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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

کلیات الیحه بودجه 1401 در مجلس تصویب شد

 موافقت مشروط
با حذف ارز 4200

فرصت امروز: کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ دیروز در صحن علنی مجلس تصویب شد و آنطور که خبرگزاری 
دولت )ایرنا( گزارش داده، این رأی بدان معناس��ت که »مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت کرده اس��ت.« در 
همین حال، رحیم زارع، س��خنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس نیز از حذف مشروط ارز ترجیحی در الیحه 
بودجه خبر داد و گفت: »معنای حذف مشروط این است که دولت تضمین دهد اقالم پرمصرف را با قیمت ثابت 
و بدون تغییر به دست مردم برساند و نرم افزار آن هم در کمیسیون تلفیق طراحی شده است.« در جلسه علنی...

 نماگر اصلی تاالر شیشه ای
از نیمه کانال 1.3 میلیون واحدی پایین رفت

سقوط 25 هزار واحدی بورس
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بیشترین وزن تورم در سبد خانوار به خوراکی ها و آشامیدنی ها اختصاص دارد

پیش بینی تورم 30 درصدی تا پایان 1400
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اتـاق بازرگاني ایـران در گزارش اخیر خود به تحلیل برخي از شـاخص هاي اقتصـادي ایران با تمرکز 
بر صنعت پتروشـیمي پرداخته که نشـان از چند سـناریوي متفاوت دارد. این گزارش با فرض به ثمر 

رسیدن مذاکرات هسـته ای و حصول توافق، پیش بینی های خوش بینانه ای از وضعیت اقتصاد 
کالن و به طور خاص صنعت پتروشیمی کشور ارائه کرده است. البته »گزارش پتروشیمی...

پتروشیمی ایران به ۷0میلیارد دالر سرمایه گذاری ساالنه نیاز دارد

2 سناريوی تورمی در سال 1401

یادداشت
لزوم حذف تدریجی 

ارز ترجیحی

سیم توکل
عضو اتاق بازرگانی تهران

ش��اید بت��وان گفت یک��ی از 
مهمترین و بحث برانگیزترین اقدام 
اقتصادی دولت سیزدهم، تصمیم 
تک نرخی کردن ارز یا اصطالحا 
برنامه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ 
تومانی است که با شعار حمایت از 
اقشار آسیب پذیر روی میز پاستور 
ق��رار دارد. به نظر می رس��د ایده 
اولیه اجرای این برنامه تحت تأثیر 
محقق نش��دن اهداف سیاس��ت 
دولت قبل در کنترل نرخ کاالهای 
اساسی باشد که به واسطه افزایش 
ناگهانی قیمت دالر تصمیم گرفته 
ش��د برای واردات دارو، تجهیزات 
پزش��کی، آرد، گندم، نهاده های 
دام��ی و... ارز با نرخی متفاوت از 
سوی دولت توزیع شود. در همان 
زمان بخش خصوصی با هش��دار 
درباره تبعات دو نرخی شدن ارز 
بر پایه تصمیم های مشابه پیشین، 

مخالفت خود را اعالم کرده بود.
نباید از نظر دور داش��ت که دو 
نرخی ش��دن قیمت دالر در آن 
زم��ان فضا را برای سوءاس��تفاده 
گروه های��ی خاص فراه��م کرد و 
این تصمی��م، رانت، ناکارآمدی و 
فساد مالی فراوانی به دنبال داشت 
که فش��ار آن را اقش��ار مختلف 

مردم به ویژه گروه های 
9آسیب پذیر متحمل...

7 جمادی الثانی ۱۴۴3 - س�ال هفتم
شماره   ۱9۴۰

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان

Mon.10 Jan 2022

فرصت امروز: کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۱، روز یکشنبه به تصویب 
مجلس رسید. نمایندگان مردم کلیات الیحه بودجه سال آینده را با 
۱7۴ رأی موافق، 7۶ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ 
رأی تصویب کردند و بدین ترتیب، روند بررسی بودجه در کمیسیون 
تلفی��ق مجلس کلید خورد. نمایندگان مجلس پی��ش از این در روز 
یکشنبه 5 دی ماه با تصویب طرحی دو فوریتی، روال بررسی بودجه 
در بهارس��تان را تغییر دادند تا الیحه بودجه از امس��ال به صورت دو 
شوری بررسی شده و وقت کمتری از مجلس گرفته شود. بنابراین با 
تصویب کلیات الیحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس، حاال 
جزییات آن به کمیسیون تلفیق می رود تا کار کارشناسی بر روی آن 
انجام شود. طبق تغییرات صورت گرفته در آیین نامه داخلی مجلس، 
با تصویب کلیات بودجه در صحن علنی، نمایندگان مجلس حداکثر 
۱۰ روز فرص��ت دارند تا پیش��نهادهای خود را به کمیس��یون های 
تخصصی ارائه دهند. همزمان با ارائه پیش��نهادها از سوی نمایندگان 
مجلس، کمیسیون تلفیق نیز ۱5 روز فرصت دارد تا جزییات الیحه 
را مورد بررسی قرار دهد. البته این فرصت ۱5 روزه با موافقت هیأت 
رئیس��ه مجلس قابلیت تمدید برای ۱5 روز دیگر را دارد. در جلس��ه 
علنی روز گذشته مجلس، رئیس جمهور از الیحه بودجه و مخصوصا 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع کرد، سپس موافقان و منتقدان به بیان 
نظرات خود پرداختند و در پایان کلیات س��ند هزینه کرد دولت برای 
س��ال آینده با ۱7۴ رأی مواف��ق در برابر 7۶ رأی مخالف به تصویب 

نمایندگان مجلس رسید.
بررسی دو شوری بودجه یعنی چه؟

از آنج��ا که کلیات بودج��ه س��ال های 97، 99 و ۱۴۰۰ با وجود 
بررسی یک ماهه کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس رد شده 
بود، با تصویب نمایندگان قرار ش��د تا بودجه از امسال دو شوری در 
مجلس بررس��ی و وقت کمتری از مجلس گرفته شود. طبق رویه ای 
که تا پیش از این حاکم بوده، کمیس��یون تلفیق بودجه وظیفه دارد 

کلی��ات و جزییات الیحه بودجه را در ی��ک فرآیند حدودا یک ماهه 
بررس��ی و گزارش آن را ب��ه صحن علنی ارائه کند، اما از امس��ال با 
تصوی��ب نمایندگان، این کمیس��یون موظف اس��ت بعد از بررس��ی 
و تصوی��ب کلیات بودج��ه در پنج روز اول گ��زارش آن را به صحن 
علنی برای اعالم رأی نماین��دگان ارائه کند و اگر نمایندگان بودجه 
را تأیید کردند کمیسیون می تواند به بررسی جزییات آن بپردازد. در 
بودجه س��ال گذشته شاهد بودیم که بعد از یک ماه بررسی جزییات 
الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق و ارائه گزارش آن به صحن علنی، 
نمایندگان کلیات الیحه را رد کردند اما با مصوبه جدید این مش��کل 
دیگر ایجاد نخواهد شد. بدین ترتیب، پس از آنکه کمیسیون تلفیق 
کلیات بودجه را طی پنج روز تصویب و صحن علنی نیز به آن کلیات 
رأ ی مثبت دهد، این کمیس��یون حداکثر پس ا ز دو روز موظف است 
تا وارد جزییات بودجه ش��ود و دوباره آن را برای رأی گیری به صحن 
علنی بیاورد. در صورت تصویب کلیات، نمایندگان مجلس می توانند 
حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پیش��نهاد های خود را به کمیسیون های 
تخصصی ارائه دهند. س��پس با انتش��ار گزارش شور دوم کمیسیون 
تلفیق بودجه، کمیسیون های تخصصی و نمایندگان ۱۰ روز فرصت 
دارند تا پیشنهاد های خود را ثبت کنند؛ اگر کلیات الیحه بودجه به 
تصویب مجلس نرس��د، به دولت اعالم می ش��ود تا ۱5 روزه الیحه را 
اص��الح و به مجلس ارائه کند، ام��ا در صورت تصویب کلیات اصالح 
شده در مجلس، رسیدگی به جزییات مطابق فرآیند قانونی این ماده 
دنبال خواهد ش��د. البته این مدت قانونی با موافقت هیأت رئیس��ه 
مجلس تا ۱۰ روز قابل تمدید اس��ت. کمیس��یون  های تخصصی نیز 
موظفن��د تا ۱5 روز پس از تصویب کلی��ات الیحه بودجه در صحن 

علنی، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند.
کمیس��یون تلفیق نیز موظف است تا ۱5 روز پس از پایان مهلت 
گزارش کمیس��یون تخصص��ی، با توجه به گزارش کمیس��یون های 
تخصص��ی، گزارش نهای��ی  را تنظیم و به مجلس ارائه ش��ود. مهلت 

رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا ۱5 روز با موافقت هیأت رئیسه 
قابل تمدید است. در جلسه علنی به پیشنهادهای مربوط به جزییات 
درآمدی دولت رسیدگی و سقف آنها نیز مصوب می شود. پس از آن 
نیز به پیش��نهادهای مربوط به تبصره ها و ردیف ها رسیدگی خواهد 
شد. بنابراین بودجه دو شوری بدین معناست که کلیات الیحه بودجه 
ابتدا در کمیسیون تلفیق در بازه زمانی مشخص بررسی شود و سپس 
به صحن بیاید و در صورت تصویب آن، مجددا به کمیس��یون تلفیق 
بازگش��ته و این بار جزییات بودجه در بازه زمانی مش��خصی بررسی 

می شود. 
موافقت مشروط با حذف ارز ترجیحی

در جلس��ه علنی روز گذش��ته مجلس، بررس��ی گزارش شور اول 
کمیس��یون تلفیق در مورد الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور کار 
قرار گرفت و در پایان به تصویب نمایندگان رسید. ماجرای حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی دیروز در صدر بحث های بودجه ای قرار داشت و رحیم 
زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از موافقت مشروط مجلس 
با حذف ارز ترجیحی خبر داد. او در دفاع از گزارش کمیسیون تلفیق 
در الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: »دولت امسال در الیحه بودجه 3۴۰۰ 
هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی را به سمت تولید حمایت کرد و از 
این میان ۱.5 میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی، ۱8۰ هزار میلیارد 
تومان از بخش خصوصی، 8۰۰ میلیون دالر س��رمایه گذاری خارجی 
و 5۶۰ هزار میلیارد تومان از حوزه بازار سرمایه و ۴35 هزار میلیارد 
تومان از نقدینگی شرکت ها برداشت کردیم و این برای اولین بار است 

که تصمیم گرفته شده نقدینگی سرگردان حمایت شود.«
زارع با اشاره به موافقت مشروط مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومان 
ادام��ه داد: »ما در کمیس��یون تلفیق با ح��ذف ارز ترجیحی به طور 
مش��روط موافقت کردیم، مشروط به اینکه دولت تضمین کند اقالم 
پرمصرف خانوارها با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برسد.«

سپس محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با 

قرائت گزارش این کمیسیون از کلیات بودجه ۱۴۰۱ از موافقت این 
کمیسیون با کلیات الیحه خبر داد و گفت: »الیحه ۱۴۰۱ با رقمی به 
مبلغ 3 هزار و ۶3۱ همت تقدیم مجلس شده و بودجه عمومی هزار و 
37۲ همت است. درآمد اختصاصی ۱33 همت و بودجه شرکت های 
دولتی ۲ هزار و ۱۲5 همت اس��ت. همچنین درآمدها ۶۴۴ همت و 
تملک دارایی سرمایه ۴۰8 همت و تملک مالی ۲99 همت پیش بینی 
ش��ده است. هزینه های جاری در س��ال آینده در الیحه بودجه 9۶5 
همت، طرح های عمرانی رقمی حدود ۲5۲ همت و تملک مالی رقمی 

بالغ بر ۱55 همت دیده شده است.«
همچنین ابراهیم رئیسی با حضور در صحن علنی از کلیات الیحه 
بودجه دفاع کرد و با اش��اره به ارز ترجیحی گفت: »ما کار را که در 
دولت ش��روع کردیم، آن 8 میلی��ارد دالری که در قانون پیش بینی 
ش��ده بود چیزی از آن نمانده بود. در نیمه دوم سال مبلغی برای ارز 
ترجیحی برای دولت نمانده بود. اگر می خواستیم آنچه که در قانون 
پیش بینی ش��ده بود را اجرا کنیم بای��د ارز ترجیحی را بدون اینکه 
جبران ش��ود، ح��ذف می کردیم اما خط قرمز ما س��فره مردم بود و 
هست.« در این بین، محمدباقر قالیباف به صحبت های رئیسی درباره 
مخالفت مجلس با الیحه حذف ارز ترجیحی واکنش نش��ان داد و با 
تاکید بر اینکه دغدغه اول مجلس، معیش��ت مردم است، گفت: »در 
موضوع ارز ترجیحی اولویت ما در سال آینده توجه به معیشت مردم 
با در نظر گرفتن محرومان است.« مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور هم در دفاع از کلیات الیحه بودجه گفت: »در 
بودجه سال ۱۴۰۱ خط قرمز ما خلق پول و استقراض از بانک مرکزی 
است. در سال جاری علی رغم همه هزینه هایی که از دولت قبل بر ما 

تحمیل شد دولت خلق پول نداشت.«
موافق و مخالف خوانی در صحن علنی

نماین��دگان موافق و مخالف الیح��ه بودجه نیز در صحن علنی به 
بی��ان دیدگاه های خود پرداختند. مه��رداد گودرزوند چگینی، عضو 

کمیس��یون برنامه و بودجه ب��ه موضوع مالیات اش��اره کرد و گفت: 
»ش��رایط مالیات در این الیحه از مردم پول گرفتن و جیب مردم را 
خالی کردن اس��ت.« علیرضا پاک فطرت، عضو کمیسیون عمران هم 
گفت که »افزایش ۱۰ درصدی حق��وق کارمندان در بودجه با تورم 
همخوان��ی ندارد.« جعفر قادری، عضو کمیس��یون تلفیق نیز با بیان 
اینکه »در این الیحه منابع تحقق رشد 8 درصدی دیده نشده و این 
هدف امکان پذیر نیس��ت«، گفت: »در بودجه س��ال آینده رشد قابل 
توجهی درباره مالیات دیده می شود.« مهدی عسگری، نماینده مردم 
کرج هم در مخالفت با کلیات الیحه بودجه گفت: »مردم تحمل فشار 
جدید را ندارند. جامعه را دچار التهاب نکنید. چرا صدای شکس��تن 
ستون فقرات مردم را نمی شنوید؟« همچنین محمدحسین فرهنگی، 
نماین��ده تبریز گفت که »دولت جایگزین مناس��بی برای حذف ارز 
ترجیحی ندارد.« کاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا هم با بیان اینکه 
»نسبت مالیات در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری 7۰ درصد 
افزایش داش��ته اس��ت«، گفت: »چرا دولت ن��رخ ارز ۲3 هزار تومان 
پیش بینی کرده است، این رقم بر چه مبنایی پیش بینی شده است؟« 
روح اهلل ایزدخواه، نماینده مردم تهران نیز گفت: »بودجه سال ۱۴۰۱ 
با شعارهای رئیس جمهور مبنی بر دولت مردمی و قوی و عدالت به 
ش��دت ناسازگار اس��ت.« جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت هم 
گفت که »پیش بینی رش��د 8درصدی در الیحه بودجه س��ال آینده 
مبنای علمی ندارد.« در س��وی دیگر نی��ز نمایندگان موافق به دفاع 
از اولین بودجه دولت س��یزدهم پرداختند و از جمله مجتبی یوسفی 
نماینده مردم اهواز، پیش بینی رشد 8درصدی و کاهش تراز عملیاتی 
منف��ی بودجه را از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ دانس��ت. سیدمحس��ن 
دهنوی، نماینده مردم تهران نیز اصالح نرخ ارز گمرکی را یکی دیگر 
از مزیت های الیحه بودجه سال آینده دانست و گفت: »اساسا بودجه 
یک س��ند اقتصادی به شمار می آید، اما قطعا تصمیمات ما در رد یا 

تایید کلیات، تبعات سیاسی و اجتماعی به دنبال دارد.«

در حالی که اس��تعفاها و کناره گیری های بزرگ همچنان ادامه 
دارد، برخی از افراد به طور کلی از جس��ت وجوی شغل صرف نظر 
کرده ان��د و به دنبال کارآفرینی هس��تند. چنانچه تجزیه و تحلیل 
داده های سرش��ماری توسط گروه نوآوری اقتصادی )EIG( نشان 
می دهد که ۱.۴ میلیون آمریکایی تنها در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ برای 
راه اندازی کس��ب و کار جدید درخواست خود را ثبت کرده اند. به 
گزارش نشریه »فست کمپانی«، در ماه اکتبر بیش از 5۴ میلیارد 
دالر در بیش از ۲ هزار ش��رکت در سراس��ر جهان سرمایه گذاری 
شد که مهمترین محورهای این سرمایه گذاری به بخش سالمت و 
تندرستی، امور مالی و فناوری امالک و مستغالت اختصاص داشته 
اس��ت. »هالین کنپ«، بنیانگذار و مدیرعامل استارت آپ تناسب 
اندام »CityRow« در این باره می گوید: »فکر می کنم باید برای 
هر چیزی در سال ۲۰۲۲ آماده باشیم.« »فست کمپانی« در ادامه 
این گزارش با بهره گیری از دیدگاه های کارشناس��ان، از پنج روند 
استارت آپی در سال ۲۰۲۲ خبر داده که سمت و سوی اکوسیستم 

استارت آپی جهان را شکل می دهد.

*روندهای ترکیبی: این روند ممکن است هرگز یکسان نباشد. 
 »Bizzaboo« آلون آل��روی« بنیانگ��ذار و مدیرعامل پلتف��رم«
می گوید: »آینده ترکیب��ی از انعطاف پذیری و انتخاب خواهد بود. 
رویداده��ای حضوری ب��زرگ و کوچک وجود خواهد داش��ت، اما 
روش های گردهم آمدن مجازی هم ایجاد ش��ده اس��ت. این امر، 
فض��ای زیادی ب��رای نوآوری ایجاد می کند.« البته او تنها کس��ی 
نیس��ت که مزایای یک کس��ب و کار ترکیبی را می بیند. »کنپ« 
هم فکر می کند که کارآفرینان در مورد افزایش س��رمایه وضعیت 
بهتری نس��بت به قبل دارن��د. او می گوید: »احتم��اال جمع آوری 
کمک های مالی از راه دور بس��یار بیشتر خواهد بود، معامله از راه 
دور هم بیشتر می شود که مزایای زیادی برای آن دارد. این موردی 
است که در سال ۲۰۲۲ کارآفرینان خوب را از کارآفرینان استثنایی 

جدا می کند.«
* رقابت کس��ب و کارهای نو و س��نتی: کریپتو، بالک چین و 
فناوری های بدون کد به برهم زدن مدل های کس��ب و کار سنتی 
ادامه خواهند داد. با این حال،  در فضای دیجیتال همه چیز در مورد 

جمع آوری کمک مالی یا میزبانی رویدادها نیست. »نیل سکویرا« 
بنیانگذار و شریک در »defy.vc« بر این باور است که اختالالتی 
برای کس��ب و کارهای قدیمی در پیش اس��ت. او می گوید: »شما 
خواهید دید که کس��ب و کارهای بالک چینی دیفای، مدل های 
تجاری بیش��تری را در بازارهای س��نتی که در حال حاضر مختل 
ش��ده اند، راه می اندازند. این به معن��ای فضای جدید برای نوآوری 
اس��ت.« همانطور که فناوری مالی و بدون کد در دسترس تر قرار 
می گیرند، امور مالی، بیمه و س��ایر کسب و کارهای قدیمی شاهد 
رقابت بیش��تری خواهند بود. صاحبان کسب و کارهای کوچک و 
اس��تارت آپ ها به طور یکس��ان می توانند از این ابزارها برای غلبه 
بر ناکارآمدی ها و به چالش کش��یدن کس��ب و کارهای باسابقه تر 
استفاده کنند. در این زمینه، حوزه های زیادی برای سرمایه گذاری 

وجود دارد.
* تمرکز بر محیط زیس��ت، جامعه و حاکمیت: سال ۲۰۲۲ 
تمرکز مجددی بر اثرات محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیتی 
کس��ب و کارها خواهد داشت. این به معنای تمرکز بر پایداری 

اقلیمی اس��ت و اینکه مواد تش��کیل دهنده محصوالت از کجا 
می آین��د و جایی که ای��ن محصوالت تولید می ش��وند و تاثیر 
آنها بر جهان اس��ت، اما این موضوع تنها به مصرف کنندگان و 
محصولی که خریده می ش��ود، ختم نمی ش��ود. این روند برای 
کارمن��دان ه��م وج��ود دارد. مخصوصا با نس��ل جوان تری که 
می خواهند ارزش های ش��ان با کارفرماهای شان مطابقت داشته 
باشد. برای آنها مهم است که در جایی که کار می کنند، تاثیرات 
اقدامات شان روی جهان محاسبه شود. »دارن پچتل« بنیانگذار 
و مدیرعام��ل »Brick and Mortar Ventures«، اهمیت 
این سه گانه ESG را می داند، اما در عین حال نگران چشم انداز 

سرمایه گذاری است.
* شیرجه زدن در حوزه امالک و مستغالت: از آنجا که فناوری 
ب��ه یک عنصر ثابت در زندگی روزمره تبدیل ش��ده اس��ت، وقت 
آن اس��ت که امالک و مس��تغالت هم وارد میدان شوند. »برندان 
 Fifth« واالس« بنیانگذار و ش��ریک مدیر شرکت سرمایه گذاری
Wall« می گوید س��ال ۲۰۲۲ سال رشد عظیم در فناوری امالک 

و مس��تغالت است: »با اینکه امالک و مستغالت تقریبا ۱3 درصد 
از تولید ناخالص داخلی آمریکا و یکی از بزرگ ترین طبقات دارایی 
و دس��ته های تسهیالت دهی است، اما این بخش یکی از کندترین 

صنایع برای پذیرش فناوری جدید بوده است.«
* انعطاف پذی��ری و شخصی س��ازی بیش��تر ب��رای همه: چه 
تکنیک های جمع آوری کمک مالی، مناسبت ها، تمرین ها و آموزش 
و کس��ب کار باشد و چه نباش��د، ۲۰۲۲ گزینه های فراوانی برای 
مردم و کسب وکارها به ارمغان خواهد آورد. »کنپ« می گوید که 
رهبران باید انگشت خود را روی نبض صنعت خود بگذارند و برای 
کمک به ش��کل دادن به آینده خود آماده باشند. همه گیری روش 
زندگی، کار و معاش��رت ما را تغییر داده است. همه از پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ه��ا گرفته تا دانش آموزان در فضای دیجیتال و نرمال 
جدید در پی مهارت آموزی هس��تند. همانطور که کس��ب و کارها 
ش��روع به بازگش��ایی بعد از همه گیری می کنند، این روند تغییر 
نمی کند،  بلکه به تکامل خود ادامه می دهد. دنیای کارآفرینی هم 

همین راه را خواهد پیمود.

همه به دنبال مهارت آموزی در دنیای جدید هستند
روندهای استارت آپی 2022

دولت از حذف ارز 4200 دفاع و مجلس به صورت مشروط موافقت کرد

مناقشه ارز ترجیحی در بودجه 1401

پیش بینی بازاریاب ها از چشم انداز سال 2022
اگر فقط یک نکته در طول سال ۲۰۱۲ به خوبی اثبات شده باشد، آن امکان وقوع اتفاقات مختلف در مدت 
زمانی اندک است. شاید یک سال از نظر عددی فقط ۱۲ ماه داشته باشد، اما در سال ۲۰۲۱ اتفاقات و تغییرات 
بس��یار زیادی در حوزه بازاریابی روی داد. در این س��ال شرایط ناامیدکننده ای که از زمان همه گیری کرونا بر 
دنیای کس��ب و کار س��ایه افکنده بود، به آرامی جای خودش را به نشانه های امیدوارکننده داد.  در طول سال 
گذشته بسیاری از بازاریاب ها شیوه فعالیت شان را با توجه به تغییر مداوم ترندها و نوآوری های تازه در این حوزه 
تغییر دادند. این امر با توجه به شرایط فعالیت برندها بسیار طبیعی به نظر می رسد. نکته مهم اینکه کسب و 
کار شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف نیازمند سازگاری با تغییرات صورت گرفته در طول 

سال اخیر است. به عالوه، بسیاری از اتفاقات پیش رو در سال ۲۰۲۲ نیز هنوز ناشناخته باقی مانده است...



فرصت امروز: نرخ تورم در پایان س��ال ۱۴۰۰ در چه محدوده ای خواهد 
ایس��تاد؟ با توجه به رویدادهای احتمالی پیش رو تا پایان س��ال از جمله 
احیای برجام و رفع تحریم ها، ش��اید یافتن پاسخ این سوال چندان آسان 
نباش��د، اما با نگاهی به روند حرکت تورم در ماه های گذش��ته می توان به 
پیش بینی ت��ورم ۱۴۰۰ پرداخت. آنطور که مرکز آمار ایران از رخدادهای 
تورمی آذرماه گزارش داده است، نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین 
س��االنه در آخرین ماه فصل پاییز کاهش��ی بوده است. به طوری که تورم 
ماهانه با ۰.8 درصد کاهش نس��بت به ماه قبل به رقم ۱.7 درصد رس��ید 
تا کمترین تورم ماهانه در شش ماه گذشته به ثبت برسد. همچنین تورم 
نقطه به نقطه با ۰.5    درصد کاهش به رقم 35.۲ درصد و تورم ساالنه با یک 
درصد کاهش به ۴3.۴ درصد رسید. در همین حال، بازوی پژوهشی وزارت 
کار در گ��زارش تازه خود به تحلی��ل روند تورم آذرماه پرداخت و از برآورد 
تورم 3۰ درصدی تا پایان س��ال ۱۴۰۰ خب��ر داد. مطابق این پیش بینی، 
نرخ تورم در پایان سال در حالی به ۲9.8 درصد خواهد رسید که در حال 
حاضر فاصله بین اعداد پیش بینی شده و میزان تورم محقق شده حدود 5.۲ 
واحد درصد است، حال آنکه این میزان در اردیبهشت ماه حدود ۰.۲ واحد 
درصد بود. از س��وی دیگر، شاخص های س��ه گانه تورم در آذرماه در حالی 
روند کاهشی داشتند که محور تورم در این ماه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
بوده اس��ت، به طوری که در دو ش��اخص تورم نقطه ای و میانگین، میزان 
تورم خوراکی ها باالتر بوده و فقط در تورم ماهانه با اختالف ناچیزی از تورم 

گروه غیرخوراکی ها و خدمات تورم باالتری تجربه کرده است.
وزن تورم خوراکی ها در سبد خانوار

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
گزارش به تحلیل آماری روند تورم در آذرماه امسال پرداخت. براساس این 
گزارش، ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارها )CPI(، معیار 
س��نجش تغییرات قیمت کاالها و خدماتی اس��ت که به مصرف خانوارها 
می رسد. در واقع شاخص قیمت کل، میانگین موزونی از شاخص قیمت در 
مجموع ۴55 قلم شامل 3۰8 قلم کاال و ۱۴7 قلم خدمت است. این شاخص 
مهمترین ابزار اندازه گیری میزان تورم قیمت ها در اقتصاد کش��ور است و 
کاربرده��ای گوناگونی از جمله در برآورد قدرت خرید پول کش��ور، معیار 
س��نجش قدرت خرید و تعدیل حقوق و دستمزد دارد. اهمیت دیگر این 
ش��اخص آن است که عالوه بر برنامه ریزان و محققان حوزه های اقتصادی، 

متخصص��ان حوزه های اجتماعی را نیز ج��زو کاربران اصلی آمارهای تورم 
هس��تند. به این دلیل که افزایش تورم، اصلی ترین مسائل اجتماعی مانند 
فقر و بیکاری را مس��تقیما تحت تاثیر قرار می دهد؛ به نحوی که با افزایش 
قیمت کاالها، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و این موضوع سبب کاهش 

رفاه آنها می شود.
در ادامه این گزارش به پیش بینی تورم میانگین و میزان اختالف با تورم 
محقق ش��ده توسط مرکز آمار پرداخته ش��ده و آمده است: بنا بر آمارهای 
رسمی تا پایان مردادماه انتظارات تورمی صعودی بوده است، به طوری که 
میزان تورم پیش        بینی ش��ده از ۴۱.۲ درصد در اردیبهشت به ۴5درصد در 
مردادماه رس��یده است. در ادامه تا پایان اسفندماه این روند معکوس شده 
اس��ت و پیش بینی ش��ده که تورم از ۴۴.7 درصد در شهریورماه به ۲9.8  
درصد در اس��فندماه برسد. اگر بخواهیم میزان صحت این پیش بینی ها را 
بسنجیم باید این اعداد را با میزان واقعی تورم های محقق شده در ماه های 
سال مقایسه کنیم. تحلیل های رس��می نشان می دهد که این اختالف از 
۰.۲ واح��د درصد در اردیبهش��ت به 5.۲ واحد درص��د در آذرماه افزایش 
پیدا کرده است. بازوی پژوهشی وزارت کار سپس به چهار گروه تاثیرگذار 
در س��بد خانوار پرداخته و ضرایب اهمیت گروه های اصلی س��بد کاالها و 
خدمات مصرفی خانوارهای کشور در ۱۲ گروه عمده در سه بخش شهری، 
روس��تایی و کل را تش��ریح کرده اس��ت. این گروه ها شامل »خوراکی ها و 
آشامیدنی ها«، »دخانیات«، »پوش��اک و کفش«، »مسکن، آب، برق، گاز 
و س��ایر س��وخت ها«، »مبلمان و لوازم خانگی و نگه��داری معمول آنها«، 
»بهداش��ت و درمان«، »حمل ونقل«، »ارتباط��ات«، »تفریح و فرهنگ«، 
»آموزش«، »هتل و رستوران« و »کاالها و خدمات متفرقه« است. براساس 
آمارهای رس��می از بی��ن ۱۲ گروه عم��ده هزینه ای خان��وار، چهار گروه 
»مسکن، آب، برق، گاز و س��ایر سوخت ها«، »خوراکی ها و آشامیدی ها«، 
»بهداشت و درمان« و »حمل ونقل« به ترتیب دارای بیشترین وزن در سبد 
خانوار اس��ت؛ به طوری که بیش از 7۶درصد از ضریب اهمیت سبد کاالها 
و خدمات موردنیاز خانوارهای کشور و نیز مناطق شهری و روستایی را به 
خود اختصاص داده اند. البته از این میان، سهم دو گروه »مسکن، آب، برق، 
گاز و سایر سوخت ها« و »خوراکی ها، آشامیدنی ها« بیش از59درصد است.

تحلیل آماری تورم در آخر پاییز
براس��اس آمارهای رس��می، ت��ورم ماهانه آذرم��اه ۱.7 درص��د بوده و 

خوراکی ها و آشامیدنی ها تورمی ۱.۴ درصدی و کاالهای غیرخوراکی ها و 
خدم��ات تورم ۱.8 درصدی را تجربه کرده اند. تورم ۱.7 درصدی آذرماه با 
کاهش ۰.7 واحد درصدی نسبت به تورم آبان ماه )۲.۴ درصد( مواجه شد. 
همچنین تورم ماهانه از س��طح ۲.7 درصد در فروردین ماه به 3.9 درصد 
در شهریورماه رسید و سپس به صورت پله ای کاهش پیدا کرد، به طوری 
که به ۱.7 درصد در پاییز رس��ید. از س��وی دیگر، در ماه مذکور دو گروه 
تورمی منفی داشته اند؛ نخست گوشت قرمز و گوشت ماکیان )گوشت مرغ( 
)منفی ۰.۲ درصد( و گروه دیگر میوه و خشکبار )منفی ۱.۱ درصد(. تورم 

منفی این گروه ها تاثیر کاهشی بر نرخ تورم ماهانه داشته است.
در آذرم��اه برخی گروه ها تورمی باالتر و برخ��ی تورمی پایین تر از تورم 
ماهانه را تجربه کرده اند. گروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها )۱.۴ درصد(، 
مس��کن، آب، برق، گاز و سایر س��وخت ها )یک درصد(، بهداشت و درمان 
)۱.3 درص��د(، ارتباط��ات )یک درص��د( و آم��وزش )۱.۶ درصد( تورمی 
پایین ت��ر از ت��ورم ماهانه و گروه ه��ای دخانیات )3.9 درصد(، پوش��اک و 
کف��ش )3.۱ درصد(، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها )۲.۱ 
درص��د(، حمل ونقل )۲.8 درصد(، تفری��ح و فرهنگ )۲.۱ درصد(، هتل و 
رستوران )۲ رصد( و کاالها و خدمات متفرقه )۲.۲ درصد( تورمی باالتر به 
نس��بت تورم ماهانه ثبت کردند. همچنین گروه های »محصوالت خوراکی 
طبقه بندی نش��ده در جای دیگر« )ادویه و چاش��نی ش��امل زعفران، رب 
گوجه فرنگی و س��س گوجه فرنگی )5.5 درصد(، دخانیات )3.9 درصد( و 
س��بزیجات )سبزی ها و حبوبات شامل سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز( 
)3.5 درصد( باالترین نرخ تورم ماهانه را در بین گروه های اصلی داشته اند. 
گروه ه��ای »اجاره«، »حمل ونقل« و »نان و غالت« نیز بیش��ترین ضریب 
تاثیر را در افزایش تورم ماهانه داشته اند که این موضوع نسبت به ماه آبان 

تفاوتی نداشت.
براساس این گزارش، تورم نقطه ای نیز در آذرماه 35.۱۴ درصد ثبت شده 
اس��ت که نسبت به ماه گذشته )35.۶۴ درصد در آبان ماه( کاهش حدود 
۰.5 واحد درصدی داشته است. در این شاخص خوراکی ها و آشامیدنی ها 
ت��ورم ۴۱.8 درص��دی و کااله��ای غیرخوراکی و خدم��ات تورمی 3۱.8 
درص��دی را تجربه کردند. نهایتا تورم ۱۲ماه��ه در آذرماه به ۴3.۴ درصد 
رس��ید که خوراکی ها و آشامیدنی ها تورم 58.3 درصدی و غیرخوراکی ها 

نیز تورم 3۶.۶ درصدی را تجربه کردند.

بیشترین وزن تورم در سبد خانوار به خوراکی ها و آشامیدنی ها اختصاص دارد

پیش بینی تورم 30 درصدی تا پايان 1400

اتاق بازرگاني ایران در گزارش اخیر خود به تحلیل برخي از شاخص هاي 
اقتصادي ایران با تمرکز بر صنعت پتروش��یمي پرداخته که نشان از چند 
س��ناریوي متفاوت دارد. این گ��زارش با فرض به ثمر رس��یدن مذاکرات 
هسته ای و حصول توافق، پیش بینی های خوش بینانه ای از وضعیت اقتصاد 
کالن و به طور خاص صنعت پتروش��یمی کش��ور ارائه کرده اس��ت. البته 
»گزارش پتروشیمی ایران؛ فصل چهارم ۲۰۲۱؛ حاوی پیش بینی های پنج 
ساله تا ۲۰۲5« توسط گروه فیچ سلوشنز تهیه شده و مرکز پژوهش های 

اتاق ایران آن را ترجمه شده است.
در این گزارش به دو س��ناریوی تورمی در س��ال ۱۴۰۱ اش��اره شده و 
آمده است: در کنار هم قرار دادن تحلیل هاي نهادهاي بین المللي از آینده 
اقتصادي کش��ور، نش��ان مي دهد که وضعیت بسیاري از شاخص ها، بسته 
به نتیجه رس��یدن مذاکرات یا نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود. همچنین 
در صورت اجراي برخي سیاس��ت هاي اصالحي ش��رایط اقتصادي ایران با 
آنچه امروز مش��اهده مي شود متفاوت خواهد بود. براساس برآوردهای این 
گزارش، نرخ رش��د اقتصادي و متوس��ط نرخ تورم کش��ور در سال ۲۰۲۲ 
ب��ه ترتیب مع��ادل ۴.۴ درصد و 8 درصد خواهد بود. این در حالي  اس��ت 
ک��ه پیش بیني مرکز پژوهش هاي اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کش��ور، با 
توجه به نامعلوم بودن چش��م انداز رفع تحریم هاي اقتصادي، بس��ته به دو 
ف��رض ۱- تداوم وضعیت موجود و ۲- اعمال برخي اصالحات س��اختاري 
و نهادي، نتایج تا حدي متفاوت را نشان مي دهد. چنانکه سناریوي تداوم 
وضع موجود، رش��د اقتصادي حدود 9.۲ درصد براي سال آینده و سپس 
کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.5 درصدي از سال ۱۴۰۲ را به دنبال 
خواهد داشت و تورمي در محدوده ۶۴ تا 7۰ درصد را شاهد خواهیم بود. 
در صورت اعمال اصالحات نیز رشد اقتصادي حدود 8 درصد و پس از آن 
در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصالحات در بازه ۱5 تا 33 

درصد پیش بیني شده است.

برآورده��ای بانک جهاني و صندوق بین المللي پول از رش��د اقتصادي و 
تورم کشور در سال هاي آینده به پیش بیني هاي اتاق ایران نزدیک تر است. 
طب��ق آخرین گزارش بانک جهاني، نرخ رش��د اقتصادي در س��ال ۲۰۲۱ 
معادل ۱.5 درصد و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.7 درصد خواهد بود. همچنین 
براساس آخرین پیش بیني هاي انجام شده توسط صندوق بین المللي پول، 
رش��د اقتصادي در س��ال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.5 درصد و ۲ 
درصد و نرخ تورم نیز براي دو سال مذکور به ترتیب 39.3 درصد و ۲7.5 

درصد خواهد بود.
این گزارش در حالي منتش��ر شده اس��ت که مرکز آمار ایران نرخ تورم 
س��االنه در آذرم��اه امس��ال را ۴3.۴ درصد اع��الم کرده اس��ت. البته در 
گزارش هاي غیررسمي این آمار باالتر هم مي رود، اما نرخ تورم رسمي که 
توسط نهادهاي زیر نظر دولت اعالم مي شود، در سه ماه اخیر در یک روند 
کاهش��ي قرار گرفته اس��ت. موضوعي که از نگاه دولتمردان یک دستاورد 
محسوب مي ش��ود. البته یکي از نگراني هاي بزرگ براي سال آینده، تاثیر 
حذف ارز ترجیحي براي تامین کاالهاي اساسي است. این موضوع مي تواند 
به تشدید انتظارات تورمي بینجامد و نرخ تورم را در سال آینده باالتر از این 
نیز ببرد. در الیحه بودجه سال آینده، پیش بیني شده که نرخ ارز ترجیحي 
براي تامین این کاالها حذف ش��ود و در ع��وض یارانه به صورت نقدي به 

مردم پرداخت شود.
براس��اس این گزارش، در تحلیل صنعت پتروشیمي، ذخایر باالي نفت، 
آمادگي براي توسعه، وجود مشوق هاي صادراتي، روابط خوب با همسایگان، 
بازار بزرگ داخلي و قوانین حامي س��رمایه گذاري خارجي، نقاط قوت این 
صنعت هستند. تحریم هاي بین المللي، توسعه دیرهنگام بخش پتروشیمي 
در مقایسه با رقبا و عدم دسترسي به فناوري خارجي نقاط ضعف هستند. 
فرصت هاي مهم روبه روي این صنعت، احتمال کاهش تحریم ها، توس��عه 
میدان عظیم پارس جنوبي، توس��عه مناطق ویژه اقتصادي پتروش��یمي، 

گس��ترش عرضه اتیلن و ایجاد مناطق آزاد جدید اس��ت. تهدیدها شامل 
تأثیر همه گیري کووید-۱9 بر مصرف محصوالت پتروش��یمي، عدم ورود 
سرمایه گذاران اروپایي به دلیل ترس از جریمه هاي آمریکا، امکان مواجهه 
نظام��ي ای��ران و آمریکا، نگراني در مورد کاهش تولی��د نفت، کمتر بودن 
قیمت محصوالت پتروش��یمي در ایران در مقایسه با بازارهاي بین المللي 
و فس��خ قراردادهاي موجود با ش��رکت هاي داخلي است. دولت قصد دارد 
تولید پتروشیمي را تا سال ۲۰۲۶ به ۱۴۰ میلیون تن در سال برساند که 
تحقق آن، مس��تلزم 7۰ میلیارد دالر سرمایه گذاري است. امضاي قرارداد 
همکاري ۲5 ساله بین ایران و چین نیز در مارس ۲۰۲۱، روابط اقتصادي، 
تجاري و نظامي بین دو کشور را تقویت مي کند که عالوه بر منتفع شدن 
صنعت از رشد صادرات به چین و افزایش سرمایه گذاري داخلي در صنایع 
مصرف کننده محصوالت پتروش��یمي، تا ح��دي از آثار زیانبار تحریم هاي 

تحت رهبري آمریکا نیز خواهد کاست.
در تحلیل س��وات ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی، نقاط قوت شامل 
موقعیت برتر این ش��رکت به عنوان بزرگ تری��ن تولیدکننده محصوالت 
پتروش��یمی ایران و دومین تولیدکننده بزرگ خاورمیانه پس از س��ابیک 
عربس��تان سعودی است. نقاط ضعف شامل تأخیرهای طوالنی در تکمیل 
پروژه ها، باالتر بودن هزینه های اتان از رقبای منطقه ای و تحت تأثیر قرار 
گرفتن منافع اقتصادی از تصمیمات سیاسی است. تمرکز برنامه پنج ساله 
ششم شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم، 
چشم اندازهای جدید رشد در سرمایه گذاری، دستیابی به فناوری و افزایش 
تجارت ناش��ی از توافق جدید احتمالی، فرصت های پیش روی این شرکت 
است. عقب تر بودن رشد تولید گاز طبیعی از رشد ظرفیت کراکر، استفاده 
اکثر ظرفیت های برنامه ریزی ش��ده از خوراک اتان داخلی به دلیل تفاوت 
هزین��ه اندک اتان با نفتا و عدم دس��تیابی به توافق جدید نیز تهدیدهای 

پیش روی این شرکت هستند.

پتروشیمی ایران به ۷0میلیارد دالر سرمایه گذاری ساالنه نیاز دارد

2 سناریوی تورمی در سال 1401

یادداشت

لزوم حذف تدریجی ارز ترجیحی

سیم توکل
عضو اتاق بازرگانی تهران

شاید بتوان گفت یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین اقدام اقتصادی 
دولت سیزدهم، تصمیم تک نرخی کردن ارز یا اصطالحا برنامه حذف ارز 
ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است که با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر روی 
میز پاس��تور قرار دارد. به نظر می رسد ایده اولیه اجرای این برنامه تحت 
تأثیر محقق نش��دن اهداف سیاست دولت قبل در کنترل نرخ کاالهای 
اساسی باشد که به واسطه افزایش ناگهانی قیمت دالر تصمیم گرفته شد 
برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، آرد، گندم، نهاده های دامی و... ارز با 
نرخی متفاوت از سوی دولت توزیع شود. در همان زمان بخش خصوصی با 
هشدار درباره تبعات دو نرخی شدن ارز بر پایه تصمیم های مشابه پیشین، 

مخالفت خود را اعالم کرده بود.
نباید از نظر دور داش��ت که دو نرخی ش��دن قیمت دالر در آن زمان 
فضا را برای سوءاستفاده گروه هایی خاص فراهم کرد و این تصمیم، رانت، 
ناکارآمدی و فس��اد مالی فراوانی به دنبال داش��ت که فش��ار آن را اقشار 
مختلف مردم به ویژه گروه های آس��یب پذیر متحمل شدند. با این حال، 
حساسیت مس��ئله قیمت گذاری در جامعه، فشار بیش از حد اقتصادی 
و معیشتی بر دوش مردم و آسیب پذیری باالی بخش تولید و صنعت از 
این ناحیه، عواملی هستند که برنامه ریزی دقیق، طرح اجرایی مشخص و 

سیاست گذاری بسیار هوشمندانه ای برای حذف ارز ترجیحی می طلبد.
بر کسی پوشیده نیست که هرگونه تغییر در سیاست های ارزی کشور 
ابتدا تغییر در هزینه های تولیدکنندگان را س��بب می شود و به تبع آن 
مصرف کننده از این دامنه متأثر خواهد ش��د. باالرفتن بهای تمام ش��ده 
کاالهای تولیدی در شرایطی که قدرت خرید بیش از 8۰ درصد جامعه 
س��قوط کرده است، س��بب ایجاد رکود بیشتر، سخت تر شدن شرایط و 
افزایش فشار بر اقشار آسیب پذیر می شود؛ بنابراین هرگونه ایجاد التهاب در 

بازار کشور می تواند پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد.
دولت پیشنهاد داده که با افزایش مبلغ یارانه نقدی، فاصله به وجود آمده 
را کاهش خواهد داد، اما به نظر نمی رسد که این موضوع تأثیر چندانی در 
کاهش فشار بر مردم داشته باشد، به ویژه اینکه فاصله سطح درآمدی و 
هزینه کرد اقش��ار مختلف در شرایط کنونی زیاد است و تورم زا بودن این 
تصمیم و شوک آن به بازار موجب بیشتر شدن اختالف درآمد خواهد شد. 
همچنین وجود تعرفه های وارداتی باال، قیمت کاالهای وارداتی را افزایش 
خواهد داد و به تبع افزایش قیمت نهاده های دامی، دارو، گندم و... قیمت 
سایر اقالم نیز افزایش خواهد یافت. طبیعی است کاالیی که اکنون با ارز 
۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می شود پس از حذف تعرفه با دالر ۲۶ هزار 
تومانی وارد خواهد ش��د و در گروه های کاالیی حذف شده شاهد جهش 
شش برابری قیمت خواهیم بود. پس برای اجتناب از وخیم تر شدن اوضاع 

اقتصادی و معیشتی، این تصمیم باید به صورت تدریجی اجرا شود.
اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نکات مثبتی همچون ایجاد رقابت در 
بخش های صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت، کاهش 
مداخله دولت در نظام قیمت گذاری و... خواهد داشت، اما فراموش نکنیم 
که از سال ۱39۶ به این سو بخش تولید نتوانسته فرصت های مناسبی 
برای افزایش نقدینگی بیابد و بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط تحت 

تأثیر این تصمیم قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
امواج تورمی ایجادش��ده پس از حذف ارز ترجیحی به احتمال فراوان 
سبب ناتوانی بخش زیادی از تولیدکنندگان در تهیه و تأمین کاال به اندازه 
قبل می شود. از این رو، با برهم خوردن چند باره تناسب بین بخش های 
عرضه و تقاض��ا در اقتصاد ایران، س��فره بخش های متوس��ط درآمدی 
کوچک تر خواهد ش��د. افزایش شکاف طبقاتی از دیگر پیامدهای زیانبار 
این طرح هست و از همه مهمتر، افرادی که به دارو و تجهیزات پزشکی 
ضروری نیازمند هستند و توان مالی برای تأمین آن با قیمت های جدید را 

ندارند، در ماراتن بقا ناکام خواهند شد.

یارانه جدید به دی نرسید، احتماال بهمن
پس از یارانه معیشتی،  یارانه نقدی ۴5 هزار و 5۰۰ تومانی هم امروز 
)دوشنبه( به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و با وجود اعالم 
اولیه، یارانه جدید که احتماال رقمی بین 9۰ تا ۱۲۶ هزار تومان است 
در دی ماه پرداخت نش��ده و به بهمن ماه موکول خواهد شد، این در 
حالی است که منابع پرداخت این یارانه باید از محل حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی باشد که هنوز این اتفاق نیفتاده است. به گزارش ایسنا، از سال 
۱389 تاکنون سال هاست که در بیستم هر ماه یارانه نقدی ۴5 هزار 
و 5۰۰ تومانی به حساب میلیون ها ایرانی واریز می شود که تعدادشان 
به 78 میلیون نفر در ماه می رسد. از آبان ۱398 نیز با افزایش قیمت 
بنزین یارانه جدیدی تحت عنوان کمک معیش��تی به چرخه یارانه ای 
ای��ران وارد ش��د و در دهم هر ماه مبلغ متفاوتی بن��ا به تعداد خانوار 

پرداخت می شود.
ام��ا در چند ماه اخیر که دولت بر برنامه خود برای اصالح وضعیت 
یارانه ه��ای پنهان تاکید داش��ته و ماجرای ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
مطرح اس��ت، از سوی چند مرجع دولتی اعالم شد که یارانه جدیدی 
در ازای این حذف ارزی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد. مسعود 
میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که حمایت نقدی 
بین 9۰ تا حدود ۱۲۰ هزار تومان است. پورمحمدی، معاون او نیز بر 
پرداخت نقدی در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تاکید کرده بود. همچنین 
 اواخر آذرماه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور از پرداخت 
یارانه نقدی در اوایل دی ماه خبر داد و گفت که مبلغ یارانه تا دو برابر 
رش��د می کند، اما ظاهرا زمان را مناس��ب اعالم نکرده بود و در ادامه 
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز با اینکه یارانه را رد نکرد ولی زمان 

آن را هم تایید نکرد.
پیگیری ه��ا نش��ان داده بود که دولت در نظ��ر دارد یارانه جدید را 
بین 9۰ تا ۱۲۶ هزار تومان بین یارانه بگیران معیش��تی که حدود ۶۰ 
میلیون نفر هستند پرداخت کند که برای 3۰ میلیون نفر رقم 9۰ هزار 
و 3۰ میلیون نفر دیگر ۱۲۶ هزار تومان است. با این حال گفته می شد 
یارانه جدید همراه با یارانه معیشتی پرداخت خواهد شد ولی در موعد 
واریز مشخص ش��د که خبری از این یارانه نیست. هرچند احتماال تا 
آخر ماه بررسی و پرداخت صورت گیرد که اکنون در آستانه پرداخت 
یاران��ه نقدی ۴5 ه��زار و 5۰۰ تومانی هم اعالم س��ازمان هدفمندی 
یارانه ها نش��ان می دهد، پرداخت محدود به همان مبلغ نقدی است و 

یارانه جدید پرداخت نمی شود.
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فرص��ت امروز: کلیات الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ دیروز در صحن علنی 
مجلس تصویب شد و آنطور که خبرگزاری دولت )ایرنا( گزارش داده، این 
رأی بدان معناست که »مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت کرده است.« 
در همین حال، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز 
از حذف مش��روط ارز ترجیحی در الیحه بودجه خبر داد و گفت: »معنای 
حذف مشروط این است که دولت تضمین دهد اقالم پرمصرف را با قیمت 
ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند و نرم افزار آن هم در کمیسیون 

تلفیق طراحی شده است.«
در جلس��ه علنی روز یکشنبه مجلس، نمایندگان با ۱7۴ رأی موافق در 
برابر 7۶ رأی مخالف، کلیات الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ کشور را تصویب 
کردن��د. در این جلس��ه رئیس جمهوری از کلیات الیح��ه بودجه ۱۴۰۱ و 
از ح��ذف ارز ترجیحی دفاع کرد. طبق آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای 
اسالمی پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق، ابتدا کلیات الیحه بودجه در 
صحن مجلس مورد بحث قرار می گیرد. در جریان بررس��ی کلیات بودجه، 
پنج نفر مخالف و پن��ج نفر موافق حداکثر در ۱5 دقیقه دیدگاه های خود 
را مطرح کردند. پس از آن دولت و کمیسیون هر کدام حداکثر ۴5 دقیقه 
برای دفاع زمان داش��تند و در نهایت درباره کلیات بودجه رأی گیری شد. 
بدی��ن ترتیب، کلیات الیحه بودجه س��ال آینده ب��ا ۱7۴ رأی موافق، 7۶ 
رأی مخالف و ش��ش رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ رأی به تصویب رسید و 
نمایندگان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم موافق کردند. الیحه بودجه سال 

۱۴۰۱ یکشنبه ۲۱ آذرماه از سوی دولت تقدیم مجلس شده بود.
توافق دولت و مجلس درباره ارز ترجیحی

چهار هفته پس از تقدیم الیحه بودجه سال آینده به مجلس، کلیات این 
الیحه در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید و روند بررسی 
بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس کلید خورد. به گزارش خبرآنالین، دو 
بحث مهم بودجه س��ال آینده ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یکس��و 
و رش��د درآمدهای مالیاتی از س��وی دیگر بود. مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی چنان فضا را داغ کردند که نقبی به ماجرای ارائه الیحه دوفوریتی 
دولت به مجلس درخصوص تغییر سازوکار تخصیص ارز زده شد و ماجرای 
مخالفت مجلس با فوریت این الیحه نیز تش��ریح گردید. با اینکه ش��مار 
مخالفان کلیات بودجه باال بود، اما بس��یاری از موافقان به صورت مشروط 
موافق��ت خود را اعالم کردند. بر این اس��اس هرچن��د کلیات بودجه رأی 
گرفت، اما به نظر می رسد بررسی بودجه برای دولت چندان خالی از دردسر 
نباشد خصوصا که قرار است در قالب این الیحه، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف 

و یارانه نقدی جایگزین آن شود.

ابراهیم رئیس��ی در این جلس��ه از حذف ارز ترجیحی دفاع کرد و گفت: 
»ما کار را که در دولت ش��روع کردی��م، آن 8 میلیارد دالری که در قانون 
پیش بینی شده بود چیزی از آن نمانده بود. در نیمه دوم سال مبلغی برای 
ارز ترجیح��ی برای دولت نمانده بود. اگر می خواس��تیم آنچه که در قانون 
پیش بینی ش��ده بود را اجرا کنیم باید ارز ترجیحی را بدون اینکه جبران 
شود، حذف می کردیم اما خط قرمز ما سفره مردم بوده و هست. ما موضوع 
را در جلس��ات مختلف مطرح کردیم و در شورای هماهنگی سران قوا هم 
طرح ش��د و نهایتا به این رس��ید که برای ماه های بع��د باید ارز ترجیحی 
ادامه پیدا کند و بعد هم برای جبرانش تمهیدات مقدماتی اندیشیده شود. 
خدمت مقام معظم رهبری هم که موضوع مطرح شد ایشان تأکید کردند 

که نظر مجلس اخذ شود.«
رئیس جمه��وری ادامه داد: »بعد از فرمایش رهبری موضوع را در دولت 
مطرح کردیم و به عنوان الیحه دوفوریتی در دولت تصویب ش��د که اول، 
ادامه دادن ارز ترجیحی در چند ماه آتی تا ش��رایط آماده ش��ود و دوم، در 
صورت حذف، جبران آن برای مردم چون حذف ارز ترجیحی بدون جبران 
برای خانواده های نیازمند کار درستی نیست.« رئیسی یادآور شد: مجلس 
بعد از تقدیم الیحه رأی به فوریت آن نداد. یعنی مجلس نه اعالم کرد که 
ارز ترجیح��ی که االن پولی به عن��وان آن وجود ندارد را چه کنیم و نه بر 
فرض اینکه نباید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، درباره جبران آن نظر دادند. 
دو راه که بیشتر نیست یا ادامه دادن ارز ترجیحی یا حذف آن و جبرانش 

برای مردم که مجلس برای هیچ کدام اعالم نظر نکردند.«
به گفته وی، »ترجمان رأی به عدم فوریت الیحه دولت، یعنی حذف ارز 
ترجیحی. من شرحی برای ریاست مجلس نوشتم تا برای نمایندگان روشن 
ش��ود که رأی به عدم فوریت الیحه دولت چیست. باالخره یا مجلس باید 
می گفت ای��ن ارز ترجیحی ادامه یابد یا می گفت ادامه نیابد که ما جبران 
آن را چه کنیم. نتیجه این می ش��د که ارز ترجیحی باید حذف شود ولی 
ما آن را به مصلحت ندانستیم. این کار شوک وارد کردن به معیشت مردم 
اس��ت که مقام معظم رهبری لطف کردند و مش��کل را برای این چند ماه 
ح��ل کردند تا ما وضعیت فعلی اقتص��ادی را ادامه دهیم تا تعیین تکلیف 

قطعی شود.«
رئیس مجل��س نیز در این میان گفت: »دولت تازه کار را ش��روع کرده 
بود و بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی اس��تفاده ش��ده بود. دولت الیحه 
دوفوریتی به مجلس ارائه کرد و انتظار داش��ت ما ظرف ۴8 ساعت درباره 
آن تصمیم گیری کنیم. مجلس نمی توانست تصمیم فی البداهه و عجوالنه 

برای این امر مهم بگیرد.«

سال آینده دولت چقدر حقوق می دهد؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه سال آینده در کشور۶5۰ 
هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می شود، گفت: کل درآمد نفتی ما ۲۶ 
میلیارد دالر است که صرفا ۶۲.5 درصد آن را می توانیم تبدیل و استفاده 
کنیم. چندین سال است علی رغم اینکه قیمت برخی ارقام مانند سوخت و 
ارز ترجیحی را ثابت نگه داشتیم، اما تورم 5۰ درصدی را به مردم تحمیل 
کرده ای��م، اگرچه این عوامل تاثیر دارد اما ریش��ه های اصلی تورم در جای 
دیگر است. نخستین ریشه در منابع و مصارفی است که دولت آن را درست 
نبیند، در واقع مصارف را بدون وجود داشتن منابعی باال ببرد و مجبور به 
اس��تقراض ش��ود که ما این را در بودجه ۱۴۰۱ خط قرمز خود دانسته ایم 

یعنی خلق پول و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز ما شده است.«
مس��عود میرکاظمی ادامه داد: »امسال به لطف خدا و علی رغم تحمیل 
همه هزینه ها از دولت قبلی به دولت سیزدهم اجازه نداریم از بابت دولت 
خل��ق پول ش��ود و این افتخاری برای دولت س��یزدهم اس��ت. نکته دوم 
دارایی های خارجی بانک مرکزی اس��ت، ریشه این در کجاست؟ ریشه در 
این است که ما یک مقدار ارز محدود داریم مثال ۱5 میلیارد دالر که باید 
ب��ا آن ه��م ارز ترجیحی بدهیم و هم باید بانک مرک��زی آن را در نیمایی 
بفروشد و به حساب خزانه واریز کند که ما بتوانیم حقوق دهیم، اما این دو 
را نمی تواند انجام دهد به همین دلیل ارز ترجیحی را می دهد یا به حساب 
خزان��ه واریز می کند و در نهایت در بازار ۲3 تومان یا ۲۴ تومان خریداری 
می کند و ۴۲۰۰ به وزارت جهاد کش��اورزی می دهد و این سبب می شود 
پایه پولی باال برود و تورم خلق ش��ود.« به گفته وی، »در سال ۱۴۰۱ کل 
درآمد نفتی ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه است البته برخی از دوستان 
می گویند امکان ندارد ما به این فروش برسیم ضمن آنکه ۲۶ میلیارد دالر 
کل درآمد نفتی ما می ش��ود، با کم کردن س��هم صندوق و سهم شرکت 
مل��ی نفت و 3 درص��د مناطق محروم ح��دود ۶۲.5 درصد می ماند یعنی 
۱۶ میلی��ارد دالر، باید با این پول 38۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بابت 
هزینه ه��ای جاری و عمرانی واریز کرد و هم اینکه باید ارز ترجیحی را نیز 

پرداخت کرد، آیا چنین چیزی امکان دارد؟«
کلیات الیحه بودجه در حالی به تصویب رسید که بخش عمده اظهارات 
نمایندگان موافق این بود که رد الیحه تبعات سیاس��ی دارد، اما مخالفان 
بودج��ه از موج تورمی و عدم بهبود معیش��ت ابراز نگران��ی کرده و حتی 
روح اهلل ایزدخواه، عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس هشدار داد که 
تورم های چندگانه موجود در الیحه بودجه به دش��من پالس می دهد که 
تورم تحریمی را به سایر تورم ها بیفزاید و با این امر شاهد پول داغ باشیم.

کلیات الیحه بودجه 1401 در مجلس تصویب شد

موافقت مشروط با حذف ارز 4200

بررسی نتایج طرح گردآوری اطالعات پروانه های ساختمانی صادرشده در 
شهرداری های کشور در فصل تابستان ۱۴۰۰ نشان می دهد که در این فصل 
3۲هزار و ۱3۶ پروانه س��اختمانی در شهرداری های سراسر کشور صادر شده 
که نسبت به فصل گذشته ۱۴.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 
39.۴درصد کاهش داشته است. این تعداد پروانه صادرشده، کمترین مقدار از 

پاییز ۱397 تاکنون محسوب می شود.
تعداد واحدهای مس��کونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی شهر 
تهران در تابستان 9.۶ درصد و در کل نقاط شهری کشور 3۱.9 درصد نسبت 
به تابستان سال قبل کاهش پیدا کرده است. آمارهایی که از منفی  شدن روند 
صدور پروانه های ساختمانی در مناطق شهری حکایت دارد. در تابستان امسال 
3۲هزار و ۱3۶ پروانه س��اختمانی در شهرداری های سراسر کشور صادر شده 
که نسبت به فصل بهار ۱۴.9 درصد و نسبت به تابستان پارسال 39.۴درصد 

کاهش داشته است.
آمارها نش��ان می دهد در فصل تابستان ۱۴۰۰، مجموع مساحت زیربنای 
پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان ۱8میلیون و 395هزار مترمربع 
بوده که این میزان نسبت به فصل گذشته ۱۰.۴درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال گذشته ۲9.۱درصد کاهش داشته است. در این فصل میانگین مساحت 
زیربنا در پروانه های احداث ساختمان مسکونی به 578 مترمربع می رسد. در 
تابستان امسال 93هزار و 578 واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی مجوز 
ساخت گرفته که این تعداد نسبت به بهار امسال 9.5درصد و نسبت به تابستان 
پارس��ال 3۱.9درصد کاهش دارد. همچنین به  طور میانگین تعداد واحدهای 
پیش بینی شده در هر پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری کشور 3.3 واحد 

بوده است. بررسی وضعیت استان های کشور از نظر تعداد واحدهای مسکونی 
پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان شهرهای کشور حاکی است 
که از نظر تعداد تولید مس��کن، استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و 
فارس در رتبه های اول تا چهارم بیشترین میزان تولید مسکن قرار دارند و البته 
تولید هر چهار استان در مقایسه با تابستان سال قبل کاهش قابل  توجهی را 
تجربه کرده است. در این میان، روند صدور پروانه ساختمانی در مناطق شهری 
استان های هرمزگان، قزوین، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، البرز و 
آذربایجان شرقی با رشد مواجه بوده است؛ هرچند میزان تولید مسکن در این 
استان ها درصد کمی از تولید مسکن کش��ور را شامل می شود و در بسیاری 
موارد، این رشد تولید فقط جبران افت فصل بهار بوده و اتفاق خارق العاده در 

حوزه مسکن این استان ها محسوب نمی شود.
عالوه بر این، نتایج طرح گردآوری اطالعات پروانه های ساختمانی صادر شده 
در شهرداری های کشور نش��ان می دهد در تابستان امسال، ۱3.۴درصد کل 
واحدهای مس��کونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی به شهر تهران 
اختصاص داش��ته اس��ت؛ به گونه ای که از مجموع 93ه��زار و 578هزار واحد 
مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی کل مناطق شهری کشور، 
۱۲هزار و ۴93واحد مربوط به شهر تهران بوده است. این تعداد در مقایسه با 
فصل بهار ۱3درصد افزایش و نسبت به تابستان سال قبل 9.۶درصد کاهش 

نشان می دهد.
از نکات قابل  تأمل در تولید تابس��تانی مسکن در شهر تهران، افزایش 
قابل تأمل میانگین مس��احت زمین در پروانه های س��اختمانی است که 
در ای��ن فصل با 3۴.۴درصد افزایش نس��بت به فص��ل بهار به ۶۱۲هزار 

مترمربع رس��یده اس��ت. این مقدار نس��بت به تابستان س��ال قبل نیز 
5.7درصد افزایش را نش��ان می دهد و به  نوعی از کاهش تولید مس��کن 

کوچک متراژ و مصرفی در متن شهر حکایت دارد.

روند منفی صدور پروانه های ساختمانی در مناطق شهری نشان می دهد

افت تیراژ ساخت مسکن

بانکنامه

با مجوز سازمان بورس و تصویب مجمع عمومی فوق العاده
سرمایه بانک پاسارگاد به 350هزار میلیارد 

ریال خواهد رسید
مجم��ع عمومی فوق العاده بانک پاس��ارگاد با هدف تصمیم گیری 
درخصوص نحوه افزایش س��رمایه این بانک صبح روز یکش��نبه ۱9 
دی ماه در محل ساختمان مرکزی بانک برگزار شد. در این نشست 
س��هامداران با افزایش سرمایه بانک پاس��ارگاد در دو فاز و براساس 
مجوز اعطاش��ده از س��وی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران و 

سازمان بورس اوراق بهادار موافقت کردند.
ب��ه گزارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، در ای��ن مجمع که با 
حضور بیش از 7۱.8درصد از سهامداران )شامل سهامداران حضوری 
7۰.5درصد و آنالین ۱.3درصد( برگزار ش��د، آقایان ذبیح اله خزائی 
به  عنوان رئیس جلسه، دکتر مجید قاسمی و عباس کفافی به  عنوان 
ناظر و خانم دکتر صدیقه نعیمیان به  عنوان منش��ی جلسه انتخاب 
شدند. در بدو این جلسه گزارش عملکرد 9ماهه بانک  پاسارگاد قرائت 
ش��د که طی آن رشد حجم منابع سپرده و تسهیالت اعطایی بانک 
پاس��ارگاد طی مدت سپری شده از سال ۱۴۰۰ و افزایش قابل توجه 
حجم ضمانت نامه های صادره و گشایش اعتبار اسنادی داخلی بانک 
نس��بت به سال گذشته مورد توجه سهامداران قرار گرفت. در ادامه 
پ��س از قرائت اظهارنظر بازرس قانونی و پاس��خگویی به س��ؤاالت 
سهامداران، انجام افزایش سرمایه بانک پاسارگاد در دو مرحله مورد 
تصویب سهامداران قرار گرفت. بر این اساس در مرحله اول سرمایه 
بانک با هدف افزایش سقف اعطای تسهیالت، توسعه خدمات بانکی 
و ارتق��ای موقعی��ت بین المللی بانک با رش��د ۱۰۰درصدی از مبلغ 
۶5،5۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ری��ال )۶5هزار و5۲۰میلی��ارد ریال( به 
مبلغ ۱3۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال )۱3۱هزار و۴۰میلیارد ریال( 
خواهد رسید که این میزان از محل سود انباشته ناشی از تسعیر ارز 
بانک تأمین خواهد ش��د. به عالوه، مجموع عمومی فوق العاده بانک 
در گام بعدی با افزایش سرمایه بانک از ۱3۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 
ریال به مبل��غ 35۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ری��ال )35۰هزارمیلیارد 
ریال( از محل مطالبات حال ش��ده سهامداران و آورده نقدی، سود 
انباشته و سایر اندوخته ها نیز موافقت کرد که این مرحله طی مدت 
دو س��ال با تفویض اختیار مجمع عمومی به هیأت مدیره بانک پس 
از اخذ مجوز سازمان بورس و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

محقق خواهد شد.

ماجرای کاهش سرفصل های فروش ارز در 
صرافی ها

اگرچه به تازگی بانک مرکزی تغییراتی در سرفصل های ارائه ارز در 
صرافی ها ایجاد کرده و در اهم آن میزان فروش ارز مس��افرتی توسط 
صرافی ها برای کشورهای با ویزا و بدون ویزا دستخوش تغییراتی شد، 
اما اعالم برخی صرافی ها در بازار ارز از کاهش مجدد سرفصل های ارائه 
ارز و همچنین اختصاص آن به بانک ها حکایت دارد. به گزارش ایسنا، 
بانک مرکزی در هفته گذش��ته با هدف ساماندهی وضعیت فروش ارز 
مس��افرتی تغییراتی در رون��د تخصیص آن به صرافی ها ایجاد کرد که 
براساس آن، سقف تعیین شده برای سهمیه ارز مسافرتی کشورهای با 
ویزا به صورت هوایی معادل ۲۰۰۰ یورو، برای کشورهای بدون ویزا به 
صورت هوایی 3۰۰ یورو و مسافرتی به صورت زمینی، ریلی و دریایی 
نیز 3۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست. اما به تازگی مشاهدات 
میدانی از برخی صرافی ها و اعالم برخی از آنها حاکی از آن اس��ت که 
ظاهرا دوباره در س��رفصل های بیس��ت وپنجگانه ارائه ارز در صرافی ها 
تغییراتی صورت گرفته و تخصیص برخی از سرفصل ها به بانک ها داده 
شده است؛ موضوعی که با انتقاد فعاالن بازار ارز مواجه شده و آنها این 
اقدام را عاملی در جهت حذف بسیاری از مشتریان صرافی ها می دانند. 
برای ش��فاف شدن این موضوع، ایس��نا آن را از بانک مرکزی پیگیری  
کرد و با این پاس��خ مواجه ش��د که تغییر جدیدی در س��رفصل های 
ارائ��ه ارز در صرافی ها اتفاق نیفتاده و مربوط به همان کاهش س��قف 
تخصیص ارز مس��افرتی از ۲۲۰۰ یورو به ۲۰۰۰ یورو برای کشورهای 
ب��ا ویزا و 3۰۰ یورو برای کش��ورهای بدون ویزاس��ت. در اعالم بانک 
مرک��زی آمده که اگرچه تغییراتی در س��رفصل های فروش ارز اعمال 
ش��ده که جدید نیس��ت ولی پی��ش از این و با درخواس��ت صرافی ها 
مبنی بر اینکه تقاضای کمی برای برخی از س��رفصل های ارزی وجود 
دارد، این س��رفصل ها برعهده بانک ها قرار گرفته اس��ت، اما صرافی ها 
همچنان باید عمده خدمات ارزی همچون ارز مس��افرتی، دانشجویی 
و نیازه��ای ارزی مردم را پاس��خ دهند. از جمل��ه تغییراتی که گفته 
می شود در س��رفصل های ارائه ارز از س��وی صرافی ها در سامانه سنا 
صورت گرفته، شامل کارمزد کارگزاران، درآمدهای ریالی شرکت های 
هواپیمایی خارجی، درآمدهای خالص ریالی کنسولی سفارتخانه های 
خارج��ی داخل کش��ور و نمایندگی های دیپلماتی��ک مقیم ایران و ... 
اس��ت که این خدمات از این به بعد صرفا در بانک ها ارائه می ش��ود. با 
این حال بررس��ی های صورت گرفته و گزارش های دریافتی از سامانه 
س��نا به نوعی نش��ان دهنده اعمال تغییراتی در سرفصل های ارائه ارز 

در صرافی هاست.
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دبیر کانون بانک ها توضیح داد
کارنامه تسهیالتی بانک ها در 1400

از ابت��دای س��ال ج��اری تا پای��ان مردادماه امس��ال حدود 337 
هزار و 8۱۲ میلیارد تومان تس��هیالت توس��ط بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی پرداخت ش��ده است. محمدرضا جمشیدی، دبیر 
کان��ون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی ب��ا بیان این مطلب 
در جلس��ه کمیس��یون روابط عموم��ی کانون بانک ها و موسس��ات 
اعتباری خصوصی گفت: بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی در 
بخش های مختلف از جمله حوزه مس��ئولیت های اجتماعی اقدامات 
و تالش های شایس��ته ای دارند که باید این فعالیت ها به درستی در 

جامعه منعکس شود.
ب��ه گفته وی، از ابتدای س��ال ج��اری تا پایان مردادماه امس��ال 
مجموع��ا ح��دود 337 ه��زار و 8۱۲ میلیارد تومان تس��هیالت در 
شش گروه ش��امل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، 
بازرگان��ی، خدم��ات و بخش متفرقه توس��ط بانک ها و موسس��ات 
اعتباری خصوصی پرداخت ش��ده اس��ت. براس��اس آمار و اطالعات 
دریافتی از بانک مرکزی درخصوص تسهیالت اعطایی به بخش های 
اقتصادی و هدف، سهم بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از این 
تسهیالت پرداختی به حدود 37 درصد بالغ گردیده است. همچنین 
تس��هیالت پرداخت��ی در قالب س��رمایه در گردش ب��ه بخش های 
اقتصادی طی پنج ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۲3۲ هزار و 9۶۶ 
میلیارد تومان معادل ۶9 درصد از کل تس��هیالت پرداختی بانک ها 

و موسسات اعتباری خصوصی بوده است.
جمش��یدی همچنین تصری��ح کرد: در راس��تای حمایت بانک ها 
و موسس��ات اعتباری خصوصی از کارآفرین��ان و تولیدکنندگان از 
مجموع ۱۰۱ ه��زار و 3۰۰ میلیارد تومان تس��هیالت پرداختی در 
بخش صنع��ت و معدن معادل 78 درصد آن صرفا به منظور تأمین 
س��رمایه در گردش این مراکز پرداخت شده است. این نکته بیانگر 
توجه ویژه و اولویت دهی بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی به 
تأمین منابع مالی بخش ه��ای مختلف تولیدی و صنعتی به منظور 

رونق اقتصادی در کشور است.

در 8 ماهه امسال
فروش سفته و برات ۶۷ درصد زیاد شد

در هش��ت ماهه س��ال جاری حدود 8۶ میلیارد و ۱8۰ میلیون تومان 
سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 
قبل ۶۶.8 درصد افزایش نشان می دهد. طبق اعالم بانک مرکزی، در آبان 
ماه امس��ال حدود ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر 
تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
۱3.۶ درصد و ۱۲5.۲ درصد افزایش یافت. همچنین، در هشت ماه امسال 
نیز حدود 8۶ میلیارد و ۱8۰ میلیون تومان س��فته و برات در شهر تهران 
فروخته ش��د که در مقایس��ه با دوره مشابه سال قبل ۶۶.8 درصد افزایش 

نشان می دهد.
از س��وی دیگر، در آبان ماه س��ال جاری معادل ۶۰۰ برگ سفته و برات 
به مبلغی معادل ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت 
خورد که در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده 
به ترتیب به اعداد 7۲.5 و ۱3۰.۴ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ 
تعداد ۱7.7 درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۱۰.۶ درصد کاهش داش��ت و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۲.8 درصد و 

۰.5 درصد کاهش نشان می دهد.
ش��اخص متوسط مبلغ یک برگ س��فته و برات واخواست شده در آبان 
م��اه ۱۴۰۰ به عدد ۱79.8 رس��ید که عدد ش��اخص مذک��ور در آبان ماه 
س��ال گذشته معادل ۱75.۶ بوده اس��ت. عالوه بر این، در هشت ماه سال 
جاری معادل ۴3۰۰ برگ س��فته و برات به مبلغ��ی معادل ۱53 میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون تومان در ش��هر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط 
شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 
۶۶.8 و ۱۰۴.۱ رسید که نسبت به دوره مش�ابه س�ال قب�ل از لحاظ تعداد و 
مبلغ به ترتیب ۱7 درصد و ۴.9 درصد کاهش نشان می دهد. از سوی دیگر، 
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در هشت ماه 
س��ال ۱۴۰۰ به عدد ۱۶۲.۶ رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه 

سال ۱399 معادل ۱۲9 بوده است.

شورای نگهبان، مخالف طرح واردات خودرو
واردات خودرو به مجمع تشخیص می رود؟

گویا »طرح ساماندهی صنعت خودرو« قرار نیست به سرانجام برسد و به 
نظر می رس��د همچنان ایراداتی دارد که به نتیجه رسیدن آن را نامحتمل 
می کند. طرح ساماندهی صنعت خودرو ۲۶ آبان امسال به تصویب مجلس 
رس��ید. شورای نگهبان این مصوبه را در نوبت های مختلفی مغایر با قانون 
اساسی تشخیص داده بود. درخصوص مصوبه اخیر مجلس، شورای نگهبان 
مس��تند به نامه رئیس هیأت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام، این 
مصوبه را به دلیل مغایرت با بند »9« سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 
و بند »7« سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با 
بند »۲« اصل یکصدودهم قانون اساسی مغایر دانسته است، اما کمیسیون 
صنایع و معادن، در جلس��ه ۲3 آذر امس��ال بر مصوبه قبلی مجلس اصرار 

کرده است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره این 
طرح پرداخته و می گوید: دلیل شورای نگهبان برای اعالم مغایرت مصوبه 
مجلس با اصل یکصدودهم قانون اساس��ی، این اس��ت که مصوبه مجلس 
مجوزی ب��ر واردات خودرو بوده و بنابراین مغایر بند » 9« سیاس��ت های 
کل��ی اقتصاد مقاومتی مبنی بر »ترویج مص��رف کاالهای داخلی همراه با 
برنامه ری��زی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذی��ری در تولید« و »اصالح و 
تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد 
ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی« و بند 
»7« سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبنی بر 
»مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و 
ثبات ارزش پول ملی« اس��ت. پس با توجه به اینکه در مصوبه کمیسیون، 
اصرار بر مصوبه قبلی مجلس صورت گرفته است، ایراد شورای نگهبان، حل 
نشده و مغایرت با سیاست های کلی نظام مرتفع نشده است. حاال با توجه 
به این موارد و مصوبه کمیس��یون به جهت اصرار بر مصوبه قبلی مجلس، 
طبیعتا رافع ایراد ش��ورای نگهبان نیست و اگر مجلس بر مصوبه پیشین 
خود اصرار دارد موضوع باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

خبرنــامه

فرص��ت ام��روز: بازارهای مال��ی در چند روز گذش��ته وضعیت چندان 
مس��اعدی نداش��تند و به موازات افت قیمت دالر و قیمت سکه، شاخص 
ب��ورس تهران هم روز گذش��ته بی��ش از ۲5 هزار واح��د ریخت و از نیمه 
کانال ۱.3 میلیون واحدی پایین تر رفت. البته به موازات افت شاخص های 
بورس��ی در این روزها، صنایع موس��وم به صنایع برجامی به دلیل افزایش 
خوش بینی ها نس��بت به توافق نهایی در مذاکرات وین و احیای برجام، با 
اقبال گسترده ای مواجه شدند و به تعبیری، سیگنال های مثبت رسیده از 
وین، تاثیر خود را در معامالت بورس تهران برجای گذاشت. به طوری که 
به رغم افت قیمت ها صنایع آسیب دیده از تحریم ها با تقویت نسبی تقاضا 
در محدوده س��بز تابلو معامله ش��دند و بازار بر دو محور نمادهای بانکی و 

خودرویی حرکت کرد؛ صنایعی که به صنایع برجامی معروف هستند.
به نظر می رس��د امیدواری به احیای احتمالی برجام توانسته در دو روز 
گذش��ته صنای��ع برجامی بورس را با افزایش تقاض��ا مواجه کند و فرصت 
خریدی قابل توجه به فعاالن خوش بین تر بازار سهام دهد. به دنبال همین 
اتفاق بود که ش��اخص بورس تهران در روز نخس��ت این هفته تنها 75۱ 
واح��د افت کرد و نماگر اصلی بازار در مح��دوده یک میلیون و 3۶۲ هزار 
واحد ایستاد. در دومین روز هفته اما با اینکه نمادهای خودرویی در صدر 
معامالت بورس قرار گرفتند، اما با سقوط ۲5 هزار واحدی باالخره شاخص 
کل از نیمه کانال ۱.3 میلیونی پایین تر رفت و در رقم یک میلیون و 33۶ 

هزار واحد متوقف شد.
خودرو در صدر گروه های بورسی

روند نزولی بازار س��رمایه همچنان ادامه دارد و ش��اخص کل بورس در 
نوزدهمی��ن روز زمس��تان بیش از ۲5 هزار واحد س��قوط کرد. در جریان 
معامالت روز یکشنبه، شاخص کل بورس با کاهش ۲5 هزار و ۶79 واحدی 
به رقم یک میلیون و 33۶ هزار واحد رسید و شاخص هم وزن با 5 هزار و 
9۴۴ واحد کاهش، رقم 353 هزار و ۱9۴ واحد را به ثبت رساند. در دومین 
روز معامالتی هفته بیش از ۴ میلیارد و 9۰۶ میلیون س��هم، حق تقدم و 
اوراق به��ادار به ارزش ۲8 هزار و ۶75 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار 
تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، کاهش ۲۰ هزار و ۴۲8 واحدی و 

شاخص بازار دوم، کاهش ۴۶ هزار و ۶8۲ واحدی را تجربه کردند.
در جریان معامالت روز گذش��ته، گروه خودرو با 53 هزار و 5۱۱ معامله 
به ارزش 3 هزار و 3۱۱ میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 3۶ هزار و ۶73 
معامل��ه به ارزش ۲ هزار و 9۲۰ میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 35 
هزار و 39 معامله به ارزش ۲ هزار و 87۱ میلیارد ریال، گروه فرآورده های 

نفتی با ۲3 هزار و 8۲9 معامله به ارزش یک هزار و ۴۶۰583 میلیارد ریال 
و گ��روه اداره بازارهای مالی با ۱۶ هزار و ۶59 معامله به ارزش یک هزار و 

۱53 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
ش��رکت ایران خودرو با 9۰ واحد، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران با 8۶ واحد، ش��رکت پدیده ش��یمی قرن با ۴3 واحد، گروه صنعتی 
بوتان با 3۴ واحد و ش��رکت تایدواتر خاورمیانه با 3۴ واحد بیشترین تاثیر 
مثبت را بر رش��د شاخص کل داشتند. در سوی مقابل نیز شرکت صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس ب��ا ۲ هزار و 935 واحد، ش��رکت فوالد مبارکه 
اصفهان با ۲ هزار و ۱9۲ واحد، شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با یک 
هزار و ۶۰۶ واحد، شرکت ملی صنایع مس ایران با یک هزار و ۲97 واحد 
و شرکت پتروشیمی پارس با یک هزار و ۱۴7 واحد با بیشترین تاثیر منفی 

بر رشد شاخص کل همراه شدند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با کاهش ۲5۶ واحدی 
به رقم ۱8 هزار و ۱۱7 واحد رس��ید. برپایه معامالت دومین روز هفته در 
فرابورس ایران، بیش از یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۲۱ هزار و 7۱۲ میلیارد ریال دادوس��تد شد. گروه توسعه 
س��امانه نرم افزاری نگین با 3.5 واحد، شرکت توسعه مسیر برق گیالن با 
۰.7 واحد، ش��رکت صنعت روی زنگان با ۰.۴8 واحد و شرکت ذوب روی 
اصفهان با ۰.۴۶ واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د شاخص داشتند. 
همچنین شرکت پلیمر آریا ساسول با ۶۱ واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس 
با ۴۲ واحد، شرکت پتروشیمی تندگویان با ۱۶ واحد، شرکت پاالیش نفت 
الوان با ۱۲ واحد و ش��رکت فرابورس ایران با ۱۰ واحد با بیش��ترین تاثیر 
منفی بر رشد شاخص فرابورس همراه شدند. در مجموع در بازار دیروز 37 
نم��اد به ارزش 8۲3 هزار میلیارد ریال ص��ف خرید و ۱7۱ نماد به ارزش 

۴۱۲۱ میلیارد ریال صف فروش بودند.
شرطی شدن بورس به مذاکرات وین

در حالی صنایع برجامی در دو روز گذش��ته ب��ا افزایش امیدواری ها به 
احیای برجام با اقبال س��هامداران روبه رو شدند که یک فعال بازار سرمایه، 
شرطی کردن بازار نسبت به نتایج مذاکرات را اجحاف در حق سهامداران 
می داند و می گوید: س��هامداران باید ای��ن موضوع را مدنظر قرار دهند که 
روند منفی معامالت بورس تحت تاثیر مذاکرات موقتی است و نمی تواند به 
صورت دائم ادامه دار باش��د. به اعتقاد وی، رشد واقعی و گشایش اقتصادی 
در گ��روی رونق تولید، افزایش صادرات، حذف قیمت گذاری دس��توری و 

ثبات در تک نرخی شدن ارز است.

حسین عبدی به مذاکرات وین و تاثیر آن بر روند معامالت بورس اشاره 
می کن��د و به س��نا می گوید: نتیجه مذاکراتی که اکن��ون خبر آن در بین 
فعاالن بازار سرمایه داغ شده است، نمی تواند خارج از دو سناریو باشد. اگر 
دولت و تیم مذاکره کننده به نتیجه ای مثبت در مذاکرات دست پیدا کنند 
و ش��اهد رفع تحریم ها به صورت واقع��ی در برخی از صنایع و بخش های 
اقتصادی کش��ور باشیم بدون شک گش��ایش حاصل از آن به مراتب تأثیر 
مثبتی بر بازار می گذارد زیرا سهامداران روزهای منفی زیادی را با دالر 3۰ 
هزار تومانی دیده  و چش��یده اند بنابراین ش��رطی کردن بازار به نرخ باالی 

دالر و تورم های باالی 5۰ درصد، اجحاف به صنعت و تولید داخل است.
به گفته این فعال بازار س��رمایه، در صورت وجود نگاه عمیق به صنایع 
صادرات محور به این نتیجه خواهیم رس��ید ک��ه صنایع صادرات محور و 
صنایعی مانند فلزات اساس��ی و پتروشیمی که جزو صنایع مادر محسوب 

می شوند، در بلندمدت از رفع تحریم های واقعی منتفع خواهند شد.
عبدی با بیان اینکه این مس��ائل در کنار یکدیگر تس��هیل کننده امکان 
صادرات در کشور هستند، می افزاید: در صورت حصول توافق پایدار، امکان 
تس��هیل تبادالت مالی برای بانک ها و به تبع آن کمک بیش��تر به تولید 
در کش��ور فراهم می ش��ود. توافق در مذاکرات ضمن بهره وری در تولید و 
گش��ایش در تس��هیالت مالی، صادرات و واردات منجر به آزادشدن منابع 
بانک ها خواهد ش��د که از این اتفاق در بلندمدت به عنوان اقدامی مثبت 
یاد می شود. بنابراین نتیجه گشایش اقتصادی در صنایعی مانند خودرو و 
بیمه نیز با اثر مثبت همراه خواهد بود. البته در صورت عدم نتیجه مثبت 
در مذاکرات نیز بازار سرمایه برای مدتی نسبت به آن واکنش مثبت نشان 
می دهد؛ چراکه فعاالن بازار چنین تصوری را دارند که نرخ ارز و نرخ تورم 
به اعدادی باالتر دست پیدا می کند و بورس هم وابسته به این دو نرخ، رشد 

بسیار خوبی را تجربه خواهد کرد.
او با اش��اره به علت روند نزولی حاکم در بازار س��رمایه توضیح می دهد: 
ش��رایط فعلی حاضر در معامالت بازار ناشی از وجود ابهام در کشور است، 
ابهام همیش��ه منجر به ترس س��هامداران در بازار می شود که با رفع آنها 

می توان شاهد روزهایی معقول در معامالت بازار بود.
مدیر صندوق سرمایه گذاری پیشگامان در پایان با بیان اینکه در شرایط 
فعلی بازار شاهد تعداد زیادی از سهام ارزنده برای سرمایه گذاری هستیم، 
می گوید: تحوالت و سیاس��ت گذاری خوبی در بازار شکل گرفته است که 
این امر باعث می ش��ود تا س��هامداران صبور نتیجه خوب��ی را از این بازار 

کسب کنند.

نماگر اصلی تاالر شیشه ای از نیمه کانال 1.3 میلیون واحدی پایین رفت

سقوط 25 هزار واحدی بورس

اتاق بازرگاني ایران در گزارش اخیر خود به تحلیل برخي از شاخص هاي 
اقتصادي ایران با تمرکز بر صنعت پتروش��یمي پرداخته که نشان از چند 
س��ناریوي متفاوت دارد. این گ��زارش با فرض به ثمر رس��یدن مذاکرات 
هسته ای و حصول توافق، پیش بینی های خوش بینانه ای از وضعیت اقتصاد 
کالن و به طور خاص صنعت پتروش��یمی کش��ور ارائه کرده اس��ت. البته 
»گزارش پتروشیمی ایران؛ فصل چهارم ۲۰۲۱؛ حاوی پیش بینی های پنج 
ساله تا ۲۰۲5« توسط گروه فیچ سلوشنز تهیه شده و مرکز پژوهش های 

اتاق ایران آن را ترجمه شده است.
در این گزارش به دو س��ناریوی تورمی در س��ال ۱۴۰۱ اش��اره شده و 
آمده است: در کنار هم قرار دادن تحلیل هاي نهادهاي بین المللي از آینده 
اقتصادي کش��ور، نش��ان مي دهد که وضعیت بسیاري از شاخص ها، بسته 
به نتیجه رس��یدن مذاکرات یا نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود. همچنین 
در صورت اجراي برخي سیاس��ت هاي اصالحي ش��رایط اقتصادي ایران با 
آنچه امروز مش��اهده مي شود متفاوت خواهد بود. براساس برآوردهای این 
گزارش، نرخ رش��د اقتصادي و متوس��ط نرخ تورم کش��ور در سال ۲۰۲۲ 
ب��ه ترتیب مع��ادل ۴.۴ درصد و 8 درصد خواهد بود. این در حالي  اس��ت 
ک��ه پیش بیني مرکز پژوهش هاي اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کش��ور، با 
توجه به نامعلوم بودن چش��م انداز رفع تحریم هاي اقتصادي، بس��ته به دو 
ف��رض ۱- تداوم وضعیت موجود و ۲- اعمال برخي اصالحات س��اختاري 
و نهادي، نتایج تا حدي متفاوت را نشان مي دهد. چنانکه سناریوي تداوم 
وضع موجود، رش��د اقتصادي حدود 9.۲ درصد براي سال آینده و سپس 
کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.5 درصدي از سال ۱۴۰۲ را به دنبال 
خواهد داشت و تورمي در محدوده ۶۴ تا 7۰ درصد را شاهد خواهیم بود. 
در صورت اعمال اصالحات نیز رشد اقتصادي حدود 8 درصد و پس از آن 
در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصالحات در بازه ۱5 تا 33 

درصد پیش بیني شده است.

برآورده��ای بانک جهاني و صندوق بین المللي پول از رش��د اقتصادي و 
تورم کشور در سال هاي آینده به پیش بیني هاي اتاق ایران نزدیک تر است. 
طب��ق آخرین گزارش بانک جهاني، نرخ رش��د اقتصادي در س��ال ۲۰۲۱ 
معادل ۱.5 درصد و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.7 درصد خواهد بود. همچنین 
براساس آخرین پیش بیني هاي انجام شده توسط صندوق بین المللي پول، 
رش��د اقتصادي در س��ال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.5 درصد و ۲ 
درصد و نرخ تورم نیز براي دو سال مذکور به ترتیب 39.3 درصد و ۲7.5 

درصد خواهد بود.
این گزارش در حالي منتش��ر شده اس��ت که مرکز آمار ایران نرخ تورم 
س��االنه در آذرم��اه امس��ال را ۴3.۴ درصد اع��الم کرده اس��ت. البته در 
گزارش هاي غیررسمي این آمار باالتر هم مي رود، اما نرخ تورم رسمي که 
توسط نهادهاي زیر نظر دولت اعالم مي شود، در سه ماه اخیر در یک روند 
کاهش��ي قرار گرفته اس��ت. موضوعي که از نگاه دولتمردان یک دستاورد 
محسوب مي ش��ود. البته یکي از نگراني هاي بزرگ براي سال آینده، تاثیر 
حذف ارز ترجیحي براي تامین کاالهاي اساسي است. این موضوع مي تواند 
به تشدید انتظارات تورمي بینجامد و نرخ تورم را در سال آینده باالتر از این 
نیز ببرد. در الیحه بودجه سال آینده، پیش بیني شده که نرخ ارز ترجیحي 
براي تامین این کاالها حذف ش��ود و در ع��وض یارانه به صورت نقدي به 

مردم پرداخت شود.
براس��اس این گزارش، در تحلیل صنعت پتروشیمي، ذخایر باالي نفت، 
آمادگي براي توسعه، وجود مشوق هاي صادراتي، روابط خوب با همسایگان، 
بازار بزرگ داخلي و قوانین حامي س��رمایه گذاري خارجي، نقاط قوت این 
صنعت هستند. تحریم هاي بین المللي، توسعه دیرهنگام بخش پتروشیمي 
در مقایسه با رقبا و عدم دسترسي به فناوري خارجي نقاط ضعف هستند. 
فرصت هاي مهم روبه روي این صنعت، احتمال کاهش تحریم ها، توس��عه 
میدان عظیم پارس جنوبي، توس��عه مناطق ویژه اقتصادي پتروش��یمي، 

گس��ترش عرضه اتیلن و ایجاد مناطق آزاد جدید اس��ت. تهدیدها شامل 
تأثیر همه گیري کووید-۱9 بر مصرف محصوالت پتروش��یمي، عدم ورود 
سرمایه گذاران اروپایي به دلیل ترس از جریمه هاي آمریکا، امکان مواجهه 
نظام��ي ای��ران و آمریکا، نگراني در مورد کاهش تولی��د نفت، کمتر بودن 
قیمت محصوالت پتروش��یمي در ایران در مقایسه با بازارهاي بین المللي 
و فس��خ قراردادهاي موجود با ش��رکت هاي داخلي است. دولت قصد دارد 
تولید پتروشیمي را تا سال ۲۰۲۶ به ۱۴۰ میلیون تن در سال برساند که 
تحقق آن، مس��تلزم 7۰ میلیارد دالر سرمایه گذاري است. امضاي قرارداد 
همکاري ۲5 ساله بین ایران و چین نیز در مارس ۲۰۲۱، روابط اقتصادي، 
تجاري و نظامي بین دو کشور را تقویت مي کند که عالوه بر منتفع شدن 
صنعت از رشد صادرات به چین و افزایش سرمایه گذاري داخلي در صنایع 
مصرف کننده محصوالت پتروش��یمي، تا ح��دي از آثار زیانبار تحریم هاي 

تحت رهبري آمریکا نیز خواهد کاست.
در تحلیل س��وات ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی، نقاط قوت شامل 
موقعیت برتر این ش��رکت به عنوان بزرگ تری��ن تولیدکننده محصوالت 
پتروش��یمی ایران و دومین تولیدکننده بزرگ خاورمیانه پس از س��ابیک 
عربس��تان سعودی است. نقاط ضعف شامل تأخیرهای طوالنی در تکمیل 
پروژه ها، باالتر بودن هزینه های اتان از رقبای منطقه ای و تحت تأثیر قرار 
گرفتن منافع اقتصادی از تصمیمات سیاسی است. تمرکز برنامه پنج ساله 
ششم شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم، 
چشم اندازهای جدید رشد در سرمایه گذاری، دستیابی به فناوری و افزایش 
تجارت ناش��ی از توافق جدید احتمالی، فرصت های پیش روی این شرکت 
است. عقب تر بودن رشد تولید گاز طبیعی از رشد ظرفیت کراکر، استفاده 
اکثر ظرفیت های برنامه ریزی ش��ده از خوراک اتان داخلی به دلیل تفاوت 
هزین��ه اندک اتان با نفتا و عدم دس��تیابی به توافق جدید نیز تهدیدهای 

پیش روی این شرکت هستند.

پتروشیمی ایران به ۷0میلیارد دالر سرمایه گذاری ساالنه نیاز دارد

2 سناریوی تورمی در سال 1401
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گره تامین قطعات خودروهای ناقص چگونه 
باز می شود؟

دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص دالیل تولید خودروهای 
ناق��ص و ع��دم تکمیل این خودروه��ا علی رغم وعده های داده ش��ده 

توضیحاتی را مطرح کرد.
احم��د نعمت بخ��ش در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو، اظهار 
داش��ت: متاسفانه بالغ بر ۱7۰ هزار دس��تگاه خودروی ناقص در کف 
کارخانجات خودروسازی خوابیده که ناشی از فقدان قطعات ACU و 
ECU اس��ت. در این خودروها کیت های الکترونیکی مصرف می شود 

و تامین کنندگان این قطعات نیز قادر به واردات این کیت ها نشدند.
وی افزود: اکنون دنیا با کاهش کیت های الکترونیکی مواجه اس��ت 
به طوری که تولیدات حتی کمپانی هایی نظیر فولکس، رنو و تویوتا به 

دلیل نبود این کیت ها کاهش یافته است.
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران گفت: خودروسازان داخلی اکنون 
به تبع سیاست های وزارت صمت نسبت به افزایش تیراژ تولید تحت 
فشار قرار دارند. نعمت بخش همچنین به مشکالت ناشی از حمل ونقل 
بین المللی و نقل و انتقال و حواله پول به عنوان عاملی برای کندی روند 
تکمیل خودروهای ناقص اشاره و تصریح کرد: مدیران خودروسازی ها 
ش��بانه روز در تالش هس��تند تا قطع��ات موردنیاز ب��رای تکمیل این 
خودروها را فراهم نماین��د و اینکه برخی از نهادهای حاکمیتی نظیر 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور و همچنین برخی از نمایندگان به رغم 
آگاه��ی از کمیت و کیفی��ت روند تولید، تولی��د خودروهای ناقص را 

عمدی می دانند، دور از انصاف است.
وی در ادام��ه بیان ک��رد: علی رغم زمان تعیین ش��ده برای تکمیل 
خودروه��ای ناقص تا پای��ان آبان ماه و یا تعهد خودروس��ازان در این 
خص��وص، تمامی ملزومات موردنی��از برای تولید خ��ودرو در اختیار 
خودروس��ازی ها نیس��ت با این وجود خودروسازان با جدیت سعی در 
تکمیل و عرضه این خودروها به بازار دارند اما مشکالت متعدد ناشی 
از تحریم و حواله پول موانعی اس��ت که در مسیر تکمیل خودروهای 
ناقص وجود دارد. دبیر انجمن خودروس��ازان ایران یادآور شد: کمبود 
کیت الکترونیکی یک مشکل بین المللی است و خودروسازان خارجی 
در مواجهه با این کمبود نس��بت به کاهش تولید، تا زمان عرضه این 
قطعات به بازار اقدام کرده اند تا ناچار از خرید با قیمت های باالتر نشوند. 
نعمت بخش با تاکید بر اینکه خودروسازان عمدی در تولید خودروهای 
ناقص ندارند، گفت: خودروس��ازان در صورت تاخیر در تحویل خودرو 
ملزم به پرداخت جریمه تاخیر هستند و عمده دلیل تولید خودروهای 
ناقص به بحران جهانی ریزتراشه ها و مشکالت تحریمی باز می گردد و 
درخصوص س��ایر قطعات که درصد اندکی را شامل می شود، ناشی از 

کمبود نقدینگی است.
وی با اش��اره به اینکه قطعه س��ازان از تمام توان و ظرفیت خود در 
تولید و تحویل قطعه به خودروس��ازان اس��تفاده می کنند، اما بدهی 
خودروس��ازان به قطعه س��ازان بالغ بر ۴5 هزار میلیارد تومان موجب 
تضعیف قدرت نقدینگی آنها ش��ده است، اذعان داشت: در این راستا 
خودروسازان مکررا از دولت درخواست ارائه تسهیالت معادل ۲۰ هزار 
میلیارد تومان به طور تساوی برای هر دو خودروساز بزرگ به منظور 
جبران زیان فروش محصوالت ناش��ی از قیمت های دستوری و کمتر 
از بهای تمام ش��ده مطابق با ماده 9۰ اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی 
دول��ت یا تحت عن��وان وام را مطرح کرده اند ت��ا بدین ترتیب گردش 
نقدینگی در قطعه سازی ها و افزایش تیراژ قطعه محقق شود که تاکنون 

مورد موافقت قرار نگرفته است.
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران در پایان در پاس��خ به این پرسش 
ک��ه آیا افزایش ۱8 درصدی قیمت خودرو در تس��هیل روند پرداخت 
مطالبات قطعه سازان اثرگذار بوده، خاطرنشان کرد: زیان های انباشته 
هنگفتی برای خودروسازان رقم خورده و افزایش ۱8 درصدی قیمت تا 
حدودی در کاهش زیان آنها و رشد نقدینگی موثر بوده اما این افزایش 
قیمت، زیان های انباشته و یا پاسخ به بدهی ۴5 هزار میلیارد تومان به 

قطعه سازان را جبران نمی کند.

نماگربازارسهام

نایب رئیس انجمن اس��قاط و بازیافت خودروهای فرس��وده گفت اجبار 
مالک به صرف نظر از مالکیت شخصی جنبه قانونی و انسانی ندارد، اما در 
صورت ارائه مشوق، دارندگان خودروهای فرسوده نسبت به اسقاط ترغیب 

می شوند که نیازمند اراده و همت دولت است.
داوود کریمی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: نمی توان 
اف��راد را اجبار به صرف نظر از مالکیت ش��خصی خود نمود، اما می توان با 
ارائه مشوق هایی، دارندگان خودروهای فرسوده را نسبت به اسقاط ترغیب 

کرد که اراده و همت دولت را می طلبد.
وی افزود: اس��قاط خودروهای فرسوده به طور کلی در بخش خصوصی 
خالصه می شود بدین معنا که مالک خودروهای فرسوده، خودروسازی ها و 
بانک ها در زمره بخش خصوصی هستند و در این میان سوء استفاده دالالن 
و کاس��بان تحریم به واسطه عملیاتی نشدن برخی از قوانین و تصدیگری 
دولت، نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طی س��ال 99 و سال جاری به 

واسطه تولید خودرو نصیب دالالن کرده است.

نایب رئیس انجمن اس��قاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: در این 
ارتباط ش��ورای عالی پول و اعتبار نیز چراغ س��بز نشان داده به طوری که 
مش��روط به ارائه تدوین طرح جامع جمع آوری خودروهای فرسوده از ارائه 

تسهیالت به خودروسازان خبر داده است.
کریم��ی تصریح ک��رد: این تس��هیالت در اختیار خودروس��ازان قرار 
می گیرد بدین ترتیب که با کس��ر مبلغ تسهیالت از آورده نقدی مالکان 
خودروهای فرس��وده، پرداخت اقس��اط تس��هیالت برعهده مالکان این 
خودروها به عنوان متقاضی خودروی صفر خواهد بود و بخش��ی از سود 
تسهیالت از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به مالکان خودروهای 

فرسوده تعلق می گیرد.
وی در ادامه به اختالف قیمت کارخانه و بازار که به طور میانگین ۱۰۰ 
میلیون تومان است، اش��اره کرد و گفت: بدین ترتیب مالکان خودروهای 
فرس��وده موفق به جایگزینی خودروی فرس��وده خود با خودروی نو و به 
قیمت کارخانه می شوند و در صورت ارائه تسهیالت بانکی ۱8 درصدی به 

طوری که ۱۰ درصد از این تس��هیالت از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع 
تولید از س��وی دولت پرداخت ش��ود، چرخ از رده خارج سازی خودروها و 

موتورسیکلت های فرسوده به راه می افتد.
نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ادامه داد: اکنون 
طرحی در سازمان راهداری با مشارکت تولیدکنندگان خودروهای سنگین 
در حال اجرا اس��ت که براس��اس این طرح، دولت از محل ماده ۱۲ قانون 
رف��ع موانع تولید به می��زان 5۰ درصد از ارزش خ��ودروی نو به متقاضی 
اس��قاط خودروی فرس��وده یارانه می  پردازد که اگر همین ش��رایط برای 
اس��قاط موتورسیکلت نیز اجرایی شود، اسقاط موتورسیکلت های فرسوده 

نیز مجددا رونق می گیرد.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح برای دولت بار مالی ندارد و 
از بودجه استفاده نمی شود. با اجرای این طرح، آلودگی هوا کاهش می یابد، 
نوسازی خودرو و موتورسیکلت انجام می شود، اشتغال زایی صورت می گیرد 

و مراکز اسقاط از بیکاری خارج خواهند شد.

با پرداخت تسهیالت از محل ماده 12 قانون رفع موانع 
تولید اسقاط رونق می گیرد

روز گذشته گزارشی از دلیل دپو ایران خودرو و سایپا پخش شد و اکنون 
این دو خودروسازان نسبت به این گزارش واکنش نشان داده اند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، س��ازمان بازرس��ی چندی پیش 
اطالعیه ای منتش��ر کرد مبنی بر اینک��ه خودرو های ناقص کف پارکینگ 
خودروسازان روز به روز در حال افزایش است و اکنون از ۱۴۰ هزار دستگاه 

به ۱78 هزار دستگاه رسیده است.
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به پارکینگ خودروسازان مراجعه کرده 
و جویای علت دپو این حجم از خودرو ش��ده است که خودروسازان دلیل 
کاهش عرضه و دپو این خودرو ها را نبود ریزتراش��ه های الکترونیکی بیان 

کردند.
روز گذش��ته گزارش��ی از دلیل دپو این خودروها »یک قطعه ۱78 هزار 
خ��ودرو را در پارکینگ نگه داش��ته اس��ت!« پخش ش��د و اکنون این دو 
خودروس��از نس��بت به این گزارش واکنش نش��ان داده و باقری قائم مقام 
مدیرعامل در فروش گروه خودروس��ازی سایپا و بابک رحمانی قائم مقام 
مدیرعامل در فروش گروه خودروس��ازی ایران خودرو به س��واالت در این 

زمینه پاسخ داده اند.
چه راهکاری برای رفع مشکل کاهش عرضه و ترخیص خودرو ها 

وجود دارد؟
نماین��ده ایران خ��ودرو: حدود 95 هزار خ��ودرو در کف پارکینگ ایران 
خ��ودرو وجود دارند ک��ه منتظر یک یا چند قطعه برای تجاری س��ازی و 
تحویل به مشتری هستند. تمام این خودرو ها یک قطعه الکترونیکی خاص 
)ACU( و تع��دادی )ECU( ندارند که این قطعات وابس��ته به مش��کل 
جهانی چیپس��ت هستند، ش��رایط خاص ما به واسطه تحریم ها نیز کار را 
دش��وارتر کرده است. این مش��کل با تامین قطعات توسط تولیدکنندگان 

داخلی به مرور رفع می شود.
این خودرو ها را نگه نمی دارید تا گران شوند؟

نماینده ایران خودرو: خیر، نگه داش��تن خ��ودرو در کف کارخانه برای 
خودروساز هیچ سودی ندارد، بلکه ضرر هم دارد چراکه هزینه های زیادی 

برای این نگهداری باید پرداخت کند.
انگیزه خودروسازان از نگه داشتن این خودرو ها کف پارکینگ چیست؟

نماینده سایپا: خودروسازان هیچ انگیزه ای برای نگه داشتن خودرو کف 
پارکینگ ه��ا ندارند. همانطور که کرونا در دنیا وجود داش��ت. تیراژ تولید 
خودرو در س��ال ۲۰۲۱ نس��بت به سال ۲۰۲۰ کاهش چشمگیری داشته 

اس��ت. ش��رکت هایی که این ریزتراش��ه ها را تولید می کنند از تکنولوژی 
فوق العاده ای برخوردار هس��تند و نیاز به سرمایه چند صد میلیون دالری 
دارند. نماینده سایپا: در سایپا 7۲ هزار خودرو ناقص وجود داشت که اکنون 
پس از دریافت این ریزتراشه ها آن را عرضه خواهیم کرد. هفته گذشته ۴5 
هزار از این چیپس��ت ها را دریافت کردیم و ت��ا پایان دی ۴5 هزار خودرو 

جدید به بازار عرضه خواهیم کرد.

45 هزار خودروی دپوشده در پارکینگ رفع نقص می شوند
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به قلم: استیسی مک الکالن
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

ترندهای اینستاگرام نقش مهمی در موفقیت استراتژی کلی بازاریابی یک برند 
ایفا می کند. امروزه بس��یاری از برندها با استفاده درست از ترندهای بازاریابی در 
اینس��تاگرام به طور قابل مالحظه ای وضعیت بازاریابی شان را بهبود می بخشند. 
اگ��ر ش��ما هم قصد دارید در س��ال جاری تحولی در نح��وه بازاریابی و تعامل با 
مش��تریان تان ایجاد کنید، باید از همین االن به فکر استفاده درست از ترندهای 

اینستاگرام باشید. 
بدون تردید بازاریابی در شبکه های اجتماعی نقش مهمی در موفقیت برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بازی می کند. درست به همین خاطر در 
طول یک دهه اخیر میزان س��رمایه گذاری برندها بر روی حوزه بازاریابی به طور 
قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده اس��ت. این امر در مورد اینستاگرام به عنوان 
یکی از مهمترین پلتفرم های اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد. با این حساب اگر شما 
به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید اول از همه کارتان را 

با اینستاگرام شروع کنید. 
مشاهده شمار باالیی از برندهای فعال در اینستاگرام برای هر کارآفرین و تیم 
بازاریابی نگران کننده محسوب می شود. درست به همین خاطر ما در این مقاله 
به دنبال برخی از تردندهای برتر اینستاگرام برای سال ۲۰۲۲ هستیم. این امر به 
شما برای بازاریابی بهینه در سال جاری و تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 
هدف کمک خواهد کرد. در ادامه برخی از مهمترین ترندها در این راستا را مورد 

ارزیابی قرار می دهیم. 
انقالب ویدئوهای موزیکال

ویدئوه��ای موزیکال در طول دو س��ال اخیر طرفدارهای بس��یار زیادی پیدا 
کرده اند. دلیل این امر نیز بیش از هر نکته دیگری مربوط به ظهور تیک تاک به 
عنوان یکی از پلتفرم های محبوب در میان کاربران است. اگر حتی یک بار هم در 
تیک تاک حضور پیدا کرده باشید، به خوبی ویدئوهای موزیکال آن در خاطرتان 
باقی مانده است. این ترند به خوبی در اینستاگرام نیز دنبال می شود. بنابراین اگر 
ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، باید پیش از هر 

نکته ای استفاده از ترند ویدئوهای موزیکال در اینستاگرام را جدی بگیرید. 
ش��ما به عنوان یک برند الزم نیس��ت مانند کاربران ع��ادی ویدئوی موزیکال 
طراحی کنید. در عوض تالش برای همراه ساختن ویدئوهای بازاریابی تان با اندکی 
ش��وخی و کمدی به همراه موزیک متن جذاب کافی خواهد بود. این امر شما را 
از دامنه گس��ترده برندهای کلیشه ای متمایز خواهد کرد. در این صورت کاربران 

تمایل بسیار باالتری برای تعامل با برند شما خواهند داشت. 
خوش��بختانه امروزه ویدئوه��ای مربوط به تیک تاک در اینس��تاگرام به طور 
گس��ترده ای بازنش��ر پیدا می کند. به همین خاطر ش��ما مسیر دش��واری برای 
الگوبرداری از سایر برندها یا اینفلوئنسرهای مطرح تیک تاک ندارید. چنین امری 

می تواند برای شما جذابیت های زیادی به همراه داشته باشد. 
استفاده از تیک تاک در طول دو سال اخیر به دلیل همه گیری کرونا افزایش 
قابل مالحظه ای داشته است. همین امر بسیاری از برندها را نسبت به عضویت در 
این پلتفرم ترغیب کرده و حتی تاثیر شگفت آوری بر روی دیگر پلتفرم ها داشته 
است. اینستاگرام نیز در همین راستا سرویس ریلز را منتشر کرده است. شما در 
این سرویس می توانید ویدئوهایی مانند تیک تاک را بارگذاری نمایید. توصیه ما 
برای استفاده از ترند این بخش تمرکز بر روی بخش ریلز است. این طوری شما 
فرصت بسیار خوبی برای جلب نظر کاربران به شیوه ای حرفه ای خواهید داشت. 

تولیدکنندگان محتوا برنده اصلی هستند
تولیدکنندگان محتوا در اینستاگرام محبوبیت بسیار زیادی دارند.چنین افرادی 
به طور معم��ول در زمینه تولید ویدئوهای جذاب در حوزه های مختلف فعالیت 
دارند. اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای و 
متمایز از رقبای تان هستید، می توانید از این تکنیک برای اثرگذاری بر روی آنها 
سود ببرید. تولید محتوا شاید در نگاه نخست کار معمولی هر تیم بازاریابی باشد، 
اما اکنون باید به صورت متفاوتی انجام شود. شما در این بخش نیاز به یک چهره 
اصلی برای برندتان دارید تا به نوعی وجهه انسانی کسب و کارتان را بازنمایی کند. 
یادتان باشد فردی که به عنوان مجری یا شخصیت اصلی در تمام ویدئوهای 
تولید شده برندتان حضور دارد، باید همکاری بلندمدتی با برند شما داشته باشد، 
در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

پیدا نکنید. 
امروزه کاربران از برندهایی که به طور اصلی چهره اصلی یا سفیرشان را تغییر 
می دهند، به هیچ وجه خوش شان نمی آید. بنابراین توصیه ما اطمینان از همکاری 
بلندمدت با فرد موردنظرتان اس��ت، در غیر این صورت در میانه راه با مشکالت 
زیادی رو به رو می شوید. این امر می تواند تمام برنامه های شما برای تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد. 
IGTV خداحافظی به

بخش IGTV در طول سال های اخیر با سر و صداهای زیادی به عنوان رقیب 
برای یوتیوب مورد توجه قرار گرفت. اگرچه در ابتدا بسیاری از بازاریاب ها ظهور 
این بخش در اینس��تاگرام را نوعی انقالب ب��زرگ ارزیابی می کردند، با این حال 
خیلی زود مشخص شد که بخش موردنظر جذابیت الزم برای کاربران و همچنین 
توانایی رقابت با یوتیوب را ندارد. این امر می تواند دردسرهای زیادی برای کسب 
و کارهایی که همچنان مایل به س��رمایه گذاری بر روی این بخش هس��تند، به 

همراه داشته باشد. 
ش��اید در ابتدا مواجهه با شکس��ت در بخش IGTV برای بسیاری از برندها 
دش��وار باشد. دلیل این امر نیز طراحی حرفه ای بخش موردنظر است. درست به 
همین خاطر هنوز هم بس��یاری از برندها به س��رمایه گذاری در این بخش ادامه 
می دهند. اگر شما هم در این میان مایل به ادامه سرمایه گذاری تان هستید، باید 
تجدیدنظر اساس��ی در روند فعالیت تان صورت دهی��د، در غیر این صورت تمام 

بودجه تان در یک چشم به هم زدن از بین خواهد رفت. 
اینس��تاگرام امروزه دیگر توانایی میزبانی از ویدئوهای طوالنی را ندارد. این امر 
ارتباطی با زیرساخت های این پلتفرم نداشته و بیشتر از هر نکته دیگری مربوط 
به س��لیقه کاربران است. بنابراین برندها برای تولید محتوا در این پلتفرم باید به 
جای ویدئوهای طوالنی و بلند به فکر استفاده از نمونه های کوتاه باشند. این امر 
می تواند مزیت رقابتی برندها در اینستاگرام باشد، در غیر این صورت شما خیلی 

زود با مشکل از دست دادن سرمایه تان در حوزه بازاریابی رو به رو خواهید شد. 
ظهور بخش ریلز برای همه کاربران

بخش ریلز یکی از جذاب ترین ترندهای مربوط به تولید محتوا در اینستاگرام 
را ایجاد کرده است. این بخش برای رقابت مستقیم با تیک تاک از سوی مدیران 
اینس��تاگرام مورد توجه قرار گرفته است. برخالف بخش IGTV که خیلی زود 
در رقابت با یوتیوب شکس��ت خورد، بخش ریلز توانایی های باالتری برای رقابت 

با نس��خه چینی بازار دارد. همین امر نظر بس��یاری از برندها و کاربران را به این 
سرویس تازه جلب کرده است. 

شما به عنوان یک برند پیشرو باید همیشه به دنبال استفاده از ترندهای جذاب 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باشید. این امر می تواند وضعیت شما 
برای جلب نظر مش��تریان و بهبود جایگاه تان در بازار را تحت تاثیر گسترده قرار 

دهد. 
ض��رورت اصل��ی در زمینه تولید محتوا برای بخش ریل��ز مربوط به بارگذاری 
ویدئوهای کوتاه است. اینستاگرام به تقلید از تیک تاک در این بخش حداکثر تا 
۱5 ثانیه ای برای هر ویدئو زمان اختصاص داده است. بنابراین اگر شما ویدئوهای 
طوالنی تر را در دس��تور کارتان قرار دهید، دیگر توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف و حتی بارگذاری محتوا را نخواهید داشت. 
اگر ش��ما هنوز فعالیت در بخش ریلز را به طور جدی شروع نکرده اید، اکنون 
بهترین زمان برای برندتان خواهد بود. ش��ما می توانید به سادگی هرچه تمام تر 
شروع به بارگذاری ویدئوهای کوتاه درباره برندتان کرده و نظر کاربران را به خوبی 
جلب نمایید. یادتان باشد تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امر ساده ای نیست. 
بنابراین ش��ما باید ایده های جذاب و نوآورانه ای برای کاربران داشته باشید. این 
امر در پیوند با ارزش ها و تعهدات برندتان می تواند نظر هر کاربری را به خودش 

جلب کند. 
اهمیت بخش استوری 

بخش استوری یکی از قدیمی ترین امکانات اینستاگرام را شکل می دهد. اگرچه 
برای اولین بار اسنپ چت از این سرویس رونمایی کرد، اما امروزه بیشتر کاربران 
اس��توری را با اینستاگرام می شناسند. شما در طول سال جاری هنوز هم امکان 
س��رمایه گذاری بر روی تولید محتوا در بخش استوری را دارید. این امر می تواند 
بار مهمی از دوش شما برای تعامل سریع و ساده با مخاطب هدف بردارد. یادتان 
باشد در بخش استوری الزم نیست محتوای بسیار لوکس با ویرایش های سنگین 
بارگذاری نمایید. همین که اس��توری های شما فضای خودمانی داشته باشد، به 

اندازه کافی جذاب و تعامل برانگیز خواهد بود. 
خوشبختانه امروزه اینستاگرام با توجه به نیازهای روز کاربران اقدام به آپدیت 
استیکرها و امکانات جانبی استوری کرده است. با این حساب شما می توانید بدون 
اختصاص زمان طوالنی به ویرایش محتوای تان به خوبی جذابیت اس��توری های 
برند برای مشتریان را دوچندان سازید. این امر باید همیشه مدنظر شما قرار داشته 
باش��د، در غیر این صورت شاید در فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 

مشکالت بسیار زیادی رو به رو شوید. 
بحث عدالت اجتماعی در اینستاگرام

سال ۲۰۲۱ برای بسیاری از گروه ها و مردم سراسر دنیا از نظر عدالت اجتماعی 
تأمل برانگیز بود. همین امر یکی از ترندهای س��ال جاری برای بازاریابی را تحت 
عنوان عدالت اجتماعی تعریف کرده اس��ت. ش��ما در سال کنونی باید نسبت به 
اجرای تعهدات تان در برابر مشتریان واکنش نشان دهید، در غیر این صورت شاید 

هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نداشته باشید. 
امروزه مشتریان انتظارات بسیار زیادی از برندها دارند. بنابراین اگر شما به فکر 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان با صرف تولید محتوا هستید، باید تجدید 
نظر اساسی در این رابطه صورت دهید، در غیر این صورت خیلی زود مشتریان 
شما را به طور کامل ناامید خواهند کرد. این امر می تواند وضعیت تان را به طور 
قابل مالحظه ای دش��وار کرده و رقبا را بدل به گزینه ای جذاب برای مش��تریان 

فعلی تان نماید. 
شما الزم نیست اقدامات شگفت انگیزی در راستای حمایت از مردم در سراسر 
دنیا انجام دهید. همین که در کنار موسسه های اجتماعی و حقوق مردم در نقاط 

مختلف باشید، به اندازه کافی جذاب و تاثیرگذار خواهد بود. این امر می تواند برند 
شما را بدل به گزینه ای مورد عالقه برای تمام مشتریان بازار نماید. بنابراین شما 

باید همیشه این نکته مهم را مدنظر قرار دهید. 
بازاریابی ارگانیک به تنهایی کافی نیست

ب��دون تردید بازاریابی ارگانیک برای هر برندی جذابیت های خاص خودش را 
دارد. در دنیای��ی که صرف بودجه ه��ای کالن برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف بدل به نوعی عادت ش��ده است، شما می توانید با هزینه ای اندک به سراغ 
تعامل با مش��تریان تان بروید. چنین امری به برندتان فرصت بسیار خوبی برای 
توسعه کسب و کار و اختصاص بودجه اصلی به بخش هایی نظیر استخدام نیروی 

بیشتر یا افزایش کیفیت محصوالت می دهد.
متاسفانه علی رغم جذابیت های باالی بازاریابی ارگانیک این شیوه به تنهایی 
برای برندها چاره س��از نخواهد بود. به همین خاطر شما باید برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان به دنبال راهکارهای دیگری نیز باش��ید. این امر در کنار 
تبلیغات رایج شامل همکاری با اینستاگرام برای پروموت کردن محتوا نیز می شود. 
یکی از مزایای اصلی اینس��تاگرام برای برندها در زمینه پروموت کردن محتوا 
مربوط به امکان شخصی سازی دقیق مخاطب هدف است. بر این اساس محتوای 
ش��ما فقط برای کارب��ران عالقه مند به نمایش درخواهد آم��د. این امر می تواند 
وضعیت تان را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار داده و به بهبود روابط تان 

با مشتریان کمک نماید. 
براس��اس گزارش همکاران ما در موسسه Hootsuite، نزدیک به 8۰ درصد 
از برندها در ایاالت متحده از گزینه پروموت کردن محتوا در اینستاگرام استفاده 
می کنند. با این حساب شما هم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باید 
این گزینه را به طور قابل مالحظه ای مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت شاید 
تاثیرگذاری الزم بر روی مخاطب تان را به همراه نداشته باشد. معنای این امر هدر 

رفتن محتوا و هزینه تان در حوزه بازاریابی خواهد بود. 
استفاده مداوم از ویدئوهای الیو

استفاده از گزینه الیو در طول سال های اخیر اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده 
اس��ت. امروزه بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام 
به اس��تفاده از گزینه الیو می کنند. دلیل ای��ن امر نیز تمایل باالتر کاربران برای 
تعامل با برندها در قالب ویدئوهای الیو اس��ت. بنابراین اگر شما هم در کسب و 
کارتان با مش��کل توجه اندک کاربران به محتوای بازاریابی تان رو به رو هستید، 
باید هرچه زودتر اس��تفاده از ویدئوهای الیو را در دس��تور کار قرار دهید، در غیر 
این صورت ش��اید خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

کاهش شدیدی پیدا کند. 
بارگذاری ویدئوهای الیو کار چندان دش��واری نیس��ت. کافی است در بخش 
بارگذاری پست به جای انتخاب یک محتوا در قالب پست بخش الیو را انتخاب 
کنید و سپس دوربین تان شروع به پخش ویدئو به طور زنده خواهد کرد. توصیه 
ما در این بخش اس��تفاده از یک گفت و گوی س��اده میان مدیرعامل برندتان با 

یک کارشناس یا اینفلوئنسر جذاب برای مشتریان است. موضوع بحث می تواند 
هر نکته ای در عرصه کسب و کارتان را شامل شود. فقط باید به این مسئله توجه 
داشته باشید که موضوع الیو شما باید ارتباط تنگاتنگی با دغدغه های مشتریان 
داش��ته باش��د، در غیر این صورت توانایی جلب نظر کاربران به طور حرفه ای را 

نخواهید داشت. 
پاسخگویی به مشتریان با ریلز

شما برای پاسخگویی به مشتریان همیشه الزم نیست یک کامنت طوالنی ثبت 
کنید. گاهی اوقات پاسخ به سواالت یا درخواست های مشتریان در قالب ریلز نیز 
جذاب خواهد بود. ش��ما می توانید در این مسیر از تگ کردن کاربر موردنظر نیز 
اس��تفاده کنید. این امر جذابیت فعالیت بازاریابی تان را به طور قابل مالحظه ای 

افزایش خواهد داد. 
مشتریان در بازار همیشه به دنبال جلب توجه برندها هستند. با این حساب اگر 
شما عملکرد خوبی در این رابطه داشته باشید، وضعیت برندتان در بازار در مدت 
زمان��ی کوتاه به طور قابل توجهی بهبود پیدا خواهد کرد. این امر می تواند تمام 

مشتریان حاضر در بازار را نیز برای همکاری با برند شما وسوسه نماید. 
یادتان باش��د برای بارگذاری ریلز ش��ما باید یک نکته اصلی یا محوری را در 
مدت زمانی کوتاه بیان نمایید. بنابراین پاس��خگویی به س��واالت تمام مشتریان 
نیاز به بارگذاری ریلزهای متعدد خواهد داش��ت. توصیه ما در این رابطه تالش 
برای دسته بندی سواالت و درخواست های مشتریان و سپس شروع به تولید ریلز 
است، در غیر این صورت شما مسیر بسیار دشواری برای تولید محتوا و جلب نظر 

مخاطب هدف تان پیش رو خواهید داشت. 
بازگشت دوباره بخش فید

بخش فید )Feed( همچنان دارای اهمیت برای تیم های بازاریابی خواهد بود. 
شما در صورتی که در اکانت تان محتوایی بارگذاری نمایید، کاربران هنوز هم از 
آن مطلع خواهند ش��د. شاید در طول س��ال های اخیر ایجاد تغییرات مداوم در 
بخش فید برای بسیاری از برندها دردسرساز شده باشد، با این حال چنین امری 
به معنای امکان چشم پوشی از وضعیت این بخش نیست. شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف باید با الگوریتم تازه اینستاگرام برای مرتب سازی پست ها 
در بخ��ش فید کنار بیایید، در غیر این ص��ورت کاربران تان به طور مداوم ریزش 
خواهد داش��ت.  اینستاگرام در راس��تای ایجاد تنوع و خالقیت بیشتر در زمینه 
نمایش محتوا به کاربران اقدام به ارزیابی سلیقه هر کاربر و شخصی سازی نحوه 
نمایش محتوا در فید کرده است. بنابراین اگر کاربران تعامل چندانی با محتوای 
برند شما نداشته باشند، محتوای برندتان خیلی زود از بخش فید آنها کنار گذاشته 
خواهد شد. معنای این امر ضرورت گشت و گذار بیشتر کاربران برای پیدا کردن 
محتوای تان است. بنابراین شما باید همیشه این نکته مهم را مدنظر قرار دهید، در 
غیر این صورت شاید تالش های بازاریابی تان در اینستاگرام خیلی زود با مشکالت 

اساسی رو به رو شود. 
hootsuite.com :منبع

ترندهای بازاريابی در اينستاگرام برای سال 2022

دوشنبه
20 دی 1400

شماره 1940



۷ایران زمـــین www.forsatnet.ir7تلفن مستقیم: 86073290 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

معاون سیاسی و امنیتی استاندار:
بواسطه احتمال سرایت اومیکرون، تزریق دز سوم ضروری است

ایالم- هدی منصوری: دستگاه ها اجرایی و نظارتی آمادگی الزم برای هر شرایطی را داشته باشند/ دستورالعمل های اجرایی و مراقبت 
های بهداشتی در دستور کار باشد/ رسانه ها نقش مهمی در مدیریت افکار عمومی و گره گشایی از مشکالت مردم دارند/تجلیل از رسانه ها 
در دستور کار مدیران باشد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری ایالم محمد سبحان حسنی در نشست ستاد کرونای استان با اشاره به 
اینکه احتمال سرایت سویه اومیکرون در استان وجود دارد، از دستگاه های اجرایی، نظارت و رسانه ها خواست در خصوص دستورالعمل های 

اجرایی، شیوه نامه های نظارتی و فرهنگ سازی موثر، اقدامات الزم را بعمل آورده و مردم را به تزریق دز سوم واکسن ترغیب نمایند.
وی گفت: بر اســاس گزارش های رســیده میزان مرگ و میر در این سویه کم، اما میزان سرایت آن بسیار زیاد است، لذا ضرورت دارد 
ضمن رعایت دستورالعمل های اجرایی، مراقبت بهداشتی نیز در دستور کار باشد. معاون سیاسی و امنیتی استاندار با تاکید بر رعایت الزامات 
آموزشی، توسعه واکسیناسیون  و پروتکل های بهداشتی در مدارس گفت: رسانه ها و صدا و سیما با اطالع رسانی به موقع و شهرداریها با 
تبلیغات محیطی در خصوص ترغیب مردم به تزریق دز سوم واکسن اقدامات موثری را با تولید محتوا و فرهنگ سازی در جهت غلبه بر 
روند صعودی کرونا به انجام رسانند. وی با اعالم رضایت از طرح شهید سلیمانی خواستار استمرار و تقویت این طرح در تمامی شهرستان 
های استان شد. محمد سبحان حسنی با بیان اینکه اقدامات خوبی در مرز مهران انجام شده، اما کافی نیست، از فرماندار مهران خواست 
با نظارت فرمانده قرارگاه عملیاتی کرونا، راهکارهای مناسب را جهت اجرایی شدن مصوبات قرارگاه کرونا در خصوص کنترل ورودی ها و 

قرنطینه در مرز مهران را فراهم آورند.

مشارکت مرکز تحقیقات زیست محیطی پکن برای اجرای 2 پروژه 
تحقیقاتی فاضالب در گیالن

رشت- خبرنگار فرصت امروز:  به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شــر کت آب و فاضالب گیالن؛ معاون بهره برداری و توسعه فاضالب 
شرکت امروز گفت: با توجه به تفاهم نامه همکاری زیست محیطی بین دانشگاه 
گیالن و مرکز تحقیقات زیست محیطی پکن و دعوت از شرکت آب و فاضالب 
اســتان جهت معرفی پروژه های زیست محیطی و همکاری برای اجرای پروژه 
های دفع بهداشــتی فاضالب، جلسه ویدئوکنفرانسی در این خصوص با حضور 
کارشناســان و نمایندگان شــرکت آب و فاضالب و دانشگاه گیالن برگزار شد. 
علیرضا غیاثی افزود: در این جلسه پروژه "احداث سیستم تصفیه فاضالب بصورت 

site-on در مقیاس خانگی برای مناطق روستایی" و "مدیریت دفع لجن در تصفیه خانه فاضالب شهری" توسط شرکت آب و فاضالب 
گیالن معرفی شد. وی با اشاره به اینکه پروژه احداث سیستم تصفیه فاضالب بصورت site-on توسط مرکز تحقیقات زیست محیطی 
پکن بطور پایلوت در روستای جیرسر باقرخاله خمام اجرا خواهد شد، گفت: با توجه به نتایج آنالیز کیفی فاضالب خام از یک نمونه مربوط 
به روســتای جیرسر باقرخاله که قباًل با هماهنگی دانشگاه گیالن انجام شده بود، این پروژه از سوی طرف چینی بصورت پایلوت در این 
روســتا اجرا می شود. معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شــرکت آبفای گیالن در خصوص پروژه مدیریت دفع لجن در تصفیه خانه 
فاضالب شهری نیز اظهار داشت: با توجه به اهمیت مدیریت دفع لجن در استان گیالن، پروژه دفع لجن به روش" اینوسل کمپوست" از 
سوی مرکز تحقیقات زیست محیطی پکن ارائه شد. غیاثی افزود: اجرای این پروژه بصورت پایلوت برای تصفیه خانه غرب انزلی از سوی 
شرکت آب و فاضالب استان درخواست شد که طرف چینی با توجه به باال بودن هزینه اجرایی کار، پس از بررسی های الزم نتایج را به 

این شرکت اعالم خواهد کرد.

برگزاری مانور زلزله و امداد و نجات در شرکت توزیع  برق هرمزگان
بندرعباس- خبرنــگار فرصت امروز: مانور زلزلــه و تخلیه اضطراری 
ساختمان های اداری همزمان با روز ملی ایمنی و مقابله با اثرات بالیای طبیعی 
در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان برگزار شد. این مانور با همکاری 
مدیریت بحران استانداری هرمزگان،جمعیت هالل احمر، سازمان آتش نشانی، 
اورژانس، نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی برگزار شد. مانور با زمین لرزه 
فرضی آغاز و کارکنان پس از پناهگیری در محل های امن ، از ساختمان اداری 
خــارج و در محل های ایمن تجمع کردند. در ادامه این مانور با ورود نیروهای 
آتش نشــانی، حریق فرضی مهار و کارکنان محصور از ساختمان خارج شدند. 

پس از آن نیز کارکنان مصدوم توســط اورژانس و هالل احمر مداوا و به محل امن منتقل شــدند. تامین امنیت و بازگشایی مسیر عبور 
خودروهای امدادی توســط نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی اجرا شــد. در مانور زلزله نیز روشهای صحیح خاموش نمودن حریق 
توســط کارشناسان ســازمان آتش نشانی آموزش داده شد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در نشست پایانی این مانور بر 
حفظ و ارتقای آمادگی ســازمانها در برابر بحران تاکید کرد و افزود: آموزش و یادگیری به عنوان نخســتین اصل ایمنی باید مورد توجه 
سازمانها و دستگاههای خدمات رسان قرار گیرد. مهرداد حسن زاده اظهار داشت: با استمرار آموزشها و یادگیری روش های نوین مقابله 
با حوادث باید به میزانی از آمادگی دست یابیم تا در مواقع بحران با کمترین تلفات مواجه شویم. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان هرمزگان نیز در پایان این مانور گفت: این شرکت به عنوان دستگاه خدمات رسان از سازمانهای حساس در هنگام بروز حوادث 
طبیعی است. برهمین اساس آموزش مستمر نیروها برای حفظ آمادگی در برابر مخاطرات از مهمترین اهداف این شرکت است. هاجر 
عبدی افزود: برنامه ریزی ما به گونه ای است تا با آموزش نیروهای عملیاتی، آمادگی آنها به مرحله ای برسد تا در مواقع بحران، عالوه بر 

حفظ سالمتی با تمام ظرفیت ارائه خدمت نمایند. 

توزیع ۳۵۰۰ تن بذر گندم توسط تعاون روستایی استان مرکزی
اراک- فرناز امیدی: مدیرتعاون روستایی استان مرکزی گفت: ۳۵۰۰ تن بذر گندم توسط تعاون روستایی استان مرکزی توزیع شده 
است. سید حسین هاشمی اظهار کرد: ۳۵۰۰ تن بذر اصالح شده گندم برای عملکرد کشت و همچنین ۲۵ هزار کیلوگرم سم و ۲۱ هزار تن 
انواع کودهای شیمیایی آلی زیستی و زیر مغذی برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی امسال از سوی تعاون روستایی استان مرکزی بین 
کشاورزان این استان توزیع شده  است. وی افزود: مصرف کودهای شیمیایی در راستای تقویت، افزایش کمی و کیفی تولید، حفظ و بهبود 
کیفیت خاک و جلوگیری از فقر و توان باربری خاک انجام می شود. مدیر تعاون روستایی استان مرکزی گفت: جهت جلوگیری از افزایش 
قیمت کاالها، تنظیم بازار و تامین کاالهای اساسی، هزار و ۲۰ تن کاالی اساسی شامل برنج، روغن، شکر و قند و ... از طریق فروشگاه های 
تعاونی روستایی این استان عرضه شده است. هاشمی در رابطه با توزیع کاالهای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی بیان کرد: مدیریت تعاون 
روستایی استان مرکزی در راستای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و عرضه مستقیم آن در سطح استان و به خصوص شهرستان اراک 
از طریق اتحادیه تعاون روستایی از ۱۵ مهر ۱۴۰۰ تاکنون اقدام به تامین و عرضه ۲۵ تن انار، ۲ کیلوگرم زعفران،۲.۵ تن لوبیا و پنجاه تن 

خرما در غرف منتخب در سطح شهرستان اراک و استان کرده است که این فعالیت تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

ویزیت و داروی رایگان برای ۳۶۵ نفر در سی و سومین مرحله طرح اوقاف
قم- خبرنگار فرصت امروز: در سی و سومین مرحله طرح ویزیت از محل 
عواید موقوفات، ۳۶۵ نفر از مراجعه کنندگان توسط پزشکان مختلف ویزیت و 
داروی رایــگان در اختیار آنها قرار گرفت. به گــزارش روابط عمومی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه اســتان قم، سی و ســومین طرح ویزیت رایگان پزشکان 
متخصص و اهدای دارو توسط مرکز افق حرم مطهر حضرت موسی مبرقع )علیه 
الســالم( و با همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی استان قم اجرایی شد. در 
این طرح پزشک عمومی و متخصصان زنان و زایمان، اطفال، داخلی، اورولوژی، 
طب فیزیکی و توانبخشی، مغز و اعصاب، چشم پزشکی و دندانپزشکی حضور 

داشــتند. زمان اجرای طرح، سه شــنبه ۱۴ دی ماه و از ساعت ۱۴:۳۰ در حرم مطهر امامزاده سلطان محمد شریف)ع( واقع در خیابان 
انقالب، کوچه ۱۷ فرعی ۱۲ بود. بر این اســاس ۵۳ نفر به پزشــک داخلی، ۷۰ نفر به پزشک عمومی، ۸۵ نفر پزشک زنان و زایمان، ۷۰ 
نفر به متخصص اطفال و ۴۰ نفر به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردند و ۴۵ نفر هم برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت علی 
بن ابیطالب)ع( معرفی شدند. در مجموع ۳۶۵ نفر در این مرحله از طرح توسط پزشکان حاضر در طرح به صورت رایگان ویزیت شدند. 
گفتنی است تمام هزینه های دارو و درمان مراجعه کنندگان از محل موقوفات مزار مقدس شیخان و موقوفه بیمارستان سید محمد فاطمی 

پرداخت شده است.

آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر موفق به اخذ 
استاندارد ایزو ۱7۰2۵ شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر : مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه آزمایشگاه مرکزی آب و فاضالب استان در بخش های فیزیک و شیمیایی و باکتریولوژی موفق به 
اخذ استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ شد گفت: اخذ این استاندارد موجب اطمینان از صحت پایش کنترل کیفی آب است. عبدالحمید حمزه پور با 
بیان اینکه این استاندارد صالحیت آزمایشگاهها را در آزمون و کالیبراسیون به رسمیت می شناسد گفت: آزمایشگاه باید الزاماتی را برآورده 
سازد تا بتواند اثبات کند که سیستم کیفیت را بکار گرفته و از نظر فنی صالحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر می باشد. وی از 
مزایای این استاندارد را ارتقا سطح آزمایشگاه و کسب اعتبار، افزایش اطمینان از صحت نتایج ارایه شده توسط آزمایشگاه دانست و بیان کرد: 
استاندارد کردن روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه، ارتقا سطح مشتری مداری، امکان پذیرش آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع از 
دیگرمزایای این استاندارد است. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از تالش فشرده و بی وقفه مجموعه کارکنان مرکز پایش و 

نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت و مشاور مربوطه در طول مدت یک سال را قدردانی کرد.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: هشــتادمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق تبریز برگزار 
شد. هشــتادمین نشست شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی با حضور مسئوالن دولتی، قضایی، بخش خصوصی و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در محل اتاق تبریز برگزار شد. رئیس 
اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه گفت: امیدواریم به زودی با سیاستی 
که دولت جدیــد در پیش گرفته، در زمینه تعامل بــا دنیا و ارتباط با 
کشورهای خارجی بتوانیم چشم انداز جدیدی در توسعه و رشد اقتصادی  
کشور داشته باشــیم. یونس ژائله افزود: در بودجه سال ۱۴۰۱ رشدی 
برای کشــور در نظر گرفته شده که در این زمینه باید برای رشد استان 
نیز قدم هایی را برداریم. در این زمینه، جلســه ای با حضور نمایندگان 
استان در محل اتاق تبریز به منظور بررسی مشکالت بخش خصوصی 
برگزار و مقرر شد جلسات کارشناسی با کارگروه های صنعت و کشاورزی 
برگزار شده و روسای کمیسیون های مربوطه کشاورزی و سایر تشکل 
ها نیز در این جلسات حضور یابند. وی ادامه داد: در بودجه سال آینده 
موضوعاتی که مرتبط با بخش خصوصی در استان اجرا خواهد شد، باید با 
همفکری و همدلی دولت و بخش خصوصی نوشته شود تا نتیجه مثبت 
را شاهد باشیم. رئیس اتاق تبریز با بیان این که در سه ماه گذشته شاهد 
رشــد صادراتی خوبی در استان بوده ایم، اظهار کرد: این آمار نشان می 
دهــد که وضعیت صادرات رو به بهبودی اســت ولی در کنار این موارد 
بخش خصوصی مشــکالت زیادی دارد البته برای پیگیری مشــکالت 
بخش صنعت از سوی معاونت امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، 
اقدامات خوبی انجام شده است. ژائله گفت: مشکالت بخش خصوصی در 
حال حاضر در دو حوزه وجود دارد. یک بخش جدی مربوط به خارج از 

استان است که در این زمینه مسائل مطرح شده در اختیار استان نیست. 
موضوع تامین بعضی از نهاده ها و حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنایع 
اســتان آسیب جدی خواهد زد. رئیس اتاق تبریز همچنین تاکید کرد: 
موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنش نابجایی در بازار ایجاد کرده است و 
همچنین مشکالت جدی برای تامین مواد اولیه واحدهای صنایع غذایی 
و تبدیلی به وجود خواهد آورد که این مسایل در دست استان نیست ولی 
در این زمینه این موارد باید در جلسات شورای گفت و گو مطرح شود تا 
در قالب نامه ای به تهران فرستاده شود. استاندار آذربایجان شرقی نیز با 
اشاره به مزایای ورود صنایع به بورس گفت: زمانی که محصوالت کارخانه 
های مادر در بورس عرضه می شــود به صورت طبیعی دست دالالن و 
واسطه ها قطع می شود که در این میان نارضایتی برخی از صنایع از این 
موضوع برای ما مقداری ابهام دارد. عابدین خرم به ذخایر گندم نیز اشاره 
ای داشــته و گفت: در حال حاضر ذخایر گندم کشور خوب است و در 
این زمینه واردات نیز انجام می شود. وی با بیان این که یکی از چالش 

های اســتان تامین انرژی به ویژه در حوزه برق و گاز است، تاکید کرد: 
غفلت بزرگی در ۱۰ ســال گذشته اتفاق افتاده است یعنی ما یک عقب 
افتادگی در حوزه برق داریم. خرم افزود: باید به صورت ویژه در اســتان 
جلسات اختصاصی داشته باشیم و ببینیم چه اقداماتی می توانیم برای 
حل مشکالت این صنعت داشته باشیم. وی ادامه داد: سن افرادی که در 
این صنعت کار می کنند بسیار باال رفته و جوانان دیگر رغبت فعالیت در 

این حوزه را ندارند. باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
فعال شدن مرکز پژوهش های اتاق تبریز اتفاق مبارکی است

اســتاندار آذربایجان شرقی همچنین ضمن تبریک برای کسب رتبه 
برتر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در کشور گفت: اخبار 
اتاق را به دقت پیگیری می کنیم که فعال شدن مرکز پژوهش های اتاق 
اتفاق بسیار مبارکی است. اتاق قرارگاه اقتصادی است و اگر بخواهیم یک 
پایه اساسی برای رونق و رشد اقتصادی باشد، این موضوع با حرف انجام 

نمی شود، باید ببینیم چه اقداماتی را در این زمینه باید انجام دهیم.
خرم افزود: این قــرارگاه اقتصادی باید یک مرکز بالندگی، پویایی و 
رشــد اقتصادی در استان باشــد به طوری که باید در بسیاری از حوزه 
های اقتصادی مانند فرش، صنایع دانش بنیان و گردشگری فعال شویم.

وی با اشــاره ای به بخش مسکن نیز گفت: در بخش مسکن، طرح 
جهش مســکن فرصت طالیی ایجاد شده به طوری که سرمایه گذاران 
خیلی خوبی نیز پای کار آمدند که عمدتا از بخش خصوصی هستند. در 
این میان دولت نیز عزم خود را جزم کرده که بازار مســکن را از حالت 
ســرمایه ای خارج کند. خرم افزود: در حــال حاضر در اثر اقداماتی که 
دولت سیزدهم انجام داده به یک مرحله پایدار رسیده ایم که امیدواریم 
این وضعیت به جایی برسد که زندگی عادی و طبیعی ادامه داشته باشد.

مشهد- صابر ابراهیم بای : حسن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: میزان گاز توزیع شــده در استان از تاریخ ۱۱ تا ۱۸ دی ماه امسال 
رقمی بالغ بر ۳۴۴ میلیون مترمکعب بود که از این میزان ۳۱۶ میلیون 
مترمکعب معادل 9۲ درصد تحویل بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء 
شده است. وی افزود: بیشترین میزان گاز مصرفی روزانه استان در هفته 
گذشته با ۵۲ میلیون مترمکعب در تاریخ پنجشنبه ۱۶ دی ماه به ثبت 
رســید. مدیرعامل شرکت گاز اســتان با بیان این مطلب که متاسفانه 
همه ساله در فصل سرما با مصرف بی رویه گازطبیعی در بخش خانگی 
روبرو هســتیم تصریح کرد: منابع گازی کشور محدود است و با درست 
مصرف کردن گاز طبیعی عالوه بر حفظ ســالمتی، موجب جلوگیری 
از اســراف  این نعمت خدادادی و توزیع پایدار گازطبیعی در بین همه 

بخــش های مصرفی می شــود. افتخاری صرفه جویــی ۱۰ درصدی 
مشترکین خانگی اســتان در روزهای سرد سال را معادل صرفه جویی 
پنج و نیم میلیون مترمکعب گازطبیعی عنوان کرد و افزود: راهکارهای 
بسیار ساده ای همانند استفاده از البسه گرم و مناسب و خاموش کردن 
وســایل گرمایشی در اتاق های بدون اســتفاده در منزل وجود دارد که 
شــهروندان می توانند با استفاده از آن مصرف گاز خود را کاهش دهند. 
وی خاطرنشــان کرد: از گازطبیعی می توان به دو شکل استفاده کرد. 
یک بحث ســوختن آن برای گرمایش خانگی و تجاری است و موضوع 
دوم استفاده برای ایجاد شغل و ساختن در کارخانجات و مراکز تولیدی 
همانند صنایع فوالد و سیمان و پتروشیمی ها می باشد. بهتر است از این 

نعمت الهی برای ساختن کشور و جامعه استفاده کنیم.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیرعامل شرکت گاز استان 
آذربایجان شــرقی در جلســه کارگروه توسعه مدیریت این شرکت گاز 
گفت: برنامه ریزی اســتراتژیک و تدوین نقشه راه، مهم ترین رکن در 
نیل به بهره وری است. سیدرضا راهنمای توحیدی در این جلسه که با 
حضور فتح زاده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی، حجت االســالم بابایی معاون ســتاد اقامه نماز استان و 
اعضای کارگروه توسعه مدیریت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شد، 
افزود: طرح ریزی اهداف استراتژیک و تدوین نقشه فرآیندهای اجرایی، 
با ارتقای ســطح بلوغ ســازمانی زمینه همگامی با تغییرات محیطی و 

تکنولوژیکی در حوزه  صنعت توزیع گاز را فراهم می نماید.
توحیدی در این جلســه ضمن اشــاره به حوزه های مّهم مدیریت 
عملکرد و مدیریت دانش در شرکت گاز اظهار داشت: ایجاد بستر مناسب 

بــرای یادگیری و ارتقای دانش و بهــره وری، یکی از مهم ترین اهداف 
استراتژیک شرکت گاز استان است. سّیدرضا رهنمای توحیدی با اشاره 

به اینکه ارزیابی عملکرد و ارائه بازخورد در ســطح دستگاه های اجرایی 
زمینه شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود را فراهم می نماید، تصریح کرد: 
مهم ترین عامل در ارزیابی ها، همسوسازی شاخص های سنجش ارزیابی 

عملکرد با ماموریت سازمانها و دستگاههای اجرایی است.
الزم به ذکر اســت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی در این جلســه، اشــتراک گذاری دانش در بین 
دستگاههای اجرایی را از اهداف برنامه ارزیابی عملکرد بیان کرد و ادامه 
داد: با توجه به عملکرد مطلوب شــرکت گاز در حوزه مدیریت دانش و 
خصوصی ســازی خدمات، ماتریس مشارکت راهبردی بر مبنای کارت 
های امتیازی متوازن )BSC(، توســعه زیرساخت ادارات گازرسانی و 
طرح ریزی اهداف استراتژیک، اشتراک گذاری این توانمندی ها با سایر 

دستگاههای اجرایی منجر به ارتقاء بهره وری در استان خواهد گردید.

ســاری – دهقان : مطابــق برنامه هفتگی مالقــات های مردمی 
سرپرست شرکت گاز استان، رسیدگی به درخواست ها و شکایات ذی 
نفعان شرکت، طی روز جاری در حضور بازرسان شرکت ملّی گاز ایران 
انجام شــد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
گاز استان مازندران، "قاسم مایلی رستمی" با مراجعه کنندگان بصورت 
چهــره به چهره و با رعایت الزامات و پروتکل های بهداشــتی، مالقات 
نموده و به طور مستقیم به درخواســت های ایشان رسیدگی کرد. در 
این مالقات بازرســان اعزامی از امور بازرسی شرکت ملّی گاز ایران نیز 
که برای بررسی فرآیند رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی به 
شرکت عزیمت نموده، حضور داشته و از نزدیک شاهد روند اجرای برنامه 

مالقات های عمومی و رسیدگی به درخواست ها بودند. مایلی رستمی 
گفت: رسیدگی به شکایات صرفاً وظیفه یک بخش خاص نیست بلکه 
سازمان باید برای رسیدگی موثر به شکایات ، ارتقاء کیفیت و مدیریت 
شــکایات ، قبول و بکارگیری درسهای آموخته شده از شکایات و سعی 
برای ارتقاء کیفیت خدمات خود تالش نمایند. سرپرســت شرکت گاز 
مازندران افزود: ارائه موفقیت آمیز خدمات مورد نیاز متقاضیان وابسته به 
این است که افراد در تمامی سطوح ، خود را مسئول و موظف به برآورده 
ساختن نیازهای قانونی مراجعین در ارائه بهترین خدمات در کوتاهترین 
زمان ممکن بدانند. وی تصریح داشت: شکایات و درخواستهای واصله، به 

عنوان فرصتی برای بهبود و اصالح امور می باشد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  سید جالل ابوالقاسمی رئیس روابط 
عمومی شــرکت گازاستان گلستان دراین خصوص گفت:باهدف حفظ 
ارزش های دینی و درراســتای ترویج و اشــاعه فرهنگ قرآنی،احادیث 
ومتون دینی،با هماهنگی شورای فرهنگی گازگلستان ،تهیه تابلوهایی 
قرآنــی با مضامین معنوی و دینی برنامــه ریزی وجهت نصب تحویل  

ادارات گازرسانی استان شد.وی افزود:حسب برنامه ریزیهای انجام شده 
ایــن موضوع پس ازتصمیم گیری به اجرا درآمد وبا انتخاب آیات قرآنی 
ومتــون دینی از بــزرگان ،تعداد ۵۰ تابلوی تهیه شــده وبین ۳۳ اداره 
گازرســانی استان توزیع ودر ورودی ادارات نصب شده است.ابوالقاسمی 
بابیان اینکــه آیات قرآن ،احادیث و متون دینــی ،زینت بخش ادارات 

گازاستان شدند اظهارداشت:این تابلوها حاوی مضامین ومطالب قرآنی 
،احادیث ،نماز وامر به معروف و نهی ازمنکر بوده تا مراجعین گرامی که 
به ادارات گازرســانی مراجعه می کنند وهمچنین عموم مردم ازمطالب 
معنوی و ارزشــمند آن بهره مند شــوند.رئیس روابط عمومی شرکت 
گازاســتان گلستان ضمن تشکرازمساعدت مدیرعامل و اعضای شورای 
فرهنگی شرکت  افزود:برنامه فرهنگ سازی مباحث فرهنگی و معنوی 
درمراحل بعدی نیزبه طرق دیگردراین شرکت ادامه خواهد یافت تا با این 
اقدام بتوانیم نقش موثری درراستای اشاعه و ترویج مطالب قرآنی،احکام 

و متون معنوی ودینی  داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز اعالم کرد؛

افزایش میزان صادرات آذربایجان شرقی 

مدیرعامل شرکت گاز استان:

92 درصد گازطبیعی خراسان رضوی تحویل بخش خانگی و عمومی شد

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

برنامه ریزی استراتژیک و تدوین نقشه راه مهم ترین رکن در نیل به بهره وری است

مالقات مردمی سرپرست شرکت گاز مازندران با حضور بازرسان شرکت مّلی گاز ایران

رئیس روابط عمومی گازگلستان: 
آیات قرآن ،احادیث و متون دینی،زینت بخش ادارات گازاستان

اهواز- شبنم قجاوند: عملیات بهسازی و مرمت جاده روستاهای 
محروم و صعب العبور » آرام « واقع در بخش ِچُلو شهرستان زلزله زده 
اندیکا به همت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب انجام شد و عملیات 
بهسازی و مرمت جاده روستای » آهنگری « واقع در بخش مرکزی این 

شهرستان در حال انجام است .
عملیات بهســازی و مرمت جاده روستاهای محروم و صعب العبور » 
آرام « واقع در بخش ِچُلو شهرســتان زلزله زده اندیکا به همت شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب انجام شد و عملیات بهسازی و مرمت جاده 
روســتای » آهنگری « واقع در بخش مرکزی این شهرســتان در حال 

انجام است . طی این عملیات ، حدود ۱۲۰۰۰ متر راه دسترسی دست 
کم ۱۷۰ خانوار ســاکن مسیر روستاهای » آرام « و »آهنگری« که راه 
دسترسی آنها فاقد استانداردهای مربوطه بود با حضور یک دستگاه بیل 
مکانیکی،یک دســتگاه بلدوزر و ۳ دســتگاه کامیون کمپرسی و انجام 
عملیات کوه بُری،خاکبرداری ، حمل و ریختن کوپال و مصالح رودخانه 

ای اصالح و عبور و مرور اهالی این روستا تسهیل گردید .
 این اقدام در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت 
و با دســتور مهندس دانشی مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب و مهندس هیهاوند مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدســلیمان و همکاری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ، 
مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب در اعزام ماشــین آالت راهسازی این شرکت ها به شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به عنوان شرکت معین در روند خدمت 
رسانی به شهرســتان زلزله زده اندیکا و با نظارت نماینده شرکت ملی 

مناطق نفتخیز جنوب انجام شد .

خدمتی دیگر از صنعت نفت ؛

مرمت و بهسازی جاده روستایی مناطق محروم و 
صعب العبور روستایی شهرستان اندیکا انجام شد
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کسب و کارهای کوچک و بهبود تجربه مشتریان از برند

به قلم: گلوریا چاو
کارشناس کسب و کار
 ترجمه: علی آل علی

توس��عه کس��ب و کار هرگز کار ساده ای نیست. بسیاری از برندها در این مسیر با مشکالت عمده ای مواجه 
هستند. بنابراین اگر شما به دنبال ایجاد تغییراتی در وضعیت برندتان هستید، باید از همان گام اول تکنیک های 
حرفه ای را مد نظر قرار دهید. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان می دهد. 
چنین توصیه هایی برای کس��ب و کارهای کوچک بیش��تر از نمونه های بزرگ اهمیت دارد. بنابراین اگر شما 
صاحب یک کسب و کار کوچک یا تازه تاسیس هستید، توصیه های مورد بحث در این مقاله نقش مهمی برای 

بهبود وضعیت تان در تعامل با مشتریان خواهد داشت. 
بهبود تجربه مش��تریان از برند اغلب اوقات یکی از نکات مهم در توسعه برند محسوب می شود. این امر در 
بیش��تر مواقع در فهرس��ت اولویت های کارآفرینان هیچ جای مشخصی ندارد. درست به همین خاطر فرآیند 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان برای چنین برندهایی به شدت سخت و غیرممکن به نظر می رسد. اگر شما به 
دنبال تعامل بهینه با مشتریان تان هستید، باید پیش از هر نکته دیگری به دنبال تعامل با آنها براساس بهبود 
تجربه شان از برند باشید. در ادامه برخی از نکات مهم برای بهبود تجربه مشتریان از برند شما را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
ارزیابی فعالیت بخش خدمات مشتریان

ارائه خدمات حرفه ای به مش��تریان همیشه ایده مهمی برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
محس��وب می ش��ود. در این میان برخی از برندها در زمینه ارائه خدمات موردنظر فقط به دنبال رفع تکلیف 
هستند. این امر شاید در نگاه نخست ایراد چندانی نداشته باشد، اما می تواند شما را با مشکالت بسیار زیادی 
مواجه س��ازد. توصیه ما در این بخش ارزیابی مداوم فعالیت بخش خدمات مش��تریان برای س��نجش میزان 
رضایت مش��تریان از آن است. اگر شما عملکرد خوبی در این رابطه داشته باشید، وضعیت تاثیرگذاری تان بر 

روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای بهبود پیدا می کند. 
تجربه مشتریان از برند همیشه امر عجیب یا غیرعادی را شامل نمی شود. گاهی اوقات تجربه های ساده مانند 
تعامل با برند در قالب بخش خدمات مشتریان نیز بر روی تصمیم نهایی مشتریان تاثیر دارد. بنابراین اگر شما 
به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مشتریان و جلب نظرشان به سوی کسب و کارتان هستید، باید همیشه 
ارزیابی کیفیت عملکرد بخش خدمات مشتریان را به یاد داشته باشید. این امر وضعیت شما را به طور قابل 

مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. 
اگر ش��ما تیم خدمات مش��تریان خوبی داشته باشید، وقت بسیار کمتری را صرف رفع مشکالت مشتریان 
کرده و فرصت بیشتری برای معرفی محصوالت تان به آنها خواهید داشت. چنین امری در نهایت میزان فروش 

و بازگشت سرمایه تان را چند برابر خواهد کرد 
با توجه به نکاتی که گفته شد، اگر برند شما هم با مشکل نارضایتی شدید مشتریان رو به رو است، اولین 
گام باید بهبود کیفیت خدمات مشتریان باشد. این امر تجربه مشتریان از برند شما را به طور قابل مالحظه ای 

بهینه سازی می کند. 
ارزیابی شیوه های پرداختی 

مش��تریان در زمینه تعامل با برندها همیش��ه به دنبال ساده ترین راهکارها هستند. این امر از فرآیند خرید 
گرفته تا پرداخت هزینه را ش��امل می شود. بنابراین شما باید همیشه به دنبال ساده ترین راهکارهای ممکن 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باشید. 
تجربه مثبت مشتریان از یک برند همیشه در پیوند با سهولت پرداخت هزینه خرید و شیوه های متنوع آن 
است. این امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب تان کمک نماید. به این ترتیب شما 

هیچ مشکلی برای تعامل با مشتریان تان پیش رو نخواهید داشت. 
نکته ای که در این بخش باید مدنظر شما قرار گیرد، توجه به تنوع شیوه های پرداختی است. اگر شما فقط 
یک شیوه پرداختی برای برندتان در نظر بگیرید، به تدریج دامنه وسیعی از مشتریان تان را از دست خواهید 
داد. چنین نکته ای می تواند وضعیت ش��ما را به طور قابل مالحظه ای در بازار دش��وار نماید. درست به همین 
خاطر باید ایده های تازه ای برای این بخش داش��ته باش��ید. پرداخت آنالین یا حتی خرید اقس��اطی می تواند 
ایده های جذابی برای کس��ب و کار ش��ما باشد. بنابراین همیشه نیم نگاهی به این بخش برای توسعه کسب و 

کارتان داشته باشید. 
برنامه ریزی پیش از موعد برای کمپین آنالین

امروزه کمپین های آنالین یک برند نقش مهمی در موفقیت آن ایفا می کند. بنابراین شما برای تاثیرگذاری 
حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان باید همیش��ه برنامه ای برای طراحی کمپین های آنالین داشته باشید. اگر 
در ای��ن می��ان پیش از موعد برنامه ها و ایده های کمپین تازه تان را طراحی کنید، کارتان برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به شدت ساده خواهد شد. این کار وضعیت برند شما را در مقایسه با دیگر رقبای تان به 

شدت جلو خواهد انداخت. 
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اگ��ر فقط یک نکته در طول س��ال ۲۰۱۲ به خوبی اثبات 
شده باش��د، آن امکان وقوع اتفاقات مختلف در مدت زمانی 
اندک است. شاید یک سال از نظر عددی فقط ۱۲ ماه داشته 
باش��د، اما در سال ۲۰۲۱ اتفاقات و تغییرات بسیار زیادی در 
حوزه بازاریابی روی داد. در این س��ال شرایط ناامیدکننده ای 
که از زمان همه گیری کرونا بر دنیای کسب و کار سایه افکنده 
بود، به آرامی جای خودش را به نشانه های امیدوارکننده داد. 
در ط��ول س��ال گذش��ته بس��یاری از بازاریاب ها ش��یوه 
فعالیت ش��ان را با توجه به تغییر مداوم ترندها و نوآوری های 
ت��ازه در این ح��وزه تغییر دادند. این امر با توجه به ش��رایط 
فعالیت برندها بسیار طبیعی به نظر می رسد. نکته مهم اینکه 
کسب و کار شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 
هدف نیازمند س��ازگاری با تغیی��رات صورت گرفته در طول 
سال اخیر اس��ت. به عالوه، بس��یاری از اتفاقات پیش رو در 
سال ۲۰۲۲ نیز هنوز ناشناخته باقی مانده است. بنابراین برند 
شما باید تالش قابل مالحظه ای برای درک اتفاقات پیش رو 
ص��ورت دهد، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود از کورس 

رقابت برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان جا بماند. 
س��ال ۲۰۲۱ به دلیل بازگشت شرایط سخت پس از کرونا 
به وضعیت عادی برای بسیاری از برندها همراه با هیجان های 
بس��یار زیادی بود. این امر کس��ب و کار شما را از نقطه نظر 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با چالش های بسیار زیادی 
رو به رو می س��ازد. نکته مهم در ای��ن بین پیش بینی دقیق 
از رویدادهای احتمالی و تغییراتی اس��ت که در س��ال پیش 
روی منتظرتان اس��ت. با این حس��اب اگر ش��ما برنامه ریزی 
درستی برای این امر نداشته باشید، وضعیت تان به طور قابل 
مالحظه ای به هم خواهد ریخت. در ادامه برخی از مهمترین 
پیش بینی های بازاریاب ها از وضعیت عرصه بازاریابی در طول 
سال ۲۰۲۲ را با هم بررسی خواهیم کرد. این امر به شما برای 
فعالیت بهینه در این حوزه و تاثیرگذاری بر روی مشتریان به 

شیوه ای مناسب با تغییرات پیش رو کمک خواهد کرد. 
اهمیت بیشتر بازاریاب های متخصص در حوزه 

شبکه های اجتماعی
دوران ش��یوع کرونا و قرنطینه در بس��یاری از کشورهای 
دنیا به بازاریاب ها اهمیت روزافزون ش��بکه های اجتماعی را 
ثابت کرد. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف دارد. اگر برند ش��ما پیش از دوران کرونا 
س��رمایه گذاری بر روی عرصه بازاریابی را صرفا نوعی فعالیت 
دلبخواهانه تلقی می کرد، اکنون ش��رایط به طور کامل فرق 
کرده است. ش��ما باید به زودی خودتان را برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان به بهترین ش��کل ممکن آماده سازید، در 
غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای جلب نظر مشتریان 
و تاثیرگذاری بر روی شان نداشته باشید. شبکه های اجتماعی 
در ای��ن میان تقریبا جایگزین ارتباط��ات و تعامالت روزمره 
مردم ش��ده اس��ت. درست به همین خاطر ش��ما باید توجه 
وی��ژه ای به وضعیت تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان 

داشته باشید. 
هم��کاری با بازاریاب هایی که ب��ه طور تخصصی در زمینه 
تولید محتوا در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند، امر بسیار 
مهمی برای هر تیم بازاریابی در طول س��ال پیش رو خواهد 
بود. این امر به برند ش��ما امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مشتریان را می دهد. وقتی شما درست در پلتفرم هایی باشید 
که مورد عالقه مشتریان تان است، مگر جایی هم برای ناتوانی 
به منظ��ور تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف باقی خواهد 

ماند؟ 
متاسفانه بسیاری از تیم های بازاریابی و به خصوص مدیران 
ارشد برندها هنوز به اهمیت بازاریاب های متخصص در حوزه 
شبکه های اجتماعی پی نبرده اند. درست به همین خاطر شما 
باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان اول از همه به 
دنبال یک فرد حرفه ای در زمینه تولید محتوا در شبکه های 
اجتماعی باشید. چنین بازاریابی می تواند فعالیت برندتان در 
پلتفرم های مختلف را ساماندهی کرده و فرآیند تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان را س��اده تر از هر زمان دیگری سازد. نکته 
مه��م در این میان تالش برای همکاری با افرادی اس��ت که 
سابقه کاری درخشانی دارند. این امر می تواند برای شما مزیت 

مهمی به حساب آید. 
تیم های تک نفره بازاریابی دیگر وجود نخواهند داشت

تیم های تک نفره بازاریابی که محبوبیت بس��یار زیادی در 
میان کس��ب و کارهای تازه تاس��یس یا کارآفرینان مستقل 
دارد، دیگر کم کم جای خودش را به تیم های پرتعداد و کامال 
حرفه ای خواهد داد. درس��ت به همین خاطر شما باید برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان تمام شرایط را مدنظر 
قرار دهید، در غیر این صورت شاید تیم تک نفره بازاریابی تان 
هرگز توانایی تولید محتوای جذاب برای کاربران را نداش��ته 
باشد. این امر می تواند شما را در رقابت با دیگر برندها حسابی 
عقب انداخته و مشتریان را به سوی رقبای تان هدایت کند. 

بدون شک تیم های بازاریابی تک نفره از نظر اقتصادی برای 
بسیاری از برندها مناسب است. این امر به طور ویژه ای برای 
برندهای تازه تاسیس اهمیت دارد. با این حال شما در زمینه 
استفاده از چنین تیم هایی باید به نکات متعددی توجه نشان 
دهید. یکی از نکات مهم در این میان ضرورت به روز رس��انی 
وضعی��ت بازاریابی برند به طور مداوم اس��ت. این امر اهمیت 
بس��یار زیادی برای تیم بازاریابی شما خواهد داشت. اگر یک 
برند در ط��ول دوران فعالیت بازاریابی اش ب��ه طور مداوم از 
ترندهای قدیمی اس��تفاده کند، بدون تردید در مدت زمانی 
کوتاه تمام مشتریانش را از دست خواهد داد. این امر می تواند 
شرایط فعالیت و بازاریابی برای برند را به طور قابل مالحظه ای 
دشوار سازد. درست به همین خاطر شما باید به بهترین شکل 
ممکن در ت��الش برای به روز رس��انی وضعیت تان در زمینه 

تشکیل تیم های بازاریابی باشید. 

یکی از نکات مهم در زمینه تشکیل تیم های بازاریابی توجه 
ب��ه نیاز هر برن��د برای اطالع از آخری��ن ترندها و پیش بینی 
رویدادهای مهم است. این امر فقط در صورتی روی می دهد 
ک��ه برخی از اعضای تیم بازاریابی مانند یک گروه توس��عه و 
تحقیقات عمل کند. بنابراین ش��ما باید همیش��ه استفاده از 
بازاریاب های متعدد در تیم بازاریابی تان را مد نظر قرار دهید. 
توصیه م��ا در این بخش اضافه کردن اف��رادی از بخش های 
مختلف با مهارت های گوناگون به تیم تان است. اینطوری تیم 
بازاریابی تان سطح تاثیرگذاری بسیار باالتری بر روی مخاطب 
هدف خواهد داشت. این امر در نهایت توانایی شما برای تولید 
محتوای جذاب و جلب نظر مشتریان در بازار را به طور قابل 

مالحظه ای افزایش می دهد. 
افزایش تعداد استخدام در زمینه پشتیبانی آنالین 

وقتی کرونا بدل به مهمانی ناخوانده برای مردم سراسر دنیا 
شد، یکی از مهمترین کانال های ارتباطی که برای برندها باقی 

ماند، ش��بکه های اجتماعی بود. اغلب کسب و کارها در طول 
چند س��ال اخیر در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور مداوم راهکارهایی برای حضور در ش��بکه های 
اجتماع��ی و ارائه خدمات از این طری��ق را مورد ارزیابی قرار 
دادند. امروزه شمار باالیی از برندها برای ارائه خدمات مربوط 
به پش��تیبانی از مشتریان در ش��بکه های اجتماعی فعالیت 
دارند. این امر مورد استقبال گسترده مشتریان نیز قرار گرفته 
است. با این حساب شما باید عملکرد خوبی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف تان داشته باشید. 
یکی از نیازهای اساسی برای ارائه خدمات پشتیبانی خوب 
به مشتریان استخدام افرادی حرفه ای در این حوزه است. این 
امر برای برندهای بزرگ در قالب اس��تخدام افراد حرفه ای در 
زمینه خدمات مشتریان و کار با شبکه های اجتماعی صورت 
می گیرد. در حالت بعدی برخی از برندها به جای اس��تخدام 
نیروی کار ت��ازه اقدام به همکاری با برخی از موسس��ه های 
حرفه ای در این زمینه می کنند. چنین امری شامل واگذاری 
مسئولیت ارائه خدمات پشتیبانی به طور آنالین از سوی یک 
برند به چنین موسسه هایی است. شاید چنین کاری در نگاه 
نخست بس��یار عجیب باشد، اما از نظر مالی برای بسیاری از 
کسب و کارهای تازه تاسیس مزیت باالیی به همراه دارد. پس 
اگر شما هم با بودجه بسیار محدودی مواجه هستید، باید این 
نکته را به بهترین شکل ممکن مدنظر قرار دهید، در غیر این 
صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور 

قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
یکی از نکات امیدوارکننده برای برندها درباره بازاریابی در 
ش��بکه های اجتماعی و ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان 
مربوط به اس��تقبال کارب��ران از تعامل ب��ا برندها در چنین 
پلتفرم هایی اس��ت. با این حساب شما وقتی رضایت و انگیزه 
کافی مش��تریان را نیز پشت سرتان دارید، دیگر دلیلی برای 

عدم تعامل کافی با مشتریان باقی نخواهد ماند. 
نقش محوری مشتریان برند

س��ال ۲۰۲۲ بیش از هر زمان دیگری ش��اهد بازگش��ت 
مش��تریان برندها به عنوان بازیگرانی فعال در سرنوشت آنها 
خواه��د بود. معنای ای��ن امر اهمیت فعالیت مش��تریان در 
همراهی با برندها به منظور کسب سود باال و فروش عالی از 
سوی کارآفرینان است. با این حساب اگر شما از زمان شیوع 
کرونا برنامه های تعامل با مش��تریان وفادار یا حفظ مشتریان 
ثابت را کنار گذاش��ته اید، باید هرچه زودتر دوباره دس��ت به 
کار ش��وید. دلیل این امر نیز کامال واضح است. شما در طول 
سال پیش رو بیش از هر زمان دیگری به حمایت مشتریان از 
برندتان نیاز پیدا خواهید کرد. این امر می تواند سرنوشت برند 
ش��ما را به طور کامل تغییر دهد. بنابراین باید از همین حاال 
به دنبال استفاده از فرصت های پیش رو برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان باشید. 
یکی از ساده ترین نقش  آفرینی های مشتریان درباره تعامل 
با برندتان مربوط به استفاده از محتوای تولیدی کاربران است. 
این امر در طول دوران کرونا برای بس��یاری از برندها بدل به 
نوعی آرزو شده بود. خبر خوش اینکه شما دیگر نیازی به صبر 
و انتظار برای دسترسی به محتوای تولیدی کاربران ندارید. در 
طول ماه های اخیر با کاهش وضعیت بحرانی کرونا بس��یاری 
از مشتریان دوباره مانند گذشته اقدام به خرید کرده اند. این 
امر خبر بسیار خوبی برای برندها محسوب می شود. دست کم 
ش��ما در این وضعیت دوباره می توانید نسبت به فروش باالی 

برندتان امیدوار شوید. 
یکی دیگر از نکات مهم در س��ال ۲۰۲۲ بازگش��ت کانون 
مشتریان وفادار برندها به وضعیت سابقش است. اغلب برندها 
در سراس��ر دنیا سود اصلی ش��ان را از فروش محصوالت شان 

به مش��تریان وفادار به دس��ت می آورند. با این حس��اب شما 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باید اول از همه 
مش��تریان وفادار را مدنظر قرار دهید. این دسته از مشتریان 
در صورت رضایت از برندتان می توانند مانند سفیر شما عمل 
کنند. به این ترتیب وضعیت تاثیرگذاری تان بر روی مشتریان 
به طور قابل مالحظه ای بهبود پیدا خواهد کرد. در این میان 
شما می توانید به سادگی هرچه تمامتر بدل به یک برند نوآور 

در بازار شوید. 
تعیین ترندها از سوی مشتریان

مش��تریان در طول دو س��ال اخیر نقش زیادی در تعیین 
ترندهای بازاریابی نداش��تند. دلیل این امر نیز کاهش شدید 
میزان خرید از س��وی آنها و به عبارتی صرفه جویی های مالی 
گس��ترده بود. در این میان اگر شما به دنبال کسب سود در 
س��ال ۲۰۲۲ هستید باید از همین حاال نسبت به نقش مهم 
مش��تریان در تعیین ترندهای بازاریابی در طول س��ال پیش 
رو توجه نش��ان دهید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان نخواهید داش��ت. این امر 

اهمیت بسیار ویژه ای برای برندها به همراه دارد. 
دوران طراحی ترند از سوی تیم های بازاریابی دیگر به پایان 
رسیده است. اکنون شما باید رفتار و وضعیت مشتریان را به 
بهترین ش��کل ممکن مورد ارزیابی ق��رار دهید، در غیر این 
صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
ط��ور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. این امر برای 
جلب نظر مشتریان بسیار مهم محسوب می شود. بنابراین اگر 
ش��ما هنوز هم به دنبال طراحی ترندها در تیم بازاریابی تان 
هس��تید، باید تجدیدنظر اساسی در نحوه فعالیت تان صورت 

دهید. 
استفاده از ابزارهای حرفه ای بازاریابی برای ارزیابی ترندها 
در طول س��ال ۲۰۲۲ بار دیگر در کان��ون توجه قرار خواهد 
گرفت. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
کمک زیادی خواهد کرد. به این ترتیب شانس تان برای جلب 
نظر مش��تریان به طور چشمگیری افزایش پیدا می کند. این 
امر می تواند شما را برای جلب نظر مشتریان به بهترین شکل 

ممکن راهنمایی کرده و کارتان را به شدت ساده نماید. 
ش��اید شما در طول س��ال پیش رو نیاز به یادگیری نحوه 
رفتار مش��تریان در بازار داش��ته باشید. بی ش��ک بسیاری از 
بازاریاب ها به طور عمومی دوره هایی در این رابطه گذرانده اند، 
ام��ا به دلیل ایجاد وقفه ای طوالنی در زمینه اس��تفاده از این 
شیوه ها باید تجدیدنظر اساسی در این رابطه صورت گیرد، در 
غیر این صورت ش��ما فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان تان را پیدا نخواهید کرد. 
حرفه ای شدن در زمینه تولید محتوا از راه دور

هنوز هم برای بازگش��ت کار تیمی بازاریاب ها در کنار هم 
خیلی زود اس��ت. معنای این امر ضرورت ادامه روند فعالیت 
برندها در قالب دورکاری اس��ت. اگر ش��ما امید زیادی برای 
بازگشت به دفتر کارتان داشته اید، باید اندکی ناامیدتان کنیم. 
این امر هنوز هم زمان زیادی الزم دارد. بنابراین شما باید به 
وضعیت کنونی به خوبی عادت کنید. این امر به ش��ما برای 
جلب نظر مشتریان و فعالیت بهتر در بازار کمک خواهد کرد. 
بی ش��ک بسیاری از برندها در طول سال های اخیر با فعالیت 
دورکاری اعضای تیم بازاریابی شان به خوبی کنار آمده اند. پس 
اگر شما هم در این رابطه مهارت باالیی کسب کرده اید، بد نیست 
دوباره راهکارهای مناس��ب در این رابطه را پیش خودتان مرور 
کنید. این امر به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مشتریان 
کمک خواهد کرد. به این ترتیب هیچ مشکلی پیش روی شما 

برای جلب نظر مشتریان قرار نمی گیرد. 
استفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه به شما برای پیشبرد 
کار تی��م بازاریابی در طول س��ال ۲۰۲۲ کمک خواهد کرد. 
همچنین فراهم سازی انواع امکانات برای ارتباط آنالین میان 
اعضای تیم نی��ز امر مهمی خواهد بود. ای��ن نکات می تواند 
وضعیت ش��ما در حوزه بازاریاب��ی را به طور قابل مالحظه ای 
مناسب سازد. بنابراین هیچ دلیلی برای نگرانی بابت وضعیت 

بازاریابی تان در ادامه سال جاری نخواهد بود. 
تفاوت فزاینده میان اینفلوئنسرها و تولیدکنندگان محتوا

ش��اید در ن��گاه نخس��ت بازاریاب ه��ا هیچ تفاوت��ی میان 
اینفلوئنسرها و تولیدکنندگان محتوا قائل نشوند. با این حال 
در طول س��ال ۲۰۲۲ این تفاوت به ط��ور معناداری افزایش 
پیدا می کند. بر این اس��اس اینفلوئنسرها که به طور کلی در 
تالش برای پروموت کردن محتوای برندها هس��تند با رقبای 
جدی مواجه می شوند که کارشان تولید محتوای تخصصی در 
حوزه های مختلف اس��ت. بی شک هر دو گروه فوق همکاری 
تبلیغاتی با برندها خواهند داش��ت، اما تولیدکنندگان محتوا 
تمایل کمتری برای چنین کاری از خودش��ان نشان خواهند 
داد. یکی از دالیل اصلی در این میان سیس��تم پرداخت حق 
تبلیغات در برخی از پلتفرم های اجتماعی مانند یوتیوب است. 
این امر نقش مهمی در بهینه س��ازی فعالیت تولیدکنندگان 
محت��وا دارد. به این ترتیب چنی��ن افرادی از نظر مالی دیگر 
نیاز چندانی به همکاری تبلیغاتی با برندها نخواهند داش��ت 

و با وسواس بیشتری همکاران شان را انتخاب خواهند کرد. 
بی شک در طول س��ال ۲۰۲۲ بازاریاب ها برای همکاری با 
اینفلوئنسرها و تولیدکنندگان محتوا مسیر بسیار دشوارتری 
را پیش رو خواهند داش��ت. این امر باید توجه شما را به طور 
قابل مالحظه ای جلب کند، در غیر این صورت ش��اید خیلی 
زود از س��ایر رقبای ت��ان عقب بمانید. اگر ش��ما پیش از این 
هم��کاری بلندمدتی با انواع اینفلوئنس��رها و تولیدکنندگان 
محتوا در ش��بکه های اجتماعی داشته اید، باید از این ارتباط 
برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف تان س��ود 
ببرید. این امر می تواند وضعیت شما را در مدت زمانی اندک 

حسابی تغییر دهد. 
بدون تردید در طول سال ۲۰۲۲ عرصه بازاریابی تغییرات 
بس��یار زیادی پیدا خواهد کرد. نکته مهم در این میان تالش 
برای هماهنگی با تغیی��رات مورد نظر و بهبود وضعیت برند 
است. استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله می تواند شروع 

خوبی برای شما در این مورد باشد. 
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