قیمت ها در بازار« در س��ال گذش��ته کمتر شده و به رقم 6.48 
رس��یده است. همچنین بخش صنعت در این مولفه توانسته نمره 6.27 را 
کسب کند که نس��بت به بخش خدمات و کشاورزی نمره بهتری است و 

نشان از بهبود وضعیت دارد.
کارگریزی و ضعف فرهنگ کار

مانع »کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه« در س��ال های 
98 و 97 وضعی��ت بدت��ری را تجربه کرده و در س��ال 99 ارزیابی فعاالن 
اقتصادی نشان می دهد که مانع تراشی این مولفه کمتر بوده است. عالوه بر 
این، کارگریزی در بخش های خدمات و صنعت بیشتر از بخش کشاورزی 
است و از همین رو نمره بخش کشاورزی )با رقم 5.65( نسبت به دو بخش 

دیگر بهتر است.
کمبود تقاضا در سطح بازار

تقاضا در بازار طی س��ال 99 بیش��تر بوده و به عقیده فعاالن اقتصادی، 
وضعیت این مولفه )با نمره 5.23( نسبت به سال های 98 و 97 بهتر است. 
بخش خدمات و کش��اورزی نس��بت به بخش صنعت نیز بیشتر از کمبود 
تقاضا در بازار رنج می برند و از همین رو نمره صنعت در این مولفه )با رقم 

4.89( نسبت به دو بخش دیگر بهتر است.
کمبود فناوری های نوین

مانع »کمبود فناوری های نوین و تجهیزات موردنیاز« در سال 99 نسبت 
به سال های 98 و 97 تاثیر کمتری بر کسب و کارها داشته و نمره آن در 
این سال از نگاه فعاالن اقتصادی 5.80 بوده است. این مانع در بخش های 
کش��اورزی و خدمات مشکالت بیشتری را نس��بت به صنعت ایجاد کرده 

است. نمره فعاالن اقتصادی به صنعت در این مولفه 5.76 است.
کمبود نیروی کار ماهر

ارزیابی ها درباره این مولفه نش��ان می دهد که سال 98 وضعیت بهتری 
نسبت به سال قبل و بعد خود داشته، به طوری که این مولفه در سال 97 
نمره 5.27، در س��ال 98 نمره 5.16 و در س��ال 99 نمره 5.23 را کس��ب 
کرده است. همچنین کمبود نیروی ماهر در بخش خدمات و صنعت بیشتر 
اس��ت. یعنی در بخش کشاورزی نیروی ماهر بیش��تری حضور دارد و به 
همین دلیل نمره بخش کشاورزی در این مولفه )با رقم 4.87( بهتر از نمره 

دو بخش دیگر است.
محدودیت دسترسی به ارتباطات

این محدودیت در سال گذشته کاهش یافته و فعاالن اقتصادی می گویند 
که وضعیت بهتری نس��بت به س��ال های 98 و 97 در این س��ال )با نمره 
3.72( تجربه ش��ده است. افزون بر این، محدودیت دسترسی به ارتباطات 
در بخش صنعت )با نمره 3.57( کمتر است، اما بخش خدمات و کشاورزی 

محدودیت بیشتری را تجربه کرده اند.
محدودیت دسترسی به آب

دسترس��ی به منابع آب نیز از نگاه فعاالن اقتصادی در سال 99 بهتر از 
سال های 97 و 98 بوده است. فعاالن اقتصادی در ارزیابی خود نمره 3.21 
را در س��ال 99 به این مولفه داده اند. ارزیابی ها نشان می دهد دسترسی به 
مناب��ع آب برای بخش خدمات )با نمره 3.03( بهتر از دو بخش صنعت و 

کشاورزی است.
محدودیت دسترسی به انرژی

کاهش محدودیت های دسترسی به حامل های انرژی نیز همچون اغلب 
مولفه ها در سال گذشته وضعیت بهتری را تجربه کرده و فعاالن اقتصادی 
ب��ه این مولفه نم��ره 3.30 داده اند. بخش خدم��ات در این مولفه )با نمره 

3.20( وضعیت بهتری را نسبت به دو بخش دیگر تجربه می کند.
فساد و سوءاستفاده اداری

مولفه »فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت های اداری دستگاه های 
اجرایی« در س��ال های 97 و 98 نمره بدتری را نس��بت به سال 99 کسب 
کرده اس��ت. برآیند دیدگاه های صاحبان کس��ب و کار بیانگر آن است که 
فس��اد و سوءاس��تفاده از موقعیت و مقام در س��ال گذشته کاهش یافته و 
به امتیاز 6.65 رس��یده است. این مانع در بخش های کشاورزی و خدمات 
مشکالت بیشتری را نسبت به بخش صنعت ایجاد کرده و به عبارت دیگر، 

صنعت با نمره 6.39 شرایط بهتری را در این مولفه تجربه می کند.
موانع اخذ مجوز کسب و کار

»موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های 
اجرایی« در سال 99 نسبت به سال های قبل از آن کمتر شده است، با این 
حال فعاالن اقتصادی به آن در س��ال گذش��ته نمره 6.90 داده اند. در این 
مولفه نیز صنعت نمره بهتری )با رقم 6.78( نسبت به بخش کشاورزی و 

خدمات کسب کرده است.

موانع فعالیت های اقتصادی در 3 سال گذشته کمتر شد؟

28 مانع در مسیر کسب و کار
یادداشت

پیامدهای تورم مزمن

علی اصغر سعیدی
جامعه شناس اقتصادی

چالش های کشور روزبه روز افزایش می یابد.         برخی اقتصاددانان مدت هاست از 
ابر چالش ها صحبت می کنند.         معنای این حرف این است که چالش های قبلی 
پایدار و بادوام ش��ده اند و هر کدام چالش دیگری را متولد می کنند و از این رو 
ابر چالش شده اند،         اما از نظر جامعه شناسی به نظر می رسد چالش های مهمتری 
مطرح است.         حتی چالش های اقتصادی نیز علل اجتماعی دارند.         به تعبیر کارل 
پوالنی و مارک گرانووتر جامعه شناسان اقتصادی، این چالش های اقتصادی در 
ساخت های اجتماعی، فرهنگ و شبکه روابط اجتماعی حک شده اند.         بنابراین 
ه��ر علمی چون اقتصاد، روابط بین الملل و علم حقوق بر اصول علمی خودش 
به عنوان اصول موجده پای می فش��ارد.         اگر از یک متخصص روابط بین الملل 
بپرس��ید، ممکن اس��ت چالش مهم ایران را بی جایی یا کنده ش��دن از روابط 
بین المللی و فقدان اس��تراتژی بین المللی بداند.         حاال از منظر جامعه شناختی 
فک��ر می کنم مهمترین چالش، فقر و بعد نابرابری اجتماعی اس��ت که نه تنها 
پیامدهای امنیت ملی دارد بلکه برای همبس��تگی و انسجام ملی نیز عوارض 

خطرناکی خواهد داشت.        
حرکت به س��مت رکود اقتصادی و تورم فزاین��ده، تبعات فراوانی برای فرد 
و خان��وار دارد که باعث ناآرامی های روانی و س��وءرفتارهایی می ش��ود که در 
ش��رایط عادی از آن خبری نیست.         در بیان تبعات تورم فزاینده در اقتصاد که 
ایران دهه ها و سال هاس��ت گرفتار آن است، معموال روی پیامدهای اقتصادی 
آن مانند افت سرمایه گذاری، کاهش قدرت خرید و سایر مولفه های اقتصادی 
تاکی��د می ش��ود و ابعاد اجتماعی آن کمتر مورد توجه ق��رار می گیرد و اغلب 
دم دس��ت ترین آنها دیده می ش��ود.         پ��س از چند دهه تجربه ت��ورم دورقمی 
و پرنوس��ان و وجود این احتمال که برای چندس��الی گرفتار آن باش��یم، باید 
سیاس��ت گذاران به آثار و ابعاد اجتماعی این مسئله توجه کنند.         آثار اجتماعی 
سیاست های اقتصادی آنقدر باالست که می توان گفت سیاست گذاری اقتصادی 
در واقع همان سیاست گذاری اجتماعی است.         اگر به تاریخ توسعه همه کشورها 
از جمله کش��ور خودمان دقیقا توجه کنید، می بینید ک��ه این آثار چگونه در 
حرکت های مردمی نمود یافته اس��ت.         مثال تورم فزاینده دهه 1350 که دلیل 
گس��ترش نارضایتی مردم بود، باعث شد برنامه ششم به پیامدهای اجتماعی 
رش��د اقتصادی توجه زیادی نش��ان دهد؛ گرچه به نظر دی��ر بود و در نهایت 

نارضایتی های گسترده به انقالب منجر شد.        
در ش��رایط فعلی، اقتصاد ایران در یک دوره رکود تورمی به س��ر می برد که 
رکودش کوتاه مدت هم نیس��ت؛ در این ش��رایط چند مس��ئله مهم باید مورد 
توجه قرار گیرد.         به نظر من اولین مس��ئله که اتفاقا تصویر دو روی یک س��که 
بودن سیاس��ت های اقتصادی و اجتماعی را نیز نشان می دهد، مسئله اشتغال 
اس��ت.         با تحلیل اشتغال، رابطه اقتصاد و اجتماع بس��یار روشن تر می شود.         در 
جامعه شناس��ی به ویژگی های غیردرآمدی شغل هم توجه می شود؛ مثال اینکه 
انرژی آزادنشده افراد، آزاد می شود و تماس های اجتماعی در محل کار به وجود 
می آی��د. همچنین با وجود ش��غل، دیگر محور زندگی فقط خانه نیس��ت بلکه 
رابطه میان خانه و محل کار محور می شود و مهمتر اینکه حرفه به افراد هویت 
می دهد.         حال اگر رکود اقتصادی منجر به افزایش بیکاری شود )که می شود( و 
بیکاری افراد استمرار پیدا کند، مسئله بحران هویت یا بی هویتی شکل می گیرد، 
چراکه زندگی فرد فقط در خانه است، تماس های اجتماعی وجود ندارد و انرژی 
تخلیه نش��ده آزاد نمی ش��ود.         مجموع این عوامل می تواند پیامدهای اجتماعی 
منفی زیادی داشته باشد.         برای مطالعات آزمایشی یا پیشتازانه می توان به مسئله 
بیکاران دهه 60 پرداخت؛ متولدین این دهه، نسلی هستند که از منظر مسائل 
روانی، اجتماعی و پیوندهای خانوادگی تحت فشار قرار گرفته اند و بخشی از آنها 

به واسطه نیافتن شغل، فرصت ها و بخت های دیگری را هم از دست داده اند.        
مسئله دیگری که از رکود اقتصادی ناشی می شود و در ادبیات جامعه شناسی 
هم نسبت به آن وفاق وجود دارد و بدیهی تلقی می شود، رابطه مستقیم بین 
آس��یب های اجتماعی و موقعیت اقتصادی است.         تحقیقاتی که در کشورهای 
مختلف انجام ش��ده است، نش��ان می دهد در دوره رکود و تنگنای اقتصادی، 
جرایم مختلف از جمله س��رقت، فحشا و درگیری افزایش پیدا می کند؛ یعنی 
گس��ترش فقر منجر به افزایش آس��یب های اجتماعی می ش��ود.         در واقع، فقر 
پایدار به وجودآمده، خانواده را در یک چرخه فقر منتهی به تشدید آسیب های 
اجتماعی قرار می دهد.         این تجربه پیش از این نیز در کشور خود ما وجود داشته 
که گزارش هایی برای مقامات ارش��د نظام در مورد آن تهیه ش��د و نتیجه اش 
ایجاد نهادی در وزارت کشور تحت عنوان سازمان مدیریت اجتماعی بود.         گرچه 
به نظر من در آینده به یک وزارتخانه با این عنوان نیاز داریم.         معموال در دوره 
رکود اقتصادی، این نوع آس��یب ها افزایش پیدا می کند و به »بی هنجاری« یا 
»آنومی« منجر می ش��ود.         هرچه مدت بروز رکود در اقتصاد افزایش پیدا کند، 
این آس��یب ها نیز به ش��کلی فزاینده و در بعد غیرطبیعی افزایش می یابد که 

موجب نگرانی است.        
یکی از تبعات رکود اقتصادی، مسئله افزایش برخوردهای قهریه و تنبیهی 
اس��ت.         وقتی جرم زیاد شود، دولت باید برای کنترل اجتماعی هزینه بیشتری 
صرف کند.         با ش��یوع جرایم بین گروه های مختلف به واس��طه استمرار رکود، 
دولت سعی می کند از طریق افزایش هزینه های اجتماعی مثل استخدام پلیس 
بیشتر، کنترل سفت و سخت تر و گشت زنی آن را کنترل کند.         به این سیاست 
ک��ه منطقش ع��دم تحمل جرم و برخورد با مجرم با اش��د مج��ازات به قصد 
پیشگیری است، »zero-tolerance policy« می گویند.         بدین ترتیب، فقر 
موجب افزایش جرایم و آس��یب های اجتماعی می ش��ود و لزوم برخورد دولت 
موجب افزایش هزینه دولت و فش��ار مضاعف به خزانه می ش��ود، در حالی که 
وضعیت رکودی بر اقتصاد حاکم است.         از سوی دیگر، نظریه ای وجود دارد که 
هم بر ادبیات نهادگرای اقتصادی و هم جامعه شناس��ی اقتصادی مسلط شده 
اس��ت و آن، بحث هایی اس��ت که کارل پوالنی مطرح می کند.         کارل پوالنی با 
مطالعات تاریخی نشان می دهد که در گذشته اقتصاد و در پیوندهای اجتماعی 
شامل ساختار اجتماعی و عناصری چون فرهنگ، افراد هرچه بیشتر به سمت 
منفعت طلبی پیش می رفتند، به سبب اینکه در بافت اجتماعی قرار می گرفتند، 
کمتر آسیب زا بودند.         ایشان می گوید به تدریج هرچه جوامع و بازارها پیچیده تر 
و کامل تر می ش��ود، میزان منفعت طلبی افراد بیشتر می شود و آن پیوندهای 
اجتماعی که در گذشته درآمد اقتصادی را به وجود می آورد، سست تر می شود.         
اگر از منظر نظریات پوالنی به مسئله رکود اقتصادی بنگریم، درمی یابیم هرچه 
جوامع بیشتر در رکود فرو بروند، به سبب اینکه این جامعه دیگر مانند گذشته 
جامعه ساده ای نیس��ت، آنچه دچار لطمه می شود، رابطه اقتصاد با پیوندهای 
اجتماعی به س��بب نیازهای حیاتی برآوردنش��ده انسان هاست و بدین ترتیب 
همبستگی اجتماعی تحت فش��ار قرار می گیرد.         در این شرایط جرم تنها یک 
طبقه را درگیر نمی کند، اگرچه در همه جوامع طبقه فقیر گرفتارتر می شوند 
و در جامعه در حال گذار در زمان جابه جایی طبقات، طبقه متوسط و باال هم 
درگیر فس��ادهایی می ش��وند، اما هزینه جرم کوچک در طبقات باال بیشتر از 

طبقات پایین است.        

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه

6 دی 1400

شماره 1930



فرص��ت ام��روز: رئی��س کل بانک مرک��زی دیروز ب��ه پارلمان بخش 
خصوصی رفت و در نشس��ت هم اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی ایران از 
تش��کیل کارگروه مشترک برای رس��یدگی به مطالبات بخش خصوصی 
خبر داد. علی صالح آبادی همچنین از ابالغ بخش��نامه ای برای تس��هیل 
صادرات و عملکرد صادرکنندگان در آینده نزدیک س��خن گفت و افزود 
که این موضوع در جلسات با وزیر صمت تصمیم گیری شده و به زودی 
ابالغ می شود. رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعاالن اقتصادی، دولت 
و بخش خصوصی را دو جزیره جدا از هم ندانس��ت و نس��بت به آینده 
ای��ن هم��کاری و تعامل ابراز خوش بینی کرد. او س��پس به تامین ارزی 
40 میلیارد دالری تا پایان آذرماه امس��ال اش��اره کرد و گفت: از ابتدای 
س��ال 1400 تا پایان آذرماه 39 میلیارد و 895 میلیون دالر تامین ارز 
در کش��ور انجام شده اس��ت. بنابراین امس��ال در حوزه ارزی نسبت به 
س��ال گذشته به مراتب س��ال بهتری بوده و سال آینده نیز به مراتب از 
امس��ال بهتر خواهد بود. صالح آبادی در حاشیه این نشست هم اندیشی 
بار دیگر با اش��اره به ساماندهی پرداخت ارز مسافری و دانشجویی گفت 
که با راه اندازی سامانه تا دو ماه دیگر خرید ارز از صرافی ها الکترونیکی 

می شود.
غالمحس��ین ش��افعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این نشس��ت، 
حض��ور رئیس کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی را حاوی پیام 
مثبت برای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی دانست و گفت: از نگاه بخش 
خصوصی بخش عمده ای از مس��ائل و گرفتاری ه��ای فعلی در نهاد بانک 
مرکزی قابل حل اس��ت و حضور رئیس کل این نهاد در اتاق ایران یگ گام 

بزرگ برای حل و فصل مشکالت محسوب می شود.
صادرات به زودی تسهیل می شود

ابالغ بخشنامه تسهیل صادرات، تامین ارزی 40 میلیارد دالری تا پایان 
آذرماه و اجرای آزمایشی دستورالعمل زنجیره تامین از مهمترین خبرهای 
رئی��س کل بانک مرکزی در اتاق بازرگان��ی ایران بود. علی صالح آبادی در 
نشست هم اندیش��ی با فعاالن اقتصادی از ابالغ بخشنامه ای برای تسهیل 
ص��ادرات و عملکرد صادرکنندگان در آین��ده نزدیک خبر داد و گفت که 
این موضوع در جلسات با وزیر صمت تصمیم گیری شده که به زودی ابالغ 
می ش��ود. برگش��ت ارز صادراتی جزو اولویت های کشور است و حتی اگر 
تحریم هم برداشته شود بازگشت ارز حائز اهمیت خواهد بود، اما مهم است 
که صادرکننده ضرر نکند و قیمت  خرید ارز از صادرکنندگان منطقی باشد.
صالح آبادی با بیان اینکه امس��ال نس��بت به سال گذشته وضعیت ارزی 
بهتر بوده، افزود: در 12 ماهه س��ال گذش��ته 36.5 میلیارد دالر تامین ارز 

داش��تیم که این آمار تا پایان آذرماه 40 میلیارد دالر بوده اس��ت. به گفته 
وی، در 9 ماهه امسال 39 میلیارد و 895 میلیون دالر ارز اعم از ارز نیما، 
ترجیحی و اش��خاص تامین ش��د و این در حالی است که در سال گذشته 
36 میلیارد و 482 میلیون دالر تأمین ارز به روش های مختلف ثبت شد. 
بخش��ی از این موضوع به بهبود بازگش��ت ارز صادراتی و عرضه مناس��ب 
ارز در س��امانه نیما بازمی گردد. خوش��بختانه پتروشیمی ها عدد خوبی به 
س��امانه نیما واریز کرده اند که نشان می دهد وضعیت صادرات شان بهبود 

یافته است.
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار با بی��ان اینکه نرخ ارز در س��امانه نیما 
دس��توری نیس��ت، ادامه داد: در س��امانه نیما که صادرکنندگان عرضه 
ارزه��ای غیرنفتی را دارند ثبات خوبی داش��تیم. نرخ ارز نوس��اناتی در 
این س��امانه نداش��ته که این امر در بازار متش��کل ارزی نیز همینطور 
اس��ت. صادرکنندگان مجاز هس��تند هر مقدار ارز برای رفع تعهد ارزی 
می خواهند در بازار متش��کل عرضه کنند که نرخ متفاوتی هم نسبت به 
نیما دارد که طبیعی اس��ت. مکانیزم قیمتی در این بازار براساس عرضه 
و تقاضا است که البته در سامانه نیما نیز نرخ دستوری اعمال نمی شود 

و تابع عرضه و تقاضاست.
رئی��س کل بانک مرکزی همچنین از اجرای آزمایش��ی دس��تورالعمل 
زنجیره تأمین خبر داد و گفت: البته این موضوع هنوز نهایی نش��ده است 
و ب��ا چند بانک، وزارت صمت و اقتصاد مذاکراتی انجام ش��ده تا این طرح 
را به صورت پایلوت اجرا کنیم. در حال حاضر نیاز به نقدینگی از سیستم 
بانکی باالس��ت چون ما به صورت مجزا نگاه می کنیم، اما در حالی که اگر 
این زنجیره اجرایی ش��ود، تولیدکننده م��واد اولیه را می خرد و با ضمانت 
بان��ک اوراقی را صادر می کند که بانک تضمین می کند و آن را در اختیار 
حلقه های بعدی قرار می دهد؛ این موضوع نیاز به نقدینگی را در واحدهای 

تولیدی کاهش می دهد.
به گفته صالح آبادی، استفاده از ابزارهای اعتباری به جای تمرکز بر پول 
در ش��اخص های کالن اقتصاد اثر مثبتی می گ��ذارد. باید خلق نقدینگی 
 LC قاعده مند ش��ود بنابراین استفاده بیش��تر از ابزارهای اعتباری مانند

داخلی می تواند نیاز به نقدینگی را کم کند.
نرخ ارز، اقتصاد را تغییر می دهد

رئی��س اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشس��ت، ثبات ن��رخ ارز را یکی 
از دغدغه های مهم بخش خصوصی برش��مرد و گفت: کوچک ترین تغییر 
در ن��رخ ارز، اقتص��اد را تغییر می ده��د. بنابراین ایجاد ثب��ات در بازار ارز 
بای��د به عنوان یک اولویت مهم در دس��تور کار بان��ک مرکزی قرار گیرد. 

به گفته غالمحسین ش��افعی، ثبات نرخ ارز یکی از مهمترین دغدغه های 
بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی است. با کوچکترین تغییر در این نرخ، 
بخش ه��ای مختلف اقتصاد از آن تاثی��ر می پذیرند و همین موضوع کار را 
برای تصمیمات آینده آنها دشوار می کند. از این رو وقتی می گوییم نرخ ارز 

ثبات دارد، یعنی اقتصاد کشور به ثبات رسیده است.
او با بی��ان اینکه با جهش مداوم نرخ ارز، قیم��ت کاالهای تولید داخل 
افزایش می یابد، ادامه داد: تولید ما چه در زمینه مواد اولیه و چه در زمینه 
ماش��ین آالت به خارج از کشور وابس��تگی هایی دارد و وقتی قیمت ارز به 
ش��کل مداوم تغییر کند، در روند واردات این مواد اولیه نیز مش��کالتی به 
وجود می آید که در نهایت تاثیر خود را در افزایش قیمت ها نشان می دهد. 
در چنین بس��تری با کاهش تقاضا در ب��ازار، همزمان با افزایش قیمت ها، 
هزین��ه دولت نیز افزایش پیدا می کند و این موضوع به کس��ری بودجه و 

سپس ایجاد موج جدیدی از تورم منجر می شود.
ش��افعی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید ش��رایط افزایش عرضه ارز 
و باال بردن ثبات در این بازار را فراهم کند، افزود: ما معتقدیم با فش��ار و 
تنبیه کار به جایی نمی رس��د. از این رو به جای تهدید فعاالن اقتصادی و 
صادرکنندگان برای بازگشت ارز، باید سیاست هایی مشوق در نظر گرفته 
شود که اتاق ایران در این زمینه پیشنهادات خود را به بانک مرکزی تقدیم 

خواهد کرد.
وی با اش��اره به اهمیت شفافیت در آمارهای اقتصادی توضیح داد: در 
ش��رایطی که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ارائه آمارهای دقیق برای 
سیاست گذاری درست احتیاج دارد متاسفانه در سال های گذشته شاهد 
آن بوده ایم که ارائه این آمارها با محدودیت هایی مواجه ش��ده است. از 
این رو خواس��ته ما از بانک مرکزی در دوره جدید، ارائه آمارها به شکل 

شفاف است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکالت مهمی 
رنج می برد که بخش��ی از آن در اختیار بانک مرکزی اس��ت، گفت: انتظار 
ما از بانک مرکزی این اس��ت ک��ه برخی از محوره��ای ناکارآمد در نظام 
پولی و بانکی کشور را تغییر دهد. انحراف تسهیالت بانکی از فعالیت های 
تولیدی، یکی از این مشکالت است. در کنار آن، فشار بر صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان نی��ز باید کاهش پیدا کند. طبق ماده 21 قانون رفع موانع 
تولید، بانک مرکزی موظف است برای تامین سرمایه در گردش واحدهای 
صنعت��ی، معدنی، کش��اورزی و... اقدامات الزم را انجام ده��د. از این رو ما 
تقاضا داریم حساب ویژه تولید برای تامین سرمایه در گردش برای اجرا در 

دستور کار قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی از ابالغ بخشنامه تسهیل صادراتی خبر داد

تامین ارزی ۴۰ میلیارد دالری تا پایان آذرماه

به نظر می رس��د بانک های ترکیه ب��ا افزایش نرخ وام در رقابت برای 
جذب س��پرده های لیره به طرح جدید دفاعی لیره دولت واکنش نشان 
دادند و این چیزی اس��ت که می تواند ب��رای وام گیرندگانی که انتظار 

اعتبار ارزان تری دارند شگفت انگیز باشد.
به گزارش رویترز، نرخ سپرده ها از 17 تا 18 درصد در هفته گذشته 
ب��ه بیش از 20 درصد افزایش یاف��ت، در حالی که افزایش هزینه های 
تامین مالی نرخ وام بنگاه های کوچک و متوس��ط )SME( به بیش از 
30 درصد رس��ید. بانکدارانی که نخواستند نام شان فاش شود، گفتند 
که این نرخ ها در هفته های گذشته افزایش یافته بود، اما در این هفته 
تصاعدی شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعالم کرده 
که دولت از سپرده گذاران محلی در برابر هرگونه ضرر ناشی از کاهش 
ارزش در براب��ر ارزهای خارجی محافظت می کند. یکی از منابع بانکی 
در ای��ن باره به رویترز گفت: »هیچ کس نمی خواهد س��پرده های لیری 
را از دس��ت بدهد. ما به پایان س��ال نزدیک می شویم و ترازنامه ها باید 
خوب به نظر برس��ند. این طرح رقابت را افزایش داد و ش��اهد افزایش 

نرخ سود سپرده در هفته گذشته بودیم.«
براس��اس داده ه��ای بانک مرکزی، متوس��ط ن��رخ وام بانک ها برای 
وام های لیره شرکت ها تا 17 دسامبر از 19.63 درصد در هفته قبل به 
20.91 درصد افزایش یافت. برای س��رمایه گذاری دو نرخ سود مناسب 
و تامین مالی بلندمدت ضروری اس��ت. یک��ی دیگر از منابع بانکی نیز 
گفت: »بانک ها به س��پرده لیری نیاز دارند و برای افزایش دارایی های 
خود باید س��پرده های لیری را ج��ذاب کنند و این مورد باعث افزایش 

نرخ ها می شود.«
بانک مرکزی تحت فش��ار اردوغان از سپتامبر، به رغم افزایش تورم 
بی��ش از 21 درصد، نرخ بهره خ��ود را 500 واحد کاهش داد و به 14 
درصد رس��اند. در پاس��خ، بازدهی اوراق قرضه و نرخ وام های شرکتی 
افزایش یافت زیرا معامله گران یک عقب نش��ینی کامل در سیاس��ت ها 

را پیش بینی کردند.
براس��اس این طرح، خزانه داری و بانک مرکزی زیان سپرده هایی را 
ک��ه ترک ها از لیر یا ارزهای رایج به ابزار جدید تبدیل  کنند را جبران 
خواهند کرد. منابع گفتند که بانک ها در پاس��خ، نرخ ها را برای ایجاد 
ذخای��ر لیر در مواجهه با افزای��ش هزینه های تامین مالی و انتخاب ارز 
همچن��ان باال باز ه��م افزایش دادند. اردوغان گفته ک��ه برنامه جدید 
اقتص��ادی او ت��ا حدودی برای کاهش اعتبار حس��اب بانکی و در عین 

حال افزایش صادرات است.
در همین حال، اردوغان اع��الم کرد که قانون ارزهای دیجیتال این 
کشور »آماده« است و »بدون تاخیر« به پارلمان ارائه خواهد شد. این 
در حالی اس��ت که هیأت بررسی جرایم مالی ترکیه )MASAK( که 
ب��ر مبادالت ارزهای دیجیتال نظارت می کند،  Binance ترکیه را به 
دلیل تخلفاتی که در طول بازرس��ی های شناسایی شده است، جریمه 
کرده اس��ت. به گزارش خبرآنالین، رئیس جمهور ترکیه در نشستی با 
خبرنگاران گفت که قانون ارزهای دیجیتال این کش��ور آماده اس��ت. 
اردوغ��ان در حین ارائه اطالعات در مورد قوانین کریپتو گفت: »قانون 

آماده است و به زودی و بدون معطلی آن را به مجلس می فرستیم.«

پس از اعالم اردوغان، خبرگزاری دولتی آناتولی روز ش��نبه گزارش 
داد که هیأت بررس��ی جرایم مالی ترکیه )MASAK( صرافی ترکیه 
)BN Teknoloji( باینن��س را ب��ه دلیل تخلفات کش��ف ش��ده در 
بازرس��ی مس��ئولیت، 8 میلیون لی��ره )751.314 دالر( جریمه کرده 
اس��ت. آناتولی بدون ارائه جزییات بیشتر افزود: »جریمه اعمال شده بر 
ای��ن صرافی، اولین جریم��ه در نوع خود پس از این بود که این مرجع 
مسئولیت نظارت بر ارائه دهندگان خدمات دارایی های رمزنگاری را در 

ماه مه به عهده گرفت.«
باینن��س ترکیه متعاقبا بیانی��ه ای صادر کرد و تأکید کرد که »علنا« 
ب��ا مقامات نظارتی ارتباط و هم��کاری دارد. این صرافی افزود که »به 
طور فعال از سیاس��ت ها و قوانین در حال تغییر در این زمینه پیروی 
می کند« و در تالش اس��ت »اکوسیس��تمی پایدار، سالم و ایمن ایجاد 

کند.«
در ماه سپتامبر اردوغان گفت که ترکیه در حال »جنگ« با ارزهای 
دیجیتال اس��ت. عالوه بر ای��ن، بینالی یلدیریم، مع��اون رئیس حزب 
عدالت و توسعه نیز گفت: »متاسفانه ارزهای دیجیتال درها را به روی 
گالیه ه��ا نیز باز می کند. بنابراین این چیزی اس��ت که نیاز به کنترل 
ج��دی دارد.« در ماه مه، پس از اینک��ه چند صرافی ارزهای دیجیتال 
)نظی��ر Thodex و Vebitcoin( به دلیل تقلب مورد بررس��ی قرار 
گرفتن��د، ترکیه قوانینی را برای پلتفرم های معامالت ارزهای دیجیتال 
در روزنامه رس��می منتشر کرد. بانک مرکزی ترکیه همچنین استفاده 

از ارزهای دیجیتال را برای پرداخت ممنوع کرده است.

بانک های ترکیه نرخ  سپرده را افزایش دادند

تصمیم جدید اردوغان برای رمزارزها

بانکنامه

قیمت سکه 80 هزار تومان ارزان شد
معامله سکه در کانال 12 میلیونی

بیشتر از یک هفته است که قیمت دالر در صرافی های بانکی در 
کانال 27هزار تومان ثابت مانده است. روز گذشته هم قیمت دالر 
در این صرافی ها تغییری نداش��ت و ب��دون تغییر قیمت در همان 
رقم 27 هزار و 401 تومان معامله ش��د. قیمت فروش یورو نیز با 
101 تومان کاهش به 30 هزار و 474 تومان رس��ید. قیمت خرید 
ه��ر دالر 26 هزار و 917 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 29 هزار 

و 871 تومان اعالم شد.
از س��وی دیگر، قیمت سکه با افت 80 هزار تومانی در پنجمین 
روز زمس��تان به کانال 12 میلیون تومانی رس��ید. بر این اس��اس، 
ارزش هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید با کاهش 80 
هزار تومانی در روز یکشنبه به رقم 12 میلیون و 980 هزار تومان 
رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 12 میلیون 
و 800 هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که بهار آزادی 6 
میلیون و 800 هزار تومان، ربع سکه 3میلیون و 800 هزار تومان 
و س��که یک گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان قیمت خورد. در 
ب��ازار طال نیز نرخ هر گرم ط��الی 18 عیار به یک میلیون و 296 
ه��زار تومان رس��ید و قیمت هر مثقال طال نی��ز 5 میلیون و 615 
هزار تومان ش��د. قیمت اُنس جهانی طال ه��م با توجه به تعطیلی 
بازاره��ای جهانی بدون تغییر در همان نرخ یک هزار و 809 دالر و 

50 سنت معامله شد.

وزیر اقتصاد در دیدار رئیس کل بیمه مرکزی:
حقوق بازنشستگان افزایش می یابد

وزی��ر اقتص��اد از ط��رح ای��ن وزارتخانه ب��رای افزای��ش حقوق 
بازنشس��تگان از طریق تعریف محصوالت بیمه ای جدید خبر داد. 
سیداحس��ان خاندوزی در پایان جلس��ه خود ب��ا رئیس کل بیمه 
مرکزی و مدیران عامل بزرگترین ش��رکت های بیمه ای کشور که 
ش��امگاه شنبه در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه در 
این نشس��ت نکات بس��یار خوبی در هفت محور در زمینه صنعت 
بیمه مطرح و مورد بررس��ی قرار گرفت، گف��ت: این محورها و به 
واق��ع، توقعات دولت برای ایج��اد تحول در صنعت بیمه، متکی بر 

سند تحول دولت سیزدهم است.
وزی��ر اقتصاد یک��ی از محورهای موردنظر را حرکت به س��مت 
نظارت برخط بیمه مرکزی بر ش��رکت های بیمه ای عنوان کرد که 
به گفته وی، متأس��فانه در حال حاضر خیلی با شرایط مطلوب در 

این خصوص فاصله داریم.
او با بیان اینکه متأس��فانه گزارش های نظارتی بیمه مرکزی در 
حال حاضر، گزارش هایی با فاصله زمانی و در بعضی مواقع با دقت 
کم اس��ت، افزود: رئیس کل بیمه مرکزی پذیرفت که به س��رعت 
در مورد برخط شدن نظارت های این نهاد ناظر، تدبیری بیندیشد.

طبق اعالم وزارت اقتصاد، خان��دوزی حمایت از تولیدکنندگان 
را از جمل��ه دیگر محورهای نشس��ت خود با مدیران ش��رکت های 
بیمه ای بزرگ برش��مرد و ادامه داد: با شرایط فعلی اقتصاد ایران، 
نیازمن��د محص��والت بیمه ای هس��تیم که ش��رکت های صنعتی، 
تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان بتوانند ریس��ک های خود را از 
طریق بیمه تا حد زیادی پوشش بدهند و این در حالی است که در 
این زمینه اتفاقات چندان مثبتی تاکنون رخ نداده اس��ت. با توجه 
به اینکه هم سال گذشته و هم امسال، نقطه کانونی خواسته رهبر 
معظم انقالب از اقتصاد، مس��ئله تولید بوده اس��ت، در این جلسه 
بنا ش��د در زمینه محصوالت بیمه اِی کمک کاِر تولیدکنندگان به 
ش��کلی که در شرایط سختی و فش��ار اقتصادی و نوسانات، به کار 

آنها بیاید تدابیر فوری اندیشیده شود.
خان��دوزی، مح��ور دیگر مباحث جلس��ه مذک��ور را عدم اتصال 
بیمه های کش��ور به س��امانه های نیروی انتظامی و اداره آگاهی و 
امثاله��م بیان کرد و گف��ت: به هر حال بای��د بپذیریم که یکی از 
منافذ فس��اد و سوءاس��تفاده در بخش بیمه ای کشور همین عدم 
اتصال سامانه های بیمه ای به سامانه نیروی انتظامی و پلیس است. 
در این جلسه مقرر شد، تدابیر فوری اندیشیده شود و با مذاکراتی 
که با فرماندهی محترم ناجا خواهیم داش��ت به سرعت کار اتصال 

سامانه ها که باید خیلی پیش از این رخ می داد، پیش برود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تعامالت موجود بین دستگاه های دولتی، 
نظارتی و نیروی انتظامی، ابراز امیدواری کرد: اولین خبر خوش��ی 
که مردم خواهند شنید، در مورد حرکت به سمت دیجیتالی شدن 
بس��یاری از کروکی هایی باش��د ک��ه باید از طریق س��امانه نیروی 

انتظامی به دست صنعت بیمه برسد.
او بررسی راهکارها و برنامه های اجرایی مربوط به تحقق تحوالت 
دیجیتال را به عنوان محوری دیگر از موارد مطرح ش��ده در جلسه 
عن��وان کرد ک��ه بنابر اعالم وی، مقرر ش��د بیمه ه��ا گزارش های 
عملکردی جدید خود را در این زمینه در جلسات آتی ارائه دهند.

وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت هایش مس��ئله فراگیری مالی 
در صنع��ت بیمه را امری مهم توصیف کرد و افزود: ما در کش��ور 
اقشار ضعیفی داریم که دسترسی به بیمه ندارند اما در عین حال، 
مس��ئولیت اجتماعی دارند و بیمه ها به ویژه بیمه های دولتی باید 
در این زمینه فعال باشند. بسیاری از گروه ها به دلیل عدم آگاهی 
کامل از گذش��ته بدون بهره مندی از پوش��ش بیمه ای، در کس��ب 
و کارهای��ی فعالیت کرده اند و االن به ش��رایطی رس��یده اند که به 
نظ��ر ما باید ش��رکت های بیمه ای، محصوالت جدی��د را برای آنها 

تعریف کنند.
به گفته خاندوزی، یکی از همین موارد، مس��ئله افزایش حقوق 
بازنشس��تگان از طریق تعریف محصوالت بیمه ای جدید است که 
مقرر ش��د رئیس کل بیمه مرکزی در این زمینه هم پیش��نهادی 
را به س��رعت آماده و ارائه کند. مس��ئله مهم دیگر، قرار داش��تن 
پرتف��وی صنعت بیمه در خدمت تولید اس��ت ک��ه در دولت های 
گذشته کمتر به این موضوع توجه شده است. با توجه به تأکیدات 
دولت س��یزدهم در حمایت از بخش های تولید و سرمایه گذاری و 
بازار سرمایه، در این جلسه مقرر شد استراتژی استفاده از پرتفوی 
بیمه های دولتی در مسیر تولید ظرف چند هفته آینده آماده شود، 
به نحوی که بتوانیم این صنعت را بیش از پیش در خدمت منافع 

تولیدکنندکان و عامه مردم پیش ببریم.
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بزرگترین نگرانی موسس مایکروسافت چیست؟
نگاه بیل گیتس به 2022

بیل گیتس، موس��س مایکروس��افت از کارآفرینان خوش��بین به سال آینده 
میالدی اس��ت، اما مطلب آخر او در وبالگش نش��ان می دهد او نس��بت به سال 
2022 نگرانی هایی هم دارد. در آخرین مطلبی که به مناسبت پایان سال 2021 
در وبالگ گیتس منتشر شده، او از پایان همه گیری کرونا و خیزش متاورس به 
عنوان دو موضوع مهم یاد کرده که س��ال خوبی را رقم می زند، اما یک مش��کل 
عمده در مسیر تحقق آرزوها و رخ دادن اتفاق های خوب وجود دارد. بیل گیتس 
می نویس��د: »بی اعتمادی مردم به دولت ها یکی از مهمترین نگرانی هایی من در 

سال 2022 است.«
بیل گیتس می گوید موسس��ات عمومی بای��د در مبارزه با تغییرات اقلیمی و 
ممانعت از همه گیری بعدی نقش مهمتری ایفا کنند، اما اگر مردم دستورالعمل ها 
و راهنمایی آنها را رد کنند، در اصل کاری انجام نش��ده اس��ت. بیل گیتس در 
وبالگش می نویس��د: »اگر مردم به ش��ما اعتماد نکنند، از نوآوری ها و ابتکارات 
ت��ازه هم حمایت نخواهند ک��رد. زمانی که بحران های بزرگ از راه برس��د، آنها 
تمایل کمی به پیروی از دس��تورالعمل های الزم برای عبور از ش��رایط سخت از 
خود نش��ان می دهند.« بی اعتمادی مردم به دولت ها حتی آثار خود را در دوره 
همه گیری هم نشان داده است. انتشار اطالعات نادرست در ایاالت متحده آمریکا 
و دیگر کشورهای جهان روند واکسیناسیون را مختل و نرخ تزریق واکسن کرونا 
را کاه��ش داده و در نهای��ت پایان همه گیری را هم به تاخیر انداخته اس��ت. در 
س��ال 2019 یک بررسی نش��ان داد اعتماد 75 درصد از ش��هروندان آمریکا به 
دولت فدرال کاهش یافته اس��ت. در نظرس��نجی مرکز تحقیق��ات پیو پیش از 
همه گیری کرونا 64 درصد از دیگر ش��رکت کنندگان اعالم کردند اعتماد آنها به 
دیگر شهروندان هم کمتر شده است. همچنین از هر 10 نفر، 4 نفر اعالم کردند 
بی اعتمادی باعث می شود حل و فصل مشکالتی مثل نظام سالمت، مهاجرت ها 
و حمالت مسلحانه سخت تر شود. بیل گیتس در مطلب آخر خود در سال جاری 
میالدی ادامه می دهد: »چرخه 24 س��اعته انتشار اخبار، سرفصل های جهت دار 
سیاسی و رسانه های اجتماعی نقش مهمی در بیشتر شدن شکاف بین مردم بازی 
می کند و بهتر است دولت به طور موثر برای جلوگیری از انتشار اطالعات غلط در 

این پلتفرم ها دست به کار شود.«
پیشتر یکی از مهندسان سابق در فیس بوک و سوت زنی که علیه این شرکت 
افش��اگری کرد هم در این باره هشدار داده بود. فرانسیس در کمیته سنا درباره 
بحران انتش��ار اطالع��ات غلط و نق��ش الگوریتم رس��انه های اجتماعی در این 
زمینه گفته بود. اکنون گیتس از اهمیت اقدام س��ریع در این باره نوش��ته است. 
او می گوید »با ادامه بحران انتش��ار اطالعات غلط، ش��هروندان در ایاالت متحده 
آمریکا سیاستمدارانی را انتخاب می کنند که بی اعتمادی را تقویت کنند و این در 

نهایت، به ناامیدی بیشتر مردم منجر می شود.«
حل مش��کل بی اعتمادی مردم به دولت ها، از نظر گیتس آس��ان نیس��ت. او 
می نویس��د: »واقعیت این است که من پاس��خی ندارم. من می خواهم به جست 
وجو ادامه دهم و نظر دیگران را هم بخوانم به ویژه جوان ها. من امیدوارم نسلی 
که امروز در فضای آنالین زندگی و رش��د می کند، به ایده های تازه ای برای حل 

بحرانی برسد که ریشه عمیق آن در اینترنت است.« 

دریچه

فرصت امروز: در س��ومین روز معامالتی زمس��تان، زور صف های خرید 
بورس به صف های فروش نرسید و تاالر شیشه ای به رنگ قرمز درآمد. پس 
از آنکه بسته پیشنهادی 10  بندی دولت در حمایت از بازار سرمایه، چهره 
بورس تهران را تغییر داد و پس از ریزش مداوم شاخص های بورسی، تاالر 
شیش��ه ای در دو روز معامالتی نخست دی ماه به رنگ سبز درآمد، دیروز 
در سومین روز کاری دی ماه، روند صعودی شاخص بورس تهران متوقف 
شد. این در حالی بود که چهارشنبه گذشته شاخص کل بورس با خیز 40 
هزار واحدی از میانه کانال 1.3 میلیون واحدی عبور کرد و در روز ش��نبه 
نی��ز 26 هزار واحد دیگر ارتف��اع گرفت تا به رقم یک میلیون و 385 هزار 
واحد برس��د. هرچند به نظر می رس��ید در روز یکشنبه نیز شاهد یک روز 
سبز دیگر و احتماال عبور شاخص کل از مرز ابرکانال 1.4 میلیون واحدی 
باشیم، اما این اتفاق رخ نداد. البته از سمت و سوی معامالت شنبه می شد 
این اتفاق را حدس زد، چراکه در این روز شاهد خروج سرمایه   های حقیقی 
از گردونه معامالت سهام بودیم. به نظر می رسد فعال شدن موج جدیدی 
از شناس��ایی س��ود پس از ثبت یک هفته طالیی در کارنامه بازار سهام و 
در کنار آن هراس از س��ه عامل مقاومت تکنیکال پیش   روی شاخص کل، 
افزایش نرخ بهره بین   بانکی پس از عقب   نشینی سه هفته   ای و نوسان دالر 

باعث شکلگیری فضای خروج در بورس تهران شده است.
روند پرنوسان بورس در روز یکشنبه

در معامالت روز گذشته بازار سرمایه، صف های فروش بر صف های خرید 
چیره ش��د به طوری که ارزش صف های خرید بازار 1222 میلیارد ریال و 
ارزش صف های فروش 3049 میلیارد ریال بود. ش��اخص بورس تهران در 
روز یکش��نبه 5 دی ماه، روندی پرنوسان داشت و در حالی که در ساعات 

ابتدای معامالت تا رقم یک میلیون و 384 هزار واحد رسید، اما در ساعات 
میان��ی روندی نزولی ب��ه خود گرفت و تا رقم یک میلی��ون و 379 واحد 
کاهش یافت. ش��اخص کل بورس نهایت��ا کار خود را درحالی به پایان برد 
که دوباره صعودی شده بود و به رقم یک میلیون و 384 واحد رسیده بود. 
هرچند این صعود برای سبزپوش��ی تاالر شیشه ای کافی نبود و در نهایت 

شاخص کل بورس به افت 1491 واحدی بسنده کرد.
در جریان معامالت روز یکشنبه، شاخص کل بورس تهران با کاهش یک 
هزار و 489 واحدی به رقم یک میلیون و 384 هزار واحد و ش��اخص کل 
با معیار هم زون با یک هزار و 636 واحد افزایش به رقم 360 هزار و 270 
واحد رسید. در این روز بیش از 5 میلیارد و 456 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 36 هزار و 985 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار 
تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، کاهش یک هزار و 510 واحدی و 

شاخص بازار دوم، کاهش یک هزار و 680 واحدی را تجربه کردند.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با یک هزار و 145 واحد، شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس با 670 واحد، شرکت مخابرات ایران با 524 واحد، 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با 425 واحد و شرکت ملی صنایع 
مس ایران با 399 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د ش��اخص کل 
داش��تند. در سوی مقابل نیز ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با 731 واحد، 
شرکت پتروشیمی نوری با 529 واحد، شرکت ایران خودرو با 383 واحد، 
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با 325 واحد و بانک 

تجارت با 307 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل همراه شدند.
همچنین گروه فرآورده های نفتی با 43 هزار و 331 معامله به ارزش 3 
هزار و 826 میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 36 هزار و 230 معامله به 
ارزش 2 هزار و 518 میلیارد ریال، گروه خودرو با 43 هزار و 415 معامله 
به ارزش 2 هزار و 516 میلیارد ریال، گروه چندرشته ای صنایع با 35 هزار 
و 18 معامله به ارزش 2 هزار و 376 میلیارد ریال و گروه شیمیایی با 30 
هزار و 271 معامله به ارزش یک هزار و 962 میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با کاهش 158 واحدی 
ب��ه رقم 18 هزار و 657 واحد رس��ید و بیش از 2 میلیارد و 644 میلیون 
س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 47 ه��زار و 729 میلیارد ریال 
دادوس��تد شد. شرکت س��نگ آهن گهرزمین با 9 واحد، شرکت اعتباری 
ملل با 5 واحد، بیمه اتکایی ایرانیان با 4 واحد، ش��رکت نفت ایرانول با 3 
واحد و شرکت پاالیش نفت الوان با 3 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص داشتند. همچنین بیمه پاسارگاد با 106 واحد، شرکت پتروشیمی 
زاگرس با 18 واحد، پتروش��یمی تندگویان با 10 واحد، ش��رکت شرکت 
فرابورس ایران با 5 واحد و شرکت صنعتی مینو با 4 واحد بیشترین تاثیر 

منفی را بر رشد شاخص گذاشتند.

رویکرد مالیاتی برای شرکت های بورسی
پس از رونمایی از الیحه بودجه 1401 در میانه آذرماه بود که برخی از 
بندهای مبهم بودجه به ویژه نرخ خوراک صنایع بورس��ی، ابهام زیادی را 
برای سهامداران و اهالی بازار سرمایه به وجود آورد و همین امر به نوسان 
بیش��تر بورس در نیمه دوم آذرماه دامن زد. در این راستا، وزیر اقتصاد در 
قالب یک بسته پیشنهادی 10 بندی تالش کرد تا این ابهامات را برطرف 
کند و در نهایت این بس��ته سیاستی موسوم به 10 فرمان بورس یکشنبه 

هفته گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید.
در این زمینه، یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به 5 همت در جیب 
شرکت های بورس��ی با رویکرد مالیاتی الیحه بودجه می گوید: با توجه به 
رشد درآمد و سودآوری شرکت های بورسی در سال جاری، برآورد می شود 
در مجموع در حدود 5 هزار میلیارد تومان از محل کاهش ضریب مالیاتی 

از 25 به 20 درصد به نفع شرکت های بورسی شود.
حس��ن کاظم زاده با بیان اینکه قانون گذار با اعمال معافیت های مالیاتی 
ب��ه دنبال اجتناب از صادرات محصوالت خام و تش��ویق ب��ه ایجاد ارزش 
افزوده در داخل کش��ور است، به س��نا می گوید: قانون گذار در ماده 141 
قانون مالیات های مس��تقیم 100درص��د درآمدهای حاص��ل از صادرات 
محص��والت غیرنفت��ی و ... را معاف از مالیات دانس��ته و تنها 20 درصد از 
درآمده��ای محصوالت خام را معاف از مالیات در نظر گرفته اس��ت. فارغ 
از انتقادات��ی که درباره در نظ��ر گرفتن برخی کاالها مانند پلی پروپیلن و 
پی وی سی به عنوان کاالی خام یا نیمه خام وجود دارد، به نظر می رسد 
تهیه فهرس��ت یادش��ده با رویکرد در نظر گرفتن کاالهایی با مازاد تقاضا 
در داخل کش��ور بوده است. او با اشاره به اینکه الیحه بودجه از سه جنبه 
مالیاتی شرکت های بورس��ی را تحت تاثیر قرار می دهد، توضیح می دهد: 
کاه��ش مالیات ش��رکت های تولیدی از 25 درصد ب��ه 20 درصد، حذف 
معافیت مالیاتی درآمد س��پرده های بانکی برای اشخاص حقوقی و خروج 
برخی از کاالهای خام و نیمه خام )مطابق با فهرست اعالمی هیأت وزیران( 
از ش��مولیت معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی حوزه یادش��ده است. با 
توجه به اینکه درباره شرکت های پذیرفته شده در بورس انواع معافیت های 
مالیات��ی وجود دارد و از طرف دیگر، انواع دیگر از معافیت ها مانند مناطق 
محروم و ... وجود دارد، محاسبه دقیق تاثیر کاهش ضریب اولیه مالیات از 

25 درصد به 20 درصد برای کل شرکت های پذیرفته شده پیچیده است.
به گفته کاظم زاده، اگر کاهش ضریب مالیاتی در سال 99 برای صنعت 
فوالد اجرا می شد، مالیات پرداختی شرکت های این گروه از 5 هزار و 300 
میلیارد توم��ان به 4 هزار و 200 میلیارد توم��ان کاهش پیدا می کرد. به 
طور کلی، با توجه به رشد درآمد و سودآوری شرکت های بورسی در سال 
جاری، برآورد می شود در مجموع در حدود 5 هزار میلیارد تومان از محل 
کاهش ضریب مالیاتی از 25 به 20 درصد به نفع شرکت های بورسی شود.

زور صف های خرید بورس به صف های فروش نرسید

نوسان زمستانی بورس
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 برای ضربه به قاچاقچیان
واردات مارلبرو را قانونی کنید

رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان، صادرکنن��دگان و واردکنندگان 
محص��والت دخانی ضمن انتقاد از حذف مرک��ز برنامه ریزی و نظارت 
بر دخانیات از س��اختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح 
کرد در حال حاضر با کوچکترین تغییری در وضعیت تولید یا افزایش 
مالی��ات دخانیات، حجم زیادی محصوالت دخان��ی برند مارلبرو و در 
کنار آن س��ایر برندهای غیرقانونی به کش��ور قاچاق می شود، بنابراین 
تولید مش��ترک یا واردات قانونی این برند، عالوه بر ایجاد درآمد برای 
دولت به شبکه قاچاق ضربه وارد می کند. به گزارش ایسنا، محمدرضا 
تاجدار در نشس��تی خبری از رش��د 14 درصدی تولید در 9 ماهه اول 
امسال خبر داد و گفت: تولید سیگار در 9 ماهه امسال به 47 میلیارد 
و 100 میلیون نخ رسیده، اما جزییات افزایش تولید نشان می دهد که 
این رشد بیش��تر مربوط به برندهای بین المللی بوده و تولید برندهای 
داخلی س��یگار یا ثابت مانده یا کاهش یافته اس��ت. این موضوع متأثر 
از مالیات نخی س��یگار است که در ابتدای سال عنوان کردیم به ضرر 
تولیدکنندگان داخلی اس��ت. وی همچنین از رشد 98 درصدی تولید 
تنباکوی معسل و افت ش��دید واردات آن در 9 ماهه سال جاری خبر 
داد و تصری��ح کرد: مجموعه تولی��د 3700 و واردات 149 تنی تنباکو 
معسل در سال جاری فقط 43 درصد از برآورد مصرف را تامین می کند 
و مابق��ی نیاز کش��ور یا از طریق واردات غیررس��می ی��ا تولید تقلبی 
تامین می ش��ود. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان 
و واردکنن��دگان محصوالت دخانی در ح��ال حاضر ردیف های مالیات 
س��یگار شامل ماده 73 قانون برنامه ششم که برای شرکت های داخل 
10 درصد و ش��رکت های بین المللی 25 درصد اس��ت و همچنین 15 
درص��د مالیات بر ارزش افزوده، 2 درصد ح��ق انحصار و مالیات نخی 
250 و 500 هزار تومانی برای برندهای داخلی و خارجی است. تاجدار 
با بیان اینکه مالیات نخی 50 درصد قیمت تمام ش��ده کاال را ش��امل 
می ش��ود، تصریح کرد: اما با توجه به اینکه حاش��یه سود شرکت های 
بین المللی باال اس��ت، این مالیات تأثیری در تولید آنها ندارد، اما سود 
پایین شرکت های داخلی و سر به سر بودن آن، باعث می شود واحدهای 
تولیدی داخلی توان افزایش تولید نداشته باشند. وی همچنین از واریز 
250 میلیارد تومان به عنوان حق انحصار طی 9 ماهه سال جاری خبر 
داد و گفت: طبق بودجه تا پایان سال باید به 300 میلیارد تومان برسد، 
اما پیش بینی می ش��ود این رقم به 500 میلیارد تومان برس��د. به طور 
کلی س��ال گذش��ته 4.5 درصد کل مالیات کشور به جز مالیات بخش 
نفت و فرآورده های نفتی مربوط به صنعت دخانیات بود. رئیس انجمن 
محصوالت دخانی درباره مالیات سال آینده نیز گفت: مقرر شده مالیات 
سیگار در قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شود و هر 
سال 5 درصد به آن اضافه شود که در الیحه بودجه امسال هم بر همین 
اساس تصویب شده، اما امیدواریم در کمیسیون تلفیق شاهد تغییرات 

عجیب و غریب در این قانون نباشیم.

نماگربازارسهام

به دنبال مشخص شدن نتایج بیست و هفتمین مرحله از طرح های فروش 
فوق العاده محص��والت ایران خ��ودرو پس از انجام فرآیند قرعه کش��ی، ثبت 
درخواس��ت بالغ بر 3 میلی��ون و 531 هزار متقاضی برای چهار محصول این 
ش��رکت با مجموع ظرفیت 5500 دستگاه، نشان می دهد که اختالف قیمت  
خودروها در کارخانه و بازار آزاد آنقدر جذاب است که همگان را به مشارکت در 
این بخت آزمایی ترغیب می کند و در نتیجه، هدف اصلی برگزاری این طرح ها 
که اختصاص خودرو به مشتریان واقعی است، از واقعیت دور می شود. به گزارش 
ایس��نا، صبح روز شنبه 4 دی ماه قرعه کشی برای مشخص کردن منتخبان 
بیست و هفتمین مرحله از طرح های فروش فوق العاده محصوالت ایران خودرو 
برگزار شد. ثبت نام برای این طرح از روز سه شنبه هفته گذشته )30 آذرماه( با 
عرضه چهار محصول سورن  پالس، رانا پالس سقف شیشه ای، پژو 207 دستی 
سقف شیشه ای و دنا پالس توربوشارژ اتوماتیک با موعد تحویل حداکثر سه 
ماهه و قیمت قطعی به مرحله اجرا درآمد. متقاضیان به مدت سه روز )تا پایان 
روز پنجشنبه 2 دی ماه( فرصت داشتند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی 

محصوالت ایران خودرو درخواست خود را برای خودرو موردنظر ثبت  کنند.  
نتایج حاصل از برگزاری طرح مذکور نش��ان می دهد که در این مرحله، در 
مجم��وع 3میلیون و 531 ه��زار و 457 نفر برای 5500 دس��تگاه خودرو در 
قالب چهار محصول مذکور ثبت نام کردند که براس��اس آمار از میان مجموع 
شرکت کنندگان دارای شرایط و احراز هویت شده، 2 میلیون و 95 هزار و 676 
نفر برای خودرو پژو 207 دستی پانوراما ) سقف شیشه ای(،  572 هزار و 906 

نفر برای س��ورن پالس با ظرفیت 1500 دستگاه، 525 هزار و 938 نفر برای 
خودروی راناپالس پانوراما با ظرفیت 1500 دستگاهی و 336 هزار و 937 نفر 
برای خودروی دنا پالس توربو اتوماتیک با ظرفیت 1000 دستگاه شرکت کرده 
بودند. بر این اساس به ترتیب شانس برنده شدن برای محصول پژو 207 دستی 
پانوراما 1 به 1397، برای سورن پالس 1 به 381، برای رانا پالس پانوراما 1 به 

350 و برای دناپالس توربو اتوماتیک 1 به 336 بوده است.
وسوسه برانگیز بودن شرکت در قرعه کشی ها

ای��ن حجم از تقاضا نش��ان می دهد که فاصله قیم��ت مصوب خودروها 
برای عرضه محصوالت از کارخانه تا بازار آزاد آنقدر وسوس��ه کننده اس��ت 
که چندان بی ش��باهت به داس��تان کارت های بازرگانی ب��ه نام پیرزن ها و 
پیرمردهای روستایی در سال 1397 نیست. البته آنها بعضا بی خبر از این 
بودند که کارت بازرگانی به نام شان ثبت شده است، اما در طرح های فروش 
خودروسازان، هزاران راه برای خرید کدملی  افراد واجد شرایط  این طرح ها 
همچون حداقل س��ن 18 س��ال، ارائه گواهینامه معتبر، عدم پالک فعال 
انتظام��ی برای فرد متقاضی یا حداقل فاصله 48 ماهه از خرید )ثبت نام یا 

تحویل خودرو( از شرکت های ایران خودرو و سایپا وجود دارد.
جذابیت اختالف باالی قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار

البته این موضوع نیز بسیار شایع است که بسیاری از این ثبت نام کنندگان، 
متقاضیان واقعی خرید خودرو و برای مصرف ش��خصی نیستند. افراد در این 
بخت آزمایی شانس خود را امتحان می کنند تا در صورت برنده شدن، خودرو را 

در بازار آزاد فروخته و سودی در این میان کسب کنند. به طور مثال در همین 
طرح اخیر ایران خودرو، راناپالس پانوراما با قیمت مصوب 227 میلیون و 623 
هزار تومان عرضه شد که اختالف قیمت 71 میلیون تومانی با بازار آزاد ) 298 
میلیون تومان( دارد. دنا پالس توربو اتوماتیک با خرید از کارخانه 127 میلیون 
تومان ارزان تر تمام می شود. این خودرو در بازار آزاد 520 میلیون تومان قیمت 
دارد و این درحالی اس��ت که قیمت آن در کارخانه 393 میلیون و 956 هزار 
تومان تعیین شده است. سورن پالس نیز که با قیمت 240 میلیون و 408 هزار 
تومان در طرح ها برای ثبت نام عرضه می شود، در بازار آزاد بالغ بر 299 میلیون 
تومان قیمت دارد که س��ودی 59 میلیون تومانی برای فروش��نده اش خواهد 
داشت. همچنین پژو 207 دستی پانوراما نیز با قیمت 233 میلیون و 503 هزار 
تومان قیمت گذاری رسمی شده است که با اختالف حدود 137 میلیون تومانی 

در بازار 370 میلیون تومان قیمت دارد.
این مشارکت در بخت آزمایی در حالی است که برداشته شدن شرط الزام 
در رهن ماندن یک ساله خودروها نزد شرکت های خودروساز هم این مسیر 

خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد را راحت تر کرده است.
بنابراین این موارد نش��ان می دهد که طرح های فروش خودروسازان که 
با هدف دس��تیابی مش��تریان واقعی به خودرو و حذف دالالن ایجاد شد، 
چندان در مسیر تحقق یا حداقل نزدیک به آن هم نیست. این موضوع از 
گالیه های مخاطبان ایسنا که اعالم می کنند بارها ثبت نام کرده اند اما برنده 

نشده اند، پرواضح است.

ناکامی طرح های فروش خودروسازان در تحقق وعده ها
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ارزیابی چشم انداز یک ساله وبالگ برند با 
سواالت کلیدی

به قلم: دارن ُرز
موسس و ویراستار وبالگ پروبالگر

ترجمه: علی آل علی

راه اندازی وبالگ رسمی برای برند هرگز کار ساده ای نیست. بسیاری 
از برندها در این فرآیند با مش��کالت بس��یار زیادی رو به رو می شوند. 
درس��ت به همین خاطر اغلب اوقات وبالگ ها کمتر از یک سال دوام 
می آورند. اگر شما به خوبی توانسته اید وبالگ برندتان را در طول یک 
سال نخست فعالیتش مدیریت نمایید، باید به شما تبریک گفت. با این 
حال هنوز کارتان در زمینه مدیریت موفق وبالگ تمام نش��ده اس��ت. 
به عبارت بهتر، مدیریت یک وبالگ همیش��گی اس��ت. بنابراین شما 
باید همیش��ه حواس تان به وضعیت وبالگ برندتان باشد، در غیر این 
صورت فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان را از دست 

خواهید داد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین سواالت برای 
ارزیابی وضعیت وبالگ برند در سال اول فعالیتش است. پس اگر شما 
هم یک سال اخیر را با انواع سختی ها برای مدیریت وبالگ تان دست و 
پنجه نرم کرده اید، اکنون زمان ارزیابی شرایط به طور کامل فرا رسیده 
اس��ت. در ادامه برخی از مهمترین سواالت در این رابطه را با هم مرور 

خواهیم کرد. 
چه تعداد پست منتشر کردید و چقدر کارتان تداوم داشت؟

اولین سوالی که شما برای ارزیابی شرایط وبالگتان باید خیلی خوب 
بدان پاسخ دهید، مربوط به تعداد پست هایی است که در آن بارگذاری 
کرده اید. بی ش��ک یک وبالگ می تواند در طول سال اصال هیچ پستی 
نداشته باشد. در این صورت شما نباید خودتان را کارآفرین یا بازاریاب 
موفقی قلمداد کنید. نکته مهم در این میان بارگذاری پست های فراوان 
با کیفیت باالس��ت. اگر هم کارتان تداوم الزم را داش��ته باشد، تعداد 
بازدیدکنندگان تان در طول سال به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا 

خواهد کرد. 
برخ��ی از بازاریاب ها فکر می کنند انتش��ار چیزی نزدیک به 2 هزار 
پست در طول یک سال موفقیت وبالگ شان را تضمین خواهد کرد. در 
این صورت باید بگوییم که سخت دراشتباهید. آنچه در نهایت میزان 
کیفیت وبالگ شما را مشخص می سازد، میزان تداوم تان در این مسیر 
سخت خواهد بود. بنابراین باید از همین ابتدا خودتان را به بارگذاری 
محت��وا برای بازه های زمانی طوالنی ع��ادت دهید. در غیر این صورت 

تمام تالش های تان در نهایت با ناکامی همراه خواهد شد. 
اگ��ر وبالگ ش��ما در طول یک س��ال اخیر به ط��ور منظم و مداوم 
محتوا برای کاربران داش��ته است، ش��ما عملکرد خوبی داشته اید و از 
اولین پرس��ش ای��ن مقاله با موفقیت عبور خواهید ک��رد، در غیر این 
صورت برای س��ال بع��دی کارتان باید تجدیدنظر اساس��ی در کارتان 

صورت دهید. 
تعداد دنبال کننده های ثابت خبرنامه برندتان چقدر است؟

یکی از نش��انه های موفقیت یک وبالگ در زمینه جلب نظر کاربران 
و رشد س��ریع مربوط به تعداد اعضای خبرنامه اش است. امروزه تمام 
وبالگ ها برای بادیدکنندگان انواع پیش��نهادات مربوط به عضویت در 
خبرنامه ش��ان را ارائه می دهند. این امر در نهایت باید موجب افزایش 
تعداد اعضای خبرنامه برند شود. بنابراین اگر شما در برندتان خبری از 
اعضای تازه خبرنامه نیست، باید تجدیدنظر اساسی در نحوه فعالیت تان 
صورت دهید، در غیر این صورت ش��رایط تان به طور مداوم بدتر از هر 

زمان دیگری خواهد شد. 
اگر برند شما در طول یک سال اخیر رشد قابل مالحظه ای در تعداد 
اعضای خبرنامه برند داشته است، این امر نشانه خوبی برای شما خواهد 
بود. نکته مهم اینکه شما باید همیشه به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر 
روی مخاطب هدف تان باشید. این امر می تواند با تولید محتوای جذاب 
و مطابق با س��لیقه آنها صورت گیرد. در این صورت دلیلی برای عدم 

عضویت کاربران در خبرنامه برندتان باقی نخواهد ماند. 
ترافیک وبالگ تان تغییر کرده است؟

یک وبالگ در روزهای ابتدایی راه اندازی اش ترافیک بس��یار پایین 
ی��ا حتی نزدیک به صفر دارد. این رقم باید پس از یک س��ال فعالیت 
شما تغییر قابل مالحظه ای پیدا کرده باشد، در غیر این صورت هرگز 
فرصت تان برای پیدا کردن موقعیتی مناسب در بازار تمام شده است. 
بی ش��ک یک برند پس از یک سال فعالیت تیم بازاریابی اش بر روی 
وبالگ رسمی باید تغییراتی را در این زمینه مشاهده کند. وقتی وبالگ 
شما به هر دلیلی پس از یک سال تغییر خاصی نکرده است، باید دنبال 
اس��تفاده از تکنیک های دیگر باشید. اشتباه برخی از بازاریاب ها تالش 
برای ادامه مس��یر بر همان روند گذش��ته است. چنین امری می تواند 

وضعیت شما در تعامل با مشتریان را به شدت دشوار کند. 
یادتان باش��د وبالگ ها برای تاثیرگذاری بر روی کاربران همیش��ه 
فرصت های محدودی دارند. بنابراین شما باید در طول یک سال زمانی 
که پیش روی تان قرار گرفته است، بهترین عملکرد را از خودتان نشان 
دهید. ارزیاب��ی نهایی در این زمینه باید افزایش ترافیک س��ایت تان، 
دست کم به طور مالیم، را نشان دهد. وگرنه تمام تالش ها و برنامه های 

شما بی نتیجه باقی مانده است. 
کدام پست های تان از همه پرطرفدارتر بود؟

پس��ت های پرطرفدار برای برندها پیام مش��خصی دارند. این امر به 
معنای عالقه کاربران به پس��ت های ش��ما و تمایل شان برای مشاهده 
آنها در آینده است. با این حساب شما باید همیشه کارتان را با ارزیابی 
وضعیت برندت��ان در این رابطه ادامه دهید، در غیر این صورت خیلی 
زود جذابیت برندتان برای مش��تریان پایان خواهد یافت. امروزه برخی 
از برندها در زمینه تعامل با مشتریان ش��ان همیشه به فکر سلیقه آنها 
هس��تند. یکی از نش��انه های اصلی این امر ارزیابی مداوم میزان عالقه 
کاربران به پس��ت های مختلف وبالگ برند اس��ت. در این میان ش��ما 
حتی امکان اس��تفاده از انواع نظرس��نجی ها برای پی بردن به سلیقه 
اصل��ی مخاطب هدف تان را نیز خواهید داش��ت. بنابراین باید در این 
رابطه کامال منطقی و براساس توجه به توسعه مداوم وبالگ تان دست 

به عمل بزنید. 
بی تردید توسعه یک وبالگ برای برند امر ساده ای نیست. همین نکته 
بسیاری از بازاریاب ها را در این مسیر نگران می کند. اگر شما هم به دنبال 
برخی از راهکارها برای مدیریت هرچه بهتر وبالگ رسمی برندتان هستید، 

همیشه سواالت مورد بحث در این بخش را مدنظر قرار دهید. 
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امروزه اینس��تاگرام با توجه به این امر که تع��داد زیادی از برندها و افراد 
مش��هور را به سمت خود کشانده اس��ت، از آن به عنوان مهمترین شبکه 
اجتماعی جهان نام برده می شود. در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که بستری نظیر یوتیوب، علی رغم تمامی جذابیت ها 
و مخاطبان باالتری که دارد، چندان مناسب فروش نبوده و به همین خاطر 
برندها ترجیح می دهند که فعالیت اصلی خود را در اینستاگرام انجام دهند. 
با این حال علی رغم تمامی مزیت هایی که بررسی شد، برای کسب مخاطب 
و تجربه فروش باال الزم است تا نکاتی را رعایت نمایید که در ادامه 9 مورد 

منتخب آن را بررسی خواهیم کرد. 
1-بایو خود را کامل نمایید

نخستین موردی که مخاطب با آن مواجه خواهد شد، بخش بایو است و 
الزم اس��ت تا به اولین تجربه مخاطب نسبت به صفحه خودتان توجه ویژه 
داش��ته باشید. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما 
با محدودیت 150 کلمه ای مواجه خواهید بود. به همین خاطر تنها باید به 
ذکر حوزه فعالیت، آدرس س��ایت و شعار برند بسنده نمایید. در این زمینه 
بهتر است که برند خود را با مهمترین ویژگی معرفی کنید. برای مثال اگر 
قدیمی ترین برند هستید، این موضوع می تواند یک نکته بسیار مهم باشد. در 
این رابطه بررسی اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها و خصوصا رقبای 
مستقیم، می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی باشد. در این راستا فراموش 
نکنید که تنها درج متن جذابیت نداشته و الزم است تا با استفاده از انواع 
ایموجی ها، فضای جذابی را ایجاد کنید. در این راس��تا اینس��تاگرام فضای 
چندانی برای یک بایو کامل را ندارد. به همین خاطر می توانید از ابزارهای 
جانبی اس��تفاده کنی��د. درواقع با این اقدام افراد با کلی��ک بر روی آدرس 
مشخص شده، وارد صفحه ای خواهند شد که شما می توانید انواع اطالعات 
نظیر آدرس دفتر مرکزی و فروشگاه ها را در نقشه نشان دهید. بدون شک 
چنین امری باعث خواهد شد تا افراد دید بهتری نسبت به شما پیدا کنند. 

2-اعتمادسازی را جدی بگیرید
با توجه به این امر که اعتمادس��ازی به صورت کلی در زمینه فروش آنالین 
به مراتب مهمتر از فروش حضوری اس��ت، تمامی برندها نسبت به اهمیت آن 
آگاه هستند. با این حال مشکل اصلی در این بخش، عدم فعالیت مناسب است. 
در این زمینه با اقدامات تبلیغات مستقیم، ابدا نمی توانید نتایج مناسبی را به 
دست آورید. به همین خاطر ضروری است تا به دنبال تولید محتوا با استفاده 
از فرمت های مختلف باشید. در این زمینه اگر بخواهید براساس اولویت اقدام 
نمایید، محتوای ویدئویی مهمترین بخش محس��وب می ش��ود. در این زمینه 
نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما به تیم تولید 
محتوا نیاز خواهید داشت. همچنین الزم است تا به دنبال همکاری حرفه ای با 
اینفلوئنسرها باشید. در این زمینه نیز تبلیغ مستقیم از جانب آنها ابدا کاربردی 
ندارد و الزم اس��ت تا در تولید محتواهای خود از آنها اس��تفاده کنید. از دیگر 
اقدامات مهم در زمینه اعتمادسازی این است که تعامل باالیی با مخاطبان خود 
داشته باشید. این امر باعث خواهد شد تا برند شما در ذهن مخاطب به خوبی 

ماندگار شود و رابطه ای فراتر از یک ارتباط اقتصادی شکل گیرد. 
3-از بخش استوری بیشترین استفاده را داشته باشید 

درواقع امروزه بخش اس��توری بیشترین توجهات را به سمت خود جلب 
کرده اس��ت. علت این امر نیز به این خاطر است که استوری حالت پخش 
خ��ودکار دارد و افراد می توانند بدون نیاز به حرکت، تمامی محتواهای این 
بخش را مشاهده کنند. در این راستا شما باید به دنبال ایجاد استوری های 
متنوع و جذاب باش��ید و بر تعامل نیز تاکید نمایید. خوش��بختانه در این 
بخش اینس��تاگرام با انواع اس��تیکرها و فیلترها، امکانات الزم را مهیا کرده 
است. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که هیچ روشی تا 
ابد نتایج اولیه خود را به همراه نخواهد داشت. به همین خاطر شما همواره 
باید به دنبال ترندها باشید و اقدامات جدید را مورد توجه قرار دهید. با این 
اقدام حتی در درازمدت نیز برای مخاطبان خود تکراری نخواهید ش��د. با 
دنبال کردن افراد خبره در زمینه اینستاگرام، بدون شک می توانید این نیاز 

اطالعاتی خود را به بهترین شکل پاسخ دهید. 
4-قابلیت خرید اینستاگرام را فعال کنید

از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار دهید این است که بخش خرید را 
در صفحه خود راه اندازی کنید. این موضوع باعث می ش��ود تا افراد به راحتی 
بتوانند ضمن مشاهده قیمت، خرید خود را نهایی کنند. این امر در حالی است 
که در حالت عادی افراد باید این کار را از طریق دایرکت انجام دهند که حتی 
چند دقیقه تاخیر ش��ما در پاسخگویی ممکن است باعث شود تا مخاطب به 
صورت کامل از نهایی کردن س��فارش منصرف گردد. این مرحله تا حدودی 
سخت بوده و الزم است تا اقداماتی را انجام دهید که زمانبر است. با این حال 
پس از آن می توانید انقالبی در زمینه میزان فروش خود ش��اهد باشید. برای 

درک بهتر این موضوع توصیه می شود که چند نمونه را مشاهده کنید. 
5-برای هر فعالیت خود فراخوان عمل داشته باشید 

نمونه ساده این اقدام سوال کردن در پایان محتواها است که باعث خواهد 
شد تا افراد به واکنش نشان دادن سوق پیدا کنند. با این حال برای بیشترین 

اس��تفاده از این بخش نیاز اس��ت که تنوع باالتری را داشته باشید. درواقع 
توصیه می شود که این بخش را با اقداماتی نظیر انواع چالش ها و مسابقات 
همراه س��ازید تا در نهایت بتوانید نتایج خوبی را به دس��ت آورید. در این 
زمینه در بخش استوری ابزارهای خوبی نظیر نظرسنجی وجود دارد که از 

نمونه های فراخوان عمل محسوب می شود. 
6-از قابلیت ریلز غافل نشوید 

امکانات جدید معموال در ماه های نخست، بیشترین توجه را به سمت خود 
جلب می کنند. در این راستا جدیدترین امکان اینستاگرام قابلیت ریلز است 
که به صورت مس��تقیم برای رقابت با تیک تاک عرضه شده است. درواقع 
تجربه بس��یار موفق شبکه نوظهور چینی، باعث شده است تا اینستاگرام و 
یوتیوب، به دنبال راهکاری برای مقابله باشند. در این زمینه در ریلز، امکانات 
متنوع و جذابی برای تولید ویدئوهای کوتاه وجود دارد که می تواند جذابیت 
اقدامات ش��ما را چندین برابر کند. با این حال این نکته را به خاطر داشته 
باش��ید که هر برندی باید تیم تولید محتوا داشته باشد و ابدا سعی نکنید 
بدون دانش و اطالعاتی کافی، در این زمینه فعالیت داش��ته باشید. درواقع 
رقابت در شبکه های اجتماعی به حدی رسیده است که شما در هر حوزه، 
با ده ها رقیب مواجه هس��تید. به همین دلیل مخاطب ابدا به شما محدود 

نخواهد بود و بدون فعالیت حرفه ای، عمال شانسی را نخواهید داشت. 
7-از اطالعات قدیمی استفاده کنید

یکی از اش��تباهات رایج افراد این اس��ت که از اطالعات قدیمی استفاده 
نمی کنند. درواقع ش��ما باید بدانید که در گذشته چه اقدامات نتیجه بخش 
و ناموفقی را داش��ته اید. همچنین با این اقدام می توانید مخاطبان قدیمی 
خود را شناس��ایی کرده و برنامه ریزی مجدد برای جلب نظر دوباره افرادی 
را داشته باشید که دیگر شما را دنبال نمی کنند. با این اقدام شما می توانید 
فرصت های جذب مخاطب جدید را به خوبی داش��ته باشید. در این راستا 
اطالعات شما هیچ گاه نباید کنار گذاشته شود. درواقع شما باید یک سیستم 
نگهداری اطالعات را داشته باشید. با این حال داده خام ابدا کاربرد نداشته 
و استفاده از آنها سخت است. به همین خاطر توصیه می شود که آنها را به 

صورت آمار و جدول درآورید. 

8-از کمپین اینستاگرام استفاده کنید 
در این بخش ش��ما با تعیین مکان خود، وارد نوعی س��ئوی محلی می شوید 
که باعث خواهد شد تا شانس دیده شدن شما برای مخاطبان هدف، به مراتب 
بیشتر شود. همچنین اینستاگرام با شبکه مادر خود فیس بوک نیز تعامل باالیی 
دارد و می توانید همزمان پست های خود را در این شبکه نیز به اشتراک گذاشته 
و از مخاطبان پرکاربرترین ش��بکه جهان نیز اس��تفاده کنید. درواقع شما باید 
میان فعالیت های خود در بخش های مختلف نظیر سایت با صفحه اینستاگرام 
خود، پیوندهای الزم را ایجاد نمایید. در کنار این موضوع برای فراموش نشدن 
محتواهای قدیمی از اس��تراتژی بازنشر و قابلیت راهنما استفاده کنید. در کنار 
تمام��ی این مس��ائل، برخ��ی از نرم افزارهای جانبی وجود دارد که ش��ما را در 
مدیری��ت بهتر صفح��ات کمک خواهند کرد. برای مثال برخ��ی از آنها، امکان 
ارسال خودکار پیام و شناسایی مخاطبان هدف را در اختیار شما قرار می دهند. 

9-تنها به فضای مجازی محدود نشوید 
نکته آخری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که خود را تنها 
به اینس��تاگرام محدود نکنید. درواقع بس��یاری از اقدام��ات وجود دارد که 
می توانید از اینس��تاگرام به عنوام فضایی برای پوش��ش خبری آن استفاده 
کرده و با این طرز فکر، از نهایت امکانات موجود استفاده کنید. برای مثال 
می توانید همس��و با کمپین اینترنتی، همایش حضوری هم داشته باشید و 

بتوانید میزان فروش خود را چندین برابر نمایید. 
socialmediaexaminer.com :منبع
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اخبار

شهردار رشت در جلسه با وزیر کشور:
اصالح قانون مدیریت یکپارچه شهری - ساماندهی فاضالب و احیاء رودخانه ها

رشت- خبرنگار فرصت امروز: سید امیر حسین علوی شهردار رشت در 
حاشیه یکصد و دوازدهمین نشست مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران که به 
میزبانی شهرداری تهران برگزار شد با احمد وحیدی وزیر کشور دیدار و گفتگو 
کرد. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت - 
سید امیر حسین علوی شهردار رشت در جریان شرکت در یکصد و دوازدهمین 
نشست مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران که به میزبانی شهرداری تهران در 
روزهای دوشــنبه ۲۹ و سه شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد با احمد وحیدی 
وزیر کشور و دیگر مدیران عالی  رتبه پایتخت دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه 

شهردار رشت موضوعاتی نظیر اصالح قانون مدیریت یکپارچه شهری را به عنوان یک ضرورت مهم برای کلیه شهرداریها خواستار شد و عنوان 
کرد: شهرداری رشت برای پیشگیری از وقوع بحرانهای احتمالی به مساعدتهای وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای زیر مجموعه نیاز 
مبرم دارد. سید امیر حسین علوی در این جلسه همچین درخواست تعیین حدود وظایف شهرداریها و وزارت نیرو در محدوده شهرها به ویژه 
در بحث ساماندهی فاضالب و احیاء رودخانه ها را خواستار شد و تصریح کرد: شهرداری نهادی عریض و طویل با خدماتی بسیار متنوع محسوب 
می شود اما بدون شک اهداف بزرگی همچون ساماندهی فاضالب و احیاء رودخانه ها به تنهایی از عهده این دستگاه خارج است و دستگاههای 
متولی باید در این زمینه به مســئولیت خطیر خود عمل نمایند. شــایان ذکر است وزیر کشور نیز در این جلسه ضمن استماع سخنان و 
دغدغه های شهردار رشت بر لزوم حل و فصل مشکالت شهرداری در حوزه های مختلف و اتخاذ تصمیماتی اثرگذار در این زمینه تاکید کرد.

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی؛
تعداد 500 بسته نوشت افزار میان دانش آموزان کم برخوردار شهر اللی 

توزیع شد
اهواز- شبنم قجاوند: شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اهدا 
و توزیع 5۰۰ بســته نوشــت افزار میان دانش آموزان کم برخوردار زیر پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( شهر اللی، گامی دیگر در عمل به مسئولیت های 
خود برداشــت. در نخستین مرحله ی توزیع بسته های نوشت افزار توسط این 
شــرکت در سال تحصیلی جاری ، تعداد 5۰۰ بسته نوشت افزار شامل کیف - 
دفتر خط دار و نقاشی - بسته مداد رنگی - خط کش - تراش - مداد سیاه و مداد 
قرمز - خودکار و جا مدادی اختیار کمیته امداد امام خمینی )ره( اللی قرار گرفت 
تا میان دانش آموزان کم برخوردار و زیر پوشش این نهاد حمایتی توزیع گردد . 

این بسته ها که در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت تهیه گردیده ، امروز و طی مراسمی به دانش آموزان  زیر پوشش 
این نهاد اهدا شد  . الزم به توضیح است که پیش از این و طی سالهای ۱۳۹6 تا ۱۳۹۹ ، شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی اش تعداد ۱۳۲5۰ بسته نوشت افزار را تهیه و با همکاری اداره های کمیته امداد امام خمینی 
)ره ( ، بهزیستی و آموزش و پرورش شهرهای مسجدسلیمان - اللی - هفتکل و اندیکا میان دانش آموزان کم برخوردار توزیع نموده است .

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شهرداری اراک و پلیس راهور
اراک- فرناز امیدی: شــهردار اراک پیشنهاد داد: تفاهم نامه همکاری بین 
شهرداری، صدا و ســیما و اداره راهنمایی و رانندگی در راستای فرهنگ سازی 
منعقد و به دنبال آن کمیته مشــترک بین شــهرداری و اداره پلیس راهنمایی 
و رانندگی و شــورای اسالمی شهر نیز در راستای مدیریت علمی تشکیل شود. 
علیرضا کریمی در نشستی با رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی 
با اشاره به وجود احساس مسئولیت و رسالتی که این نهاد و شهرداری به عنوان 
حامی حقوق شهروندان دارد، اظهار کرد: می توانیم با اندیشه ورزی مشترک و بر 
اساس ظرفیت مشخصی که هر کدام از این دو نهاد دارند و البته درکنار ساختار 

قانونی تحت عنوان شورای ترافیکی اراک در راستای رفع معضالت گام های اساس برداشت. وی افزود: در مدیریت شهری مهمترین رسالت ما 
تبیین و ترویج فرهنگ و فرهنگ سازی است و این مهم باید از دوران کودکی همراه با تبلیغ صحیح نهادینه شود. شهردار اراک بیان داشت: با 
توجه به اهمیت فرهنگ هیچ گونه محدودیتی بر تخصیص بودجه کافی در این حوزه نباید وجود داشته باشد، شهرداری اهمیت باالیی برای 
فرهنگ سازی در زمینه هوشمندسازی سامانه حمل و نقل شهری قائل است و نیز تالش خود را در جهت اجرا و تحقق این مهم به کار گرفته 
است. کریمی پیشنهاد داد: تفاهم نامه همکاری بین شهرداری، صدا و سیما و اداره راهنمایی و رانندگی در راستای فرهنگ سازی منعقد و 
به دنبال آن کمیته مشترک بین شهرداری و اداره پلیس راهنمایی و رانندگی و شورای اسالمی شهر نیز در راستای مدیریت علمی تشکیل 
شود. سرهنگ سید علی حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی در این نشست گزارش جامعی از معضالت و کاستی های 
معابر و ترافیکی در نقاط متعدد و مهم شهر اراک مطرح کرد و گفت: نقاط حادثه خیز، پارکینگ عمومی، توقف وانت بارها، نحوه مدیریت 

ناوگان حمل و نقل عمومی باالخص تاکسی ها و همچنین آمار درصد تصادفات، تخلفات، سوانح از مهمترین معضالت ترافیکی شهر است. 

بازدید فرماندار بوشهر از پروژه های فعال  تولیدی و صنعتی در شهرک 
صنعتی این شهرستان

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: رحیمی فرماندار بوشهر به همراه جمعی از 
مدیران وکارشناسان ، ازپروژه های تولیدی واقع در شهرک صنعتی بازدید نمود 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوشهر: »صالح رحیمی« فرماندار 
شهرستان بوشهر بهمراه  جمعی از مسئولین وکارشناسان از چند واحد تولیدی 
واقع در شهرک صنعتی بازدید نمود. رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
شهرستان در این بازدید گفت:مدیریت خوب و استفاده از نیروی توانمند را می 
توان از جمله عوامل موفقیت یک مجموعه برشمرد.اگر واحدهای تولیدی، اراده و 
توان داشته باشند قطعا و به طور جد از سوی مسئوالن مورد حمایت واقع خواهند 

شد. فرمانداربوشهر در این بازدیدبا استماع مسائل ومشکالت مدیران واحدهای تولیدی گفت: بررسی مسائل ومشکالت بنگاه های تولیدی با  
رویکرد حمایت و رونق تولید درکارگروه  رفع موانع تولید شهرستان پیگیری خواهد شد. نماینده عالی دولت در این شهرستان در این بازدید 
بیان داشت: فعالیت هرچه بیشتر واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی می تواند در جهت شکوفائی اقتصادی و تحقق شعار سال باشد. وی با 
تاکید بر تعامل وحمایت دستگاههای اجرایی وبانک ها از جریان تولید افزود: اولویت اصلی مجموعه مدیریت شهرستان، حمایت همه جانبه از 
بخش تولید و اشتغال است ، همواره در خدمت تالشگران عرصه تولید باقی خواهد ماند، در این راستا از هرگونه کمکی دریغ نخواهیم کرد. 

حضور سرپرست شرکت گاز استان مازندران در مرکز سامانه سامد و 
پاسخگویی به سواالت و تماس های مردمی

ساری – دهقان : سرپرست شرکت گاز استان مازندران، با حضور در سامانه 
الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد( از طریق خط ارتباطی ۱۱۱ به سواالت و 
تماس های مردمی پاسخ داد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
شــرکت گاز استان مازندران؛ در راســتای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات 
مردمی در بستر سامد و در جهت تحقق مصادیق حقوق شهروندی و پاسخگویی 
به درخواست ها و مشکالت هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه 
اقشار جامعه با هدف ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های 
اجرایی، "دکتر قاســم مایلی رستمی" سرپرست شرکت گاز استان مازندران با 

حضور در مرکز سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد(، از طریق تلفن ۱۱۱ بصورت مستقیم پاسخگوی  تماس هم استانی های عزیز بود. 
سرپرست شرکت گاز استان مازندران با اشاره به اینکه خدمت رسانی به مردم با اتمام عملیات گازرسانی به پایان نمی رسد،گفت: خدمت به 
مردم تحت هر شرایطی از اهداف عالیه شرکت گاز استان مازندران محسوب می شود و این شرکت با حرکت به سوی کیفی سازی خدمات، 
برنامه های گسترده ای را در جهت افزایش رضایتمندی مشترکین به انجام رسانده است. وی افزود: ایجاد بستری مناسب براي برقراري ارتباط 
دو سویه و تنگاتنگ بین مسئوالن و مردم به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت است، بدین منظور که مردم بتوانند در کوتاهترین زمان 

و با ساده ترین روش و ابزار ممکن مشکالت خود را با مسئوالن مربوطه مطرح و پاسخ مرتبط را دریافت کنند.

تقدیر و تشکر فرمانده سپاه نینوا گلستان از مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده سپاه نینوا گلستان طی ارسال لوحی از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تقدیر و 
تشکر نمود.سرتیپ دوم پاسدار علی ملک شاهکویی فرمانده سپاه نینوا گلستان، طی ارسال لوحی از مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی استان به جهت شرکت در سومین رویداد تخصصی تولید محتوا دیجیتال فعاالن مجازی بسیج استان گلستان تقدیر و 
تشکر نمود.در بخشی از این پیام آمده است :از آنجایی که قدمی شایسته در راستای اعتالی و پیشبرد اهداف انقالب اسالمی برداشته اید، 

به رسم احترام و اکرام این لوح به پاس خدمات شما حضور جنابعالی تقدیم می گردد.
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آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: کمیسیون کشاورزی، صنایع 
غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با موضوع بررسی سرمایه 
گذاری برای کشت های جایگزین و ایجاد کمربند سبز در اطراف دریاچه 

ارومیه تشکیل جلسه داد.
جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانی تبریز با دســتور جلسه بررسی سرمایه گذاری برای کشت های 
جایگزین و ایجاد کمربند ســبز در اطراف دریاچه ارومیه در اتاق تبریز 
برگزار شد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز در این جلسه با بیان 
این که دریاچه ارومیه، زمانی بیســت و پنجمین دریاچه بزرگ جهان و 
پنجمین دریاچه بزرگ آب شور جهان با جزایر متعدد بود، گفت: حیات 
وحش جزایر دریاچه ارومیه، زیبایی خاصی به آن داده بود و اگر دریاچه 
حفظ می شد، فرصتی بی نظیر برای بخش گردشگری و شناساندن ایران 

به جهان و همچنین منبعی جهت ارزآوری برای کشور بود.
امکان پذیر بودن احیای دریاچه ارومیه با روش های مدرن

قاسم قویدل افزود: برخالف کمبود نزوالت آسمانی و مشکل کمبود 
آب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه، استفاده غیراصولی و غیرقانونی از آب 
موجود به عمل می آید. چنان که کشت های غیراصولی و احداث دوهزار 
و ۳5۰ هکتار باغات در سه سال اخیر با محاسبه هزینه و فایده، جز اتالف 

منابع آبی فایده ای دربر نداشته است.
وی با تاکید بر این که راهکارهای زیادی برای احیای دریاچه ارومیه 
پیشنهاد شده است، گفت: احیای دریاچه ارومیه با دانش امروزی و روش 
های مدرن امکان پذیر است و حصول به احیای دریاچه، مستلزم همت 
دولت، تشــکل ها و عموم ذینفعان منطقه است و ستاد احیای دریاچه 
ارومیه تالش های زیادی در زمینه احیای دریاچه انجام داده ولی جهت 
حصول به نتیجه مطلوب، فعالیت های این ستاد باید بیش از پیش دارای 

جدیت و مداومت باشــد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز برنامه 
کمیسیون کشــاورزی اتاق را تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به انجام 
کشت های جایگزین و کم آب بر و ایجاد کمربند سبز در اطراف دریاچه 
عنــوان کرد و گفت: به عنوان مثال، ســرمایه گذاری در بخش چوب و 
ســلولز با توجه به اهمیت و ارزش اقتصادی این محصوالت، می تواند 
تا احیای کامل دریاچه به عنوان مانع و فیلتر هوا عمل کند و همچنین 
برنامه ریزی در تناوب کشــت و برداشــت و بازگشت سرمایه می تواند 

انگیزه مضاعفی برای سرمایه گذاری باشد.
اهمیت مشارکت جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشــور نیز بــا بیان این که نظر جوامع 
محلی، تمرکز مدیریت هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه در سازمان 
محیط زیســت است، اظهار کرد: از طرف تشکل های بخش کشاورزی 
استان و کشور با معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد احیای 
درچه ارومیه برای محول کردن مسئولیت دفتر منطقه ای ستاد به اداره 
کل محیط زیست استان مکاتبه شد و در عرض 6 ماه اخیر که این امر 

به وقوع پیوسته است، راه گشاترین راهکارها برای احیای دریاچه از سوی 
این اداره کل ارائه شده است. عطاءاهلل هاشمی، هوشمندسازی کنتورهای 
چاه های آب، تعاونی ســازی آب کشاورزی، الیروبی آجی چای، اتصال 
زرینه رود به سیمینه رود و مشارکت جوامع محلی را در ثمر بخش شدن 

سیاست های احیای دریاچه ارومیه ضروری دانست.
لزوم مدیریت واحد و مقتدر در احیای دریاچه ارومیه

قهرمان زارع، کارشناس سدسازی و معاون سابق برنامه ریزی قرارگاه 
خاتم االنبیا نیز با اشاره به لزوم مدیریت واحد و مقتدر در احیای دریاچه 
ارومیــه گفت: انتقال آب از یک حوزه آبریز به حوضه دیگر و پروژه های 
کالنی که در این زمینه در کشــور انجام شده و همچنین روند اجرایی 
طرح احداث تونل انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه که توسط 
قرارگاه خاتم االنبیا اجراء شده و در شرف اتمام است را می توان از جمله 

اقدامات و توان مهندسی قرارگاه خاتم االنبیا دانست.
وی ادامه داد: عالوه بر مشــکل دریاچه ارومیه، مشــکل جنگل های 
ارســباران به دلیل عدم بهره برداری اصولی از معادن در استان مشاهده 
می شود که باید از سوی متولیان، برای حل این موارد برنامه ریزی شود.
نقش به سزای تشکل های مردم نهاد در احیای دریاچه ارومیه

قنبری، دبیر خانه کشــاورز آذربایجان شرقی نیز افزود: تشکل های 
مردم نهاد حتی زمانی که ســتاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل نشده 
بود، نســبت به انجام وظیفه شهروندی خود در زمینه حفظ ثروت های 
طبیعی و انتقال آن به نســل های آینده به همراه کشــاورزان و اهالی 
منطقه فعال بوده اند. وی ضمن ابراز امتنان از فعالیت های ستاد احیای 
دریاچه ارومیه، از عدم تخصیص کامل اعتبارات مصوب ستاد و وقفه در 
روند احیاء و عدم انجام وظایف محوله ســتاد از جانب برخی سازمان ها 

و تشکل ها انتقاد کرد.

مشهد- صابر ابراهیم بای: با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری خراسان رضوی و مدیران عامل شرکت  بهره برداری نفت و 
گاز شــرق، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، شرکت گاز استان و 
روسای منطقه ۴ عملیات انتقال گاز و پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراسان رضوی جلسه کمیته نفت و گاز »کمیته سوخت« ستاد انرژی 
استان به میزبانی شرکت گاز برگزار شد.  مجید خدایی در این نشست که 
روز پنجشنبه  دوم دی ماه ۱۴۰۰ در سالن تعالی اداره مرکزی شرکت 
گاز استان برگزار شد گفت: شــرکت های خدماتی حوزه انرژی باید از 
سیاست های توسعه شــهری، روستایی و صنعتی استان آگاه باشند تا 
بتوانند موازی این اقدامات خدمت رسانی را انجام دهند. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان این مطلب که اثر این هم 
افزایی به وضوح در خدمت رسانی به بخش های مختف استان دیده می 
شــود افزود: تقاضای ما از مدیران تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت با رویکرد آمایش ســرزمین است. خدایی اظهار کرد: 
برنامه های تدوین شــده در هر بخش باید شفاف و قابلیت اندازه گیری 

داشته باشد و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان برسد. در 
ابتدای این نشست حسن افتخاری مدیرعامل شرکت گاز استان و دبیر 
کمیته به ارایه گزارشی از روند و آخرین وضعیت گازسانی به بخش های 
مختلف استان پرداخت و گفت: خراسان رضوی دارای دومیلیون و 5۰۰ 
هزار مشــترک در بخش های مختف مصرفی است. وی افزود: در حال 

حاضر ۹۹.۹ جمعیت شــهری و حدود ۹6 درصد خانوار واجد شــرایط 
روستایی استان از گازطبیعی بهره مند هستند و پیش بینی می کنیم 
با تکمیل و بهره برداری طرح های در حال اجرا ضریب نفوذ گاز بخش 
روستایی اســتان نیز به باالی ۹۹ درصد ارتقا یابد. در ادامه این جلسه، 
مدیران حاضر به ارایه برنامه های دارای اولویت خود بمنظور گذر از فصل 
زمستان پرداختند و مقرر شد با توجه به آغاز فصل سرما و هماهنگی در 
اجرای برنامه های سالجاری بعنوان برنامه های کوتاه مدت و نیز تدوین 
برنامه های عملیاتی میان مدت و بلند مدت اســتان در حوزه سوخت 
جلســات کمیته بصورت هفتگی و با جدیت برگزار شود. گفتنی است؛ 
علی اصغر اصغری مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان 
رضوی هم در بخشــی از این نشست گزارشــی از روند تامین سوخت 
نیروگاهها و صنایع استان در زمستان ۱۴۰۰ را ارائه کرد. همچنین محمد 
کامل، فرشید خیبری و یحیی فیضی مدیران منطقه ۴ عملیات انتقال گاز 
و شرکت نفت و گاز شرق و شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد نیز 

طی گزارشی آخرین وضعیت حوزه کاری خود را بیان کردند.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی با 
اشاره به سیاســت ها و تدابیر بودجه ای و ارزی دولت سیزدهم ازجمله 
هدف گیری رشد اقتصادی 8 درصد، تکیه بر توان داخلی، انضباط نظام 
مالی، عدالت در توزیع امکانات و افزایش بهره وری و ســرمایه گذاری، بر 
فعال کردن همه ظرفیت های فرهنگی و رســانه ای اســتان در راستای 
امیدآفرینی و تبیین اقدامات و دســتاوردهای راهگشای دولت در حوزه 
بهبود معیشت مردم تأکید کرد. عابدین خّرم در جلسه شورای فرهنگ 
عمومی اســتان که به ریاســت نماینده ولی فقیه در اســتان و ارتباط 
تصویری با دبیر شــورای فرهنگ عمومی کشــور برگزار شــد؛ با بیان 
اینکه ایجاد فاصله بین مردم و مســئوالن، دست یابی به اهداف انقالب 
را دشــوارتر می کند، افزود: دولت سیزدهم با تکیه بر آرمان های انقالب 
اســالمی و ارتباط نزدیک و بی واســطه با مردم به میدان آمده و حرف 
و عمل این دولت بر مبنای اعتماد متقابل بین مردم و مســئوالن است. 
وی خاطرنشان کرد: پیش شــرط این اعتماد، همکاری صمیمانه میان 
دولت و ملت خواهد بود؛ ما باید با مردم سخن بگوییم، اقدامات خود را 
تبیین کنیم و از نقطه نظرات کارشناسی بهره جوییم و مردم را در اجرا 
و حتی آسیب شناســی تصمیمات مشارکت بدهیم. استاندار آذربایجان 
شرقی با تأکید بر اینکه هر تصمیم مهم و موثری در جامعه، نیازمند اقناع 

افکارعمومی است، افزود: باالترین سطح اقناع و متقاعدسازی، حفاظت 
از باورهای درونی اســت؛ به طوری که بتوانیم باور آحاد مردم را دربرابر 
آماج حمالت فرهنگی و رسانه ای دشمن محافظت کرده و رضایت آنها را 
نسبت به نتایج تصمیمات، رخدادها و فرآیندهای اجتماعی جلب کنیم. 
خّرم با اشــاره به اینکه غفلت از تقویت زیرســاخت ها و ابزار فرهنگی و 
رسانه ای در سال های گذشته، پیشبرد امور را با موانعی روبرو کرده است، 
افزود: ما در میدان جنگ نابرابر فرهنگی و رســانه ای و به عبارت دیگر 
جنگ شــناختی قرار داریم؛ این وضعیت باید برای همه مسئوالن قابل 

فهم باشد و الزم است از ابزار سالم و موثری در این زمینه برخوردار باشیم. 
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه بر تبیین تدابیر ارزی و بودجه ای دولت 
و رویکردهای استانی در این زمینه تأکید کرد و گفت: این موضوع باید 
به عنوان دستور کار ویژه شــورای اطالع رسانی استان قرار گیرد. وی، 
تولید و پخش میزگردهای تخصصی، استفاده از توان علمی دانشگاه ها 
در قالب کرسی های علمی، تولید گزارش های خبری برای تبیین اهداف 
و راهکارهای بهبود معیشت عمومی و بهره مندی از هنرمندان برای به 
تصویر کشیدن فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری استان را از دیگر 
راهکارهای تبیین سیاست های دولت برشمرد. خّرم همچنین بر فعال 
کردن روابط عمومی دســتگاه های اقتصادی استان برای نقش آفرینی 
در نهضت تبیین اقدامات و دســتاوردهای دولت با هماهنگی شــورای 
هماهنگی روابط عمومی ها تأکید کرد و گفت: رویکرد غالب در این زمینه، 
امیدآفرینی و مقابله با خط سیاه نمایی رسانه های بیگانه خواهد بود. وی، 
گفتمان ســازی با رویکرد مسأله محوری و اقتصاد دانش بنیان در سطح 
دانشگاهیان و فعاالن اقتصادی استان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: 
کارشناسان خبره حوزه دیپلماسی، رویکرد دیپلماسی مرزی و سیاست 
متوازن همســایگی و معرفی تبریز به عنوان محور تعامالت فرهنگی و 

اقتصادی با کشورهای همجوار را در رسانه ها تبیین کنند.

اصفهان- قاسم اسد: سامانه جامع تحقیقات صنعت آب و فاضالب 
کشور در آبفای استان اصفهان طراحی و راه اندازی شد. 

در این سامانه که به سفارش دفتر تحقیفات و توسعه فناوری شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشور طراحی شده است، اطالعات پژوهشی 
شــرکت های آب و فاضالب به صورت یکپارچــه و مدون ذخیره می 
شــود تا از انجام تحقیقات تکراری که منجــر به اتالف فرصت و صرف 
هزینه های زیاد می شــود، جلوگیری به عمل آید. در این سامانه عالوه 
بر بارگذاری نیاز صنعت آب و فاضالب کشــور بــه طرح ها و پژوهش 
های خاص، پژوهشگران نیز می توانند طرح های تحقیقاتی خویش را 
با جزییات ومشــخصات کامل ثبت کنند. برای طراحی و اجرای سامانه 

جامع تحقیقات صنعت آب و فاضالب بیش از دو سال زمان صرف شده 
و کارشناسان و مدیران صنعت آب و فاضالب، پژوهشگران و شرکت های 
دانش بنیان می توانند از طریق نشــانی Research.nnw.ir وارد این 
سامانه شــده و از نیازهای تحقیقاتی صنعت آب و فاضالب، طرح های 
انجام شــده یا درحال اجرا، پایان نامه ها، مقاالت، کتاب ها، اختراعات و 
اخبار پژوهشی مطلع شوند. گفتنی است سامانه جامع تحقیقات صنعت 
آب و فاضالب کشور همزمان با جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیروبا 

حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو رونمایی شد. 

در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تبریز بررسی شد؛

سرمایه گذاری برای کشت های جایگزین و ایجاد کمربند سبز در اطراف دریاچه ارومیه

کمیته »نفت و گاز« ستاد انرژی استان در شرکت گاز خراسان رضوی تشکیل شد

مطالبه استاندار آذربایجان شرقی از دستگاه های فرهنگی؛

تبیین اقدامات و دستاوردهای دولت با ظرفیت های فرهنگی و رسانه ای

با حمایت آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛
سامانه جامع تحقیقات صنعت آب و فاضالب کشور رونمایی شد

قم- خبرنگار فرصت امروز: مرجع تقلید شیعیان گفت: مجموعه 
مدیریت شــهری در سطح شهر قم کارهای زیادی انجام داده و خدمت 
کردن در این شهر بســیار ارزشمند است. به گزارش شهرنیوز، آیت اهلل 
حسین نوری همدانی در دیدار با دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار 
قم اظهار داشــت: به برکت انقالب اسالمی چهره کشور ما تغییر کرده 
و زیرســاخت های اولیه مانند برق، آسفالت و برق به روستاهای کوچک 
نیز رســیده و همیشــه باید قدردان این نظام باشیم. وی با بیان اینکه 
قبل از انقالب، کشور در تمام عرصه ها وابسته بود، اما بعدازآن مسئوالن 
با خودباوری و اعتمادبه نفــس و بدون تکیه بر آمریکا اقدامات بزرگی را 
انجام داده اند، گفت: امروز مشــکالتی در کشور وجود دارد که ریشه آن 
به دشــمنان بازمی گردد؛ در دنیای کنونی آمریکا سعی می کند جایگاه 
کدخدایی خود را حفظ کند و کشورهای دیگر و به ویژه مسلمانان را به 
جان هم بیندازد. مرجع تقلید شیعیان یادآور شد: یکی از دالیل پیشرفت 
و آبادانی کشــورهای اروپایی، سرقت منابع طبیعی و ثروت کشورهای 

دیگر است که باعث شــده آن ها قدرتمند و برخی سرزمین های دیگر 
فقیــر بماند. وی با تأکید بر صبر در برابر مشــکالت و گرفتاری ها، ابراز 
کرد: مشــکالت جامعه بشری به حدی زیاد است که فقط با ظهور امام 
زمان)عج( برطرف می شود، چراکه مستکبران هیچ وقت از مرکبی که بر 
آن سوار شده اند پیاده نخواهند شد. استاد برجسته حوزه علمیه با تأکید 
بر اینکه این انقالب از بین نخواهد رفت و این مســیر هرسال و هرروز 
هموارتر و روشــن تر خواهد شد، افزود: با سالح آمریکا، پول عربستان و 
مجری گری اسرائیل، کشورهای اسالمی به جان هم افتاده اند. وی با اشاره 
به نارضایتی های مردم فرانسه از دولت مستقر نیز، خاطرنشان کرد: مردم 
فرانســه امروز از دست اقدامات امانوئل مکرون به ستوه آمده اند. آیت اهلل 
نوری همدانی اضافه کرد: اصل در اســالم مردم و مردم ســاالری است؛ 
قرن ها هرچه که ارباب و کدخدا در یک روستا یا منطقه فرمان می داد، 
همان بود و مردم به حساب نیامده و تحقیر می شدند و در عقب ماندگی 
به ســر می بردند. وی با تأکید مجدد بر اینکه اصل در اســالم مردم و 

مردم ساالری است، گفت: در منشور و نامه سیاسی امام علی)ع( به مالک 
اشتر از مردم به عنوان ستون دین و سپر در برابر دشمن یادشده و توجه 
و خدمت به مردم همواره باید موردتوجه باشد. مرجع تقلید شیعیان ادامه 
داد: بر مبنای منشور سیاسی امام علی)ع( به مالک اشتر، مسئوالن باید 
در دسترس عموم مردم باشند و ایجاد پرده بین مسئول و مردم در منطق 
امیرالمؤمنین)ع( جایگاهی ندارد. وی با تقدیر از اقدامات شهرداری قم در 
سال های گذشته، بر تغییر چهره شهر اشاره کرد و گفت: شهرداری قم 
برای رفت وآمد آسان و با سهولت افراد سالمند به حرم مطهر برنامه هایی 

را در نظر داشته باشد.

آیت اهلل نوری همدانی: 

اقدامات شهرداری قم بسیار ارزشمند است
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7 اقدام متفاوت بازاریاب های موفق 

به قلم: فرانک استرانگ 
کارشناس بازاریابی و فروش 

مترجم: امیر آل علی

در رابطه با افراد موفق در هر زمینه ای، همواره این مورد مطرح ش��ده اس��ت که آنها اقداماتی را به ش��یوه 
متفاوت انجام می دهند. درواقع دلیل اصلی تفاوت آنها با دیگران و اختالف سطح موجود نیز به همین خاطر 
است. با توجه به این امر که مسئله فروش برای هر برندی مهمترین خواسته محسوب می شود. طبیعی است 
که یادگیری از بهترین های حوزه فروش، یک خواس��ته بس��یار مهم باش��د. با این حال در این زمینه نظرات 
متفاوت بوده و کارش��ناس ها ممکن اس��ت عقایدی داشته باشند که با واقعیت موجود، تفاوت دارد. به همین 
خاطر بهترین اقدام این است که موارد انتخابی حاصل مصاحبه و پیدا کردن موارد مشترک باشد. در این راستا 

هفت اقدام متفاوت بازاریاب های موفق را بررسی خواهیم کرد. 
1-تمایل به مدیریت تجربه مشتری

یکی از راهکارهای مهم در زمینه فروش این است که تجربه استفاده از محصول توسط مشتریان خود را با 
دیگران به اش��تراک بگذارید و مرحله باالتر این اس��ت که افراد به صورت خودجوش این اقدام را انجام دهند. 
این امر در حالی است که بازاریاب های جهانی، در تالش برای مدیریت این جریان هستند تا تجربه مشتری 
در مس��یر موردنظر آنها باشد و بتوانند از این بخش نهایت اس��تفاده تجاری را ببرند. این موضوع تنها زمانی 

امکان پذیر خواهد بود که برنامه ریزی درستی را داشته باشید. 
2-ایجاد نیازهای جدید 

در حالی که بس��یاری از بازاریاب ها به دنبال ش��ناخت نیازهای حال حاضر و پیش بینی موارد آتی هستند. 
بازاریاب ه��ای حرف��ه ای نیازهای مدنظر خود را در جامعه هدف ایجاد می کنن��د. درواقع آنها نمی توانند روند 
فروش را برحس��ب احتماالت در نظر بگیرند و می خواهند تا فروش به حداکثر ممکن برسد. به همین خاطر 
ضروری است تا مدیریت خواسته ها را در دست گرفته و نیازهایی را ایجاد کنند که همسو با نوع محصوالت 
است. این موضوع اگرچه ممکن است زمانبر باشد، با این حال شرکت را در حاشیه ای امن و موفقیتی طوالنی 

مدت قرار می دهد. 
3-تمرکز بر روی خالقیت 

کپی برداری از اقدامات موفق دیگران به یک عادت در هر زمینه ای تبدیل شده است. درواقع در فروش نیز 
اکثر بازاریاب ها به دنبال پیدا کردن موارد جدید و موفق دیگران هستند. این امر در حالی است که حرفه ای ها 
تمرکز خود را بر روی اقدامات نوآورانه و خالقانه خود قرار می دهند. درواقع خالقیت باعث می شود که حتی 

از یک اقدام بیش از حد رایج، موردی را مطرح کنید که جذابیت باورنکردنی دارد. 
4- کنار گذاشتن نگاه کلی

درواقع بازاریاب های حرفه ای این نکته را به خوبی درک کرده اند که افراد با یکدیگر تفاوت هایی را دارند و 
به همین خاطر نگاه کلی ابدا نتیجه ای را به همراه نخواهد داشت. همین امر باعث می شود تا آنها نگاه کلی را 
که مورد توجه جدی بازاریاب های دیگر قرار دارد، کنار گذشته و برای جذب هر مشتری، برنامه ریزی مناسبی 
را پیاده سازی نمایند. این امر اگرچه سخت و زمانبر محسوب می شود. با این حال باعث خواهد شد تا درصد 

جذب مشتری به ازای فعالیت ها، به مراتب بیشتر شود و بتوانید جذب حداکثری داشته باشید. 
5-توجه ویژه به جدیدترین تکنولوژی ها

معموال بازاریاب ها تمایل دارند که خود را در حصار عادت قرار دهند. برای مثال آنها ابزاری را مورد استفاده 
قرار می دهند که به آن عادت کرده و تصور می کنند که این امر باعث خواهد ش��د تا س��رعت انجام کار برای 
آنها به مراتب بیش��تر ش��ود. با این حال فراموش نکنید که بازارهای جدیدتر، امکانات بیشتری را هم دارند و 
اش��تباهات موارد قبلی در آنها، اصالح شده است. به همین خاطر نیز بازاریاب های حرفه ای، به صورت مداوم 
به دنبال پیدا کردن تکنولوژی های جدید و استفاده از آنها هستند تا از زمان خود بتوانند بهترین استفاده را 

داشته باشند. 
6-بررسی سریع آمارها

بازاریاب ه��ای حرفه ای به خوبی از ارزش داده ها آگاه ب��وده و می دانند که حتی یک روز به تاخیر انداختن 
بررس��ی آنها، می تواند فرصت ها را نصیب برندی دیگر نمای��د. به همین خاطر آنها به صورت مداوم داده ها را 
تبدی��ل به آمارهای کاربردی می کنند و این موضوع باعث می ش��ود ت��ا تصمیماتی کامال مطابق با واقعیت و 

وضعیت حال حاضر بازار داشته باشند. 
7-توجه به کار تیمی

در شرایطی که بسیاری از افراد بر این باور هستند که نباید روش های کار خود را به دیگران آموزش داد و 
تنهایی کار کردن به معنای رس��یدن بهتر به اهداف اس��ت. بازاریاب های حرفه ای به اهمیت تیم توجه داشته 
و می دانند که همه کارها را نمی توانند به تنهایی انجام دهند و تالش در این زمینه تنها باعث خواهد شد تا 
کیفیت و سرعت انجام کارها کاهش پیدا کند. به همین خاطر نیز آنها از کمک به دیگران و تقسیم وظایف 
واهمه نداشته و این امر باعث می شود تا از شر بسیاری از اقدامات کم اهمیت، رهایی پیدا کنند و به صورتی 

تخصصی در حوزه های حیاتی متمرکز بمانند. 
business2community.com  :منبع
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به قلم: رومن وروبلیوسکی
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

همه گیری کرونا به طور قابل مالحظه ای دنیای تبلیغات را 
دس��تخوش تغییر کرده است. اگرچه هنوز هم این ویروس و 
بحران همه جانبه دست از سر کسب و کارها برنداشته است، 
اما ش��رایط در مقایسه با گذشته از ثبات و پایداری بیشتری 
برخ��وردار اس��ت. همین ام��ر امیدواری ها نس��بت به امکان 
بهینه س��ازی فرآیند بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف از طریق ترندهای خالقانه بازاریابی و تبلیغاتی را بیشتر 

کرده است. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از ترندهای مهم و 
کاربردی برای تبلیغات در دوران پساکروناست. اگر شما هم 
تمایل به ازس��رگیری فرآیند تبلیغات برندتان در سال آینده 
دارید، ترندهای مورد بح��ث در این مقاله برای تان کاربردی 
خواهد بود. در ادامه برخی از مهمترین ترندهای تبلیغاتی در 

سال پیش روی را با هم مرور خواهیم کرد. 
افزایش محبوبیت فرمت صوتی

فرم��ت صوت��ی در ط��ول س��ال های اخی��ر طرفدارهای 
بس��یار زیادی پیدا کرده اس��ت. براس��اس گزارش موسسه 
eMarketer، 88 درصد از بازاریاب ها در ش��ش ماه پایانی 
س��ال کنونی تمرکزشان را بر روی نوآوری از طریق محتوای 
تبلیغاتی صوتی گذاش��ته اند. این امر به خوبی اهمیت جلب 

نظر مشتریان با این فرمت را نشان می دهد. 
اگ��ر پیش از این فرمت ویدئو تنه��ا رقیب جدی اش را در 
اینفوگرافی ه��ا و به طور کلی عکس های گرافیکی جس��ت و 
جو می کرد، اکنون یک رقیب سرسخت دیگر نیز وارد میدان 

شده است. 
نرخ تعامل کاربران درباره محتوای تبلیغات صوتی به طور 
شگفت انگیزی باالتر از دیگر نمونه ها محسوب می شود. یکی 
از نوآوری ه��ای طراح های تبلیغات در این میان اس��تفاده از 
مکالمه های صوتی الیو برای جلب نظر مشتریان است. این امر 
ب��ه کاربران اجازه تعامل با برندها در فرآیند طراحی محتوای 
بازاریابی را می دهد. درست به همین خاطر طرفدارهای این 

شیوه از تولید محتوا در سراسر دنیا بسیار زیاد است. 
بازگشت بیلبوردهای دوست داشتنی

بیلبوردها در بسیاری از مناطق دنیا همراه با نوستالژی های 
بسیار زیادی است. برخی از برندها برای جلب نظر مشتریان 
از این ش��یوه جذاب و تعاملی سود می برند. شاید همه گیری 
کرونا و خانه نش��ینی اجباری دامنه وسیعی از مردم اهمیت 
بیلبوردها را ب��رای مدت زمانی محدود کم کرده باش��د، اما 
ماجرا همیشه به این شکل باقی نخواهد ماند. اکنون بسیاری 
از برندها با توجه به بازگشت شرایط به حالت عادی در تالش 
برای استفاده از بیلبوردها هستند. این امر می تواند شما را در 
شرایط بسیار خوبی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف قرار دهد. 
اگر شما هنوز هم نسبت به استفاده از بیلبوردها امیدواری 
کاف��ی را ندارید، بای��د نگاهی ب��ه دور و اطراف تان بیندازید. 

اکنون بس��یاری از برندها برای جلب نظر مشتریان ش��ان به 
دنبال استفاده از بیلبوردها هستند. بنابراین غفلت شما در این 
میان تنها به ضرر کسب و کارتان خودتان تمام خواهد شد. 

اوج گیری تبلیغات موبایلی
تبلیغات موبایلی پیش از دوران کرونا نیز روند صعودی به 
خود دیده بود. با این حال در طول دوران همه گیری کرونا و 
قرنطینه های پی در پی میزان استفاده از گوشی های هوشمند 
و به تبع آن س��رمایه گذاری برندها بر روی تبلیغات موبایلی 
به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده اس��ت. این امر در 
طول سال آینده نیز به قوت گذشته باقی خواهد ماند. بنابراین 
شما باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به دنبال 
بهره گی��ری از این نکته باش��ید. این امر می تواند ش��ما را در 
شرایط بسیار خوبی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف قرار دهد. بنابراین باید سرمایه گذاری بر روی تبلیغات 
موبایلی در اولویت های اصلی تان قرار داش��ته باش��د، در غیر 
این صورت ش��انس تان به طور قاب��ل مالحظه ای در رقابت با 
دیگر برندها کاهش پیدا خواهد کرد.  بی شک دنیای تبلیغات 
در دوران پس��اکرونا وضعیت متفاوتی خواهد داش��ت. سال 
پیش روی میالدی امیدواری ها برای بازگشت نسبی شرایط 
به وضعیت ع��ادی را به طور قابل مالحظ��ه ای افزایش داده 
اس��ت. بنابراین ش��ما باید برای سال پیش رو به خوبی آماده 
شوید. ترندهای مورد بحث در این مقاله نقطه شروع مناسبی 
برای ش��ما و تیم تبلیغاتی تان خواهد بود. با چنین ایده هایی 

دست کم دیگر خبری از غافلگیری در سال جدید نیست.
readwrite.com :منبع

به قلم: نیت نید
کارشناس بازاریابی و مدیریت سئو

ترجمه: علی آل علی

تبدیل یک سایت معمولی به گزینه ای جذاب برای کاربران 
هرگز امر س��اده ای نیس��ت. در طول س��ال های اخیر تمایل 
کارب��ران برای آش��نایی با برندها در فض��ای آنالین ضرورت 
راه اندازی سایت رس��می را به طور چشمگیری افزایش داده 
اس��ت. با این حال اغلب اوقات س��ایت برندها بازدید بس��یار 
زی��ادی ب��ه همراه ندارد. ای��ن امر طراحی س��ایت را بدل به 
نوعی کلیش��ه ضروری کرده است.  بی ش��ک در صورتی که 
س��ایت یک برند بدل به گزینه ای ج��ذاب و پرطرفدار برای 
مشتریان شود، میزان فروش و رضایت از برند نیز تغییر قابل 
مالحظه ای خواهد کرد. درس��ت به همین خاطر بازاریاب ها 
باید همیش��ه به دنبال راهکارهایی برای جذاب تر س��اختن 
سایت رسمی برندشان برای مشتریان باشند.  اگر شما هم به 
دنبال افزایش جذابیت سایت برندتان برای مشتریان هستید، 
ام��ا اطالع دقیقی از نحوه انج��ام دادن این کار ندارید، مقاله 

کنونی راهنمای خالصه و کاربردی 
برای تان خواهد بود. در ادامه برخی 
از مهمترین نکات در این راس��تا را 

مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
بهینه سازی سئو

بحث س��ئو یکی از مهمترین نکات 
برای جذاب تر س��اختن یک س��ایت 
رسمی محسوب می شود. اینکه سایت 
رسمی برند ش��ما به هنگام جست و 
جو درباره حوزه کاری ش��ما در میان 
نخس��تین س��ایت های ارائه ش��ده به 
کاربران باش��د، مزیت بس��یار مهمی 
محسوب می ش��ود. بنابراین شما باید 
تم��ام تالش  ت��ان ب��رای موفقیت در 
این ح��وزه را به کار گیرید.  مدیریت 
س��ئو دیگر مانند گذش��ته امر دشوار 
یا غیرممکنی محس��وب نمی ش��ود. 
بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاط��ب ه��دف امکان��ات 
جانبی بس��یار زیادی دم دست دارند. 
یک��ی از مهمتری��ن نمونه ه��ا در این 
می��ان ابزارهای کمکی گوگل اس��ت. 
ابزارهای��ی مانند گ��وگل آنالیتیکس، 
ترن��دز و کل��ی وردز ب��ه بازاریاب ها 
برای س��ئوی محتوا و بهب��ود رابطه 
سایت شان کمک می کند.  اگر شما در 
زمینه سئوی محتوای سایت تازه کار 
محسوب می ش��وید، باید ابتدا سایت 

برندهای موفق دنیا را مورد ارزیابی قرار دهید. این امر به ش��ما 
امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را خواهد داد. 
بنابراین هیچ مشکلی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان پیش 
رو نخواهید داشت.  گام بعدی در زمینه سئوی محتوا توجه به 
سلیقه و تغییر رفتار مشتریان است. اگر شما به خوبی خودتان را 
با این موارد هماهنگ کنید، سایت تان همیشه گزینه ای جذاب و 

دوست داشتی برای مشتریان باقی خواهد ماند. 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی

امروزه ش��بکه های اجتماعی مهمترین کانال برای ارتباط 
میان برندها و مشتریان محسوب می شود. تقریبا تمام برندها 
دارای یک اکانت رس��می در ش��بکه های اجتماعی هستند. 
چنین امری باید برای ش��ما نیز یک الگوی مهم محس��وب 
شود. اگر برندتان هنوز در شبکه های اجتماعی عضویت ندارد، 
راه اندازی دس��ت کم یک اکانت در همی��ن روزهای پیش رو 
ام��ری غیرقابل اجتناب خواهد بود.  یک��ی از نکات جالب در 
زمینه راه اندازی اکانت رس��می برای برند مربوط به پر کردن 
بخش بیوگرافی اس��ت. ش��ما در این بخش می توانید آدرس 
س��ایت تان را درج کنید. به این ترتیب کاربرانی که به دنبال 
تعامل بیشتر با شما هس��تند، امکان مراجعه به سایت تان را 

خواهند داشت.  نکته جالب دیگر برای بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی مربوط به بازنش��ر بخشی از محتوای سایت در این 
پلتفرم هاست. چنین امری به شما فرصت بسیار خوبی برای 
جلب نظر کاربران و ترغیب ش��ان ب��ه مطالعه تمام محتوای 

موردنظر در سایت تان خواهد داد. 
بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی هنوز هم در میان بازاریاب ها گزینه ای جذاب 
محسوب می شود. البته باید نسبت به کاربردهای آن نیز توجه 
نشان دهیم. ایمیل مارکتینگ یکی از اولین الگوهای بازاریابی 
دیجیتال در میان برندها محس��وب می شود. هنوز هم بسیاری 
از اف��راد روزش��ان را با چک کردن ایمیل های دریافتی ش��روع 
می کنند. به همین خاطر تعامل با کاربران برای برندها براساس 
ایمیل مارکتینگ گزینه سختی نیست.  یکی از نکات مهم برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در قالب بازاریابی ایمیلی ارائه 
آدرس سایت برند برای تعامل باالتر است. کاربران به این ترتیب 
امکان مراجعه به سایت برند برای آگاهی بیشتر درباره محصوالت 
یا نحوه خرید از شما را خواهند داشت. امروزه بسیاری از برندها 

از همین نکته جذاب برای بازاریابی به شیوه بهتر سود می برند. 
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چطور سایت برندمان را به شهرت برسانیم؟
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