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عبور کرونا از اشتغال
فرصت امروز: با ش��یوع کرونا و در مصاف ویروس و اقتصاد، بس��یاری از ش��اغالن در ایران و جهان، شغل خود را از 
دست دادند و به صف بیکاران پیوستند، اما حاال با گذشت دو سال به نظر می رسد که ترکش های کرونا در بازار کار 
تا اندازه ای به پایان رسیده است. آنطور که مرکز آمار ایران گزارش داده است، جمعیت بیکار کشور در تابستان ۹۹، 
با گذشت یک سال 37.2 درصد کاهش پیدا کرده که از عبور بازار کار از رکود کرونایی به دنبال بهبود نسبی اوضاع 
در نیمه اول امس��ال حکایت دارد. طبق ارزیابی مرکز آمار در بازه زمانی تابس��تان ۹۹ تا تابستان 1400، بیش از 85 
درصد از ش��اغالن همچنان ش��اغل باقی مانده اند و عالوه بر بیکار شدن 3 درصد از این گروه، 11.4 درصد از آنها نیز 
به جمعیت غیرفعال پیوسته اند. همچنین از جمعیت بیکار در تابستان پارسال، 37.2 درصد تا تابستان امسال به جمعیت 
شاغل ملحق شده اند، 24.6 درصد بیکاران تابستان ۹۹ نیز در تابستان 1400 از بازار کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال 
پیوسته اند. به نظر می رسد علت کاهش چشمگیر جمعیت بیکار کشور در این دوره زمانی، کاهش اثر رکود اقتصادی ناشی از...
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علیاصغرسعیدی
جامعه شناس اقتصادی

روزب��ه روز  کش��ور  چالش ه��ای 
افزایش می یابد.         برخی اقتصاددانان 
مدت هاس��ت از ابر چالش ها صحبت 
می کنند.         معنای این حرف این است 
که چالش های قبلی پایدار و بادوام 
شده اند و هر کدام چالش دیگری را 
متولد می کنند و از این رو ابر چالش 
شده اند،         اما از نظر جامعه شناسی به 
نظر می رس��د چالش های مهمتری 
مط��رح اس��ت.         حت��ی چالش های 
اقتصادی نیز عل��ل اجتماعی دارند.         
ب��ه تعبی��ر کارل پوالن��ی و مارک 
گرانووتر جامعه شناس��ان اقتصادی، 
در  اقتص��ادی  چالش ه��ای  ای��ن 
س��اخت های اجتماع��ی، فرهنگ و 
شبکه روابط اجتماعی حک شده اند.         
بنابراین ه��ر علمی چ��ون اقتصاد 
یا روابط بین الملل��ی یا علم حقوق 
ب��ر اصول علمی خ��ودش به عنوان 
اص��ول موجده پای می فش��ارد.         اگر 
از یک متخص��ص روابط بین الملل 
بپرس��ید، ممکن است چالش مهم 
ای��ران را بی جای��ی یا کنده ش��دن 
فق��دان  و  بین الملل��ی  رواب��ط  از 
اس��تراتژی بین المللی بداند.         حاال از 
منظر جامعه ش��ناختی فکر می کنم 
پی��ش  روی  چال��ش  مهمتری��ن 
مس��ئوالن ما، فقر و بع��د نابرابری 

چالش  اس��ت.          اجتماعی 
2فقر و نابرابری نه تنها...
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فرصت امروز: به نظر می رسد که ویروس حاال حاالها یقه توریسم را رها نمی کند 
و طبق پیش بینی س��ازمان ملل متحد، صنعت گردش��گری جهان تا سال 2024 
ه��م به س��طح قبل از همه گیری کرون��ا باز نمی گردد. آنطور که س��ازمان جهانی 
گردشگری گزارش داده است، سرعت بهبود گردشگری در سراسر جهان به میزان 
محدودیت ه��ای رفت آمد و حمل و نقل کش��ورها، نرخ واکسیناس��یون و اعتماد 
مسافران برمی گردد و این به معنای تقالی همچنان صنعت توریسم است. براساس 
آمارها، س��هم اقتصاد گردشگری از تولید ناخالص داخلی در سال 2021 میالدی، 
حدود 1.۹ تریلیون دالر تخمین زده شده است که باالتر از رقم 1.6 تریلیون دالر 
در س��ال 2020 است، اما این میزان هنوز هم بس��یار کمتر از رقم پیش از شیوع 

کرونا با 3.5 تریلیون دالر است.
به گزارش »راش��اتودی«، گردشگری جهانی در سال 2021 نسبت به سال قبل 
با رشد 4 درصدی مواجه شده است. اگرچه گردشگری بین المللی در نیمه نخست 
سال 2021 بسیار ضعیف عمل کرده و در فاصله ماه های ژانویه تا سپتامبر 2021، 
میزان گردشگران 20 درصد کمتر از مدت مشابه خود در سال 2020 و همچنین 
76 درصد کمتر از سطح 201۹ بوده است، اما احیای گردشگری در فصل تابستان، 
این فاصله را جبران کرد و نهایتا گردش��گری جهان در پایان س��ال 2021 به رشد 
4 درصدی رس��ید. با این حال، این رقم همچنان بس��یار پایین  تر از سطح قبل از 
همه  گیری کروناست. به عبارت بهتر، اگرچه گردشگری بین المللی در سال 2021 
رش��د 4 درصدی را در مقایسه با سال 2020 تجربه کرد و با 15 میلیون گردشگر 
بین المللی بیشتر به 415 میلیون نفر در سال 2021 رسید. اما براساس برآوردهای 

اولی��ه، ورودی  ه��ای بین المللی هنوز 72 درصد کمتر از قبل همه  گیری در س��ال 
201۹ بوده است. البته سال 2020 بدترین سال ثبت شده صنعت گردشگری در 
طول تاریخ بوده است که میزان ورودی  های بین المللی تا 73 درصد کاهش یافت.

عم��ده دلی��ل افزایش تقاضای س��فر در نیمه اول س��ال 2021 را می توان در 
اعتماد مس��افران برای سفر با افزایش پیشرفت س��ریع واکسیناسیون و کاهش 
محدودیت  های سفر در بسیاری از مقاصد دانست. گردشگری بین المللی در نیمه 
دوم سال 2021 نسبت به دوران قبل از همه  گیری 62 درصد کاهش یافت. این 
در حالی است که در نیمه اول 2021 این میزان نزدیک به 80 درصد بوده است. 
براس��اس داده ها، این میزان در ماه دسامبر تا منفی 65 درصد نیز رسید که این 
کاهش تقاضا ناشی از شیوع سویه جدید اومیکرون بوده است. از این رو با توجه به 
بی  ثباتی محدودیت  های حرکتی، میزان واکسیناسیون و اعتماد مسافران، سرعت 
بهبودی در سراس��ر جهان کند و نابرابر باقی مانده است. با توجه به بحران  هایی 
ک��ه جهان در دو دهه اخیر )یعنی از س��ال 2000 تاکنون( با آن مواجه ش��ده، 
همه  گیری کرونا بدترین میزان آس��یب و خس��ارت را بر بازار گردشگری جهان 
وارد کرده اس��ت. همه  گیری کرونا بدترین بحرانی بوده که صنعت گردش��گری 
تاکنون با آن مواجه شده است؛ کما اینکه همه  گیری سارس در سال 2003 تنها 
باعث کاهش نیم درصدی تعداد گردش��گران بین المللی شد و درآمدهای حاصل 
از آن افت 2درصدی را تجربه کرده  اند، اما جهان خیلی زود توانست این رکود را 
جبران کند و از س��ال 2004 روند صعودی را در پیش بگیرد. پس از آن، بحران 
اقتصادی جهان در س��ال 200۹ نیز کاهش 4 درصدی بر گردشگری بین المللی 

وارد کرد، اما پس از آن روند صعودی قابل توجهی را در پیش گرفت، به طوری که 
در س��ال 201۹ تعداد گردشگران بین المللی به 1.5 میلیارد نفر و درآمد حاصل 
از آن به 1.5 تریلیون دالر رسید، اما شیوع کرونا در سطح جهان، این صنعت را 
حتی به آس��تانه تعطیلی کشاند و تعداد گردشگران بین المللی در سال 2020 با 
400 میلیون نفر به س��طح سال 1۹۹0 و میزان درآمدهای حاصل از گردشگری 
با کاهش 64 درصدی به 536 میلیارد دالر رس��ید که این رقم در سال 2021 با 
بهبودی محدود به 620 میلیارد دالر رسیده است. رشد 4 درصدی بازار توریسم 
در س��ال 2021 را می توان در رش��د مناطق مختلف جهان دانس��ت که اروپا و 
آمریکا قوی  ترین نتایج را به ثبت رس��انده  اند و به   ترتیب رشد 1۹ درصدی و 17 
درصدی را تجربه کردند، اما همچنان هر دو 63 درصد پایین  تر از س��طح قبل از 
همه  گیری کرونا هس��تند. براس��اس داده های زیرمنطقه  ای، کارائیب با رشد 63 
درصدی در مقایسه با سال 2020 بهترین عملکرد را داشته است. اروپای جنوبی 
و مدیتران��ه  ای با افزایش 57 درصدی و آمریکای مرکزی با افزایش 54 درصدی 
پس از کارائیب از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اند. آمریکای شمالی و اروپای 
شرقی مرکزی با رشد 17 درصد و 18 درصد نیز باالتر از سطح سال 2020 قرار 
گرفته اند. در همین حال، آفریقا در س��ال 2021 نس��بت به سال 2020 افزایش 
12 درصدی در ورود گردشگران داشته، اگرچه این میزان هنوز 74 درصد کمتر 

از سال 201۹ است.
اما وضعیت خاورمیانه و آس��یا - اقیانوس��یه کامال متفاوت بوده و همچنان روند 
نزولی خود را ادامه داده اند. تعداد گردشگران ورودی در خاورمیانه 24 درصد نسبت 

به س��ال 2020 و همچنین 7۹ درصد نسبت به س��ال 201۹ کاهش یافته است. 
آسیا - اقیانوسیه که طی دو سال پیش از همه  گیری کرونا، باالترین میزان رشد در 
جذب گردشگران خارجی را داشته اند، از ابتدای سال 2020 همزمان با همه  گیری 
کرونا با رکود س��همگینی مواجه ش��ده و تقریبا به مرز تعطیلی سفرهای خارجی 
نزدیک شدند. در سال 2021 نیز این روند نزولی همچنان ادامه داشت و 65 درصد 
پایین  تر از سال 2020 و همچنین ۹4 درصد کمتر از زمان قبل از همه  گیری بوده 
است. دلیل عمده این کاهش بی  سابقه در منطقه گردشگرپذیر آسیا - اقیانوسیه را 
می توان در بسته بودن کامل مرزهای بین المللی بسیاری ا ز مقاصد به روی سفرهای 

غیرضروری دانست.
در کنار کاهش تعداد مسافران خارجی، سهم اقتصادی گردشگری جهان در سال 
2021 با توجه به تولید ناخالص داخلی 1.۹ تریلیون دالر تخمین زده می شود که 
باالتر از رقم 1.6 تریلیون دالر در سال 2020 است، اما با این حال هنوز بسیار کمتر 
از میزان قبل از همه  گیری کرونا به مبلغ 3.5 تریلیون دالر باقی مانده است. درآمد 
صادراتی حاصل از گردش��گری بین المللی در سال 2021 می تواند از 700 میلیارد 
دالر فراتر رود که نس��بت به س��ال 2020 به دلیل هزینه های بیشتر در هر سفر، 
بهبودی ناچیزی اس��ت، اما با وجود ای��ن، کمتر از نیمی از 1.7 تریلیون دالر ثبت 
شده در سال 201۹ است. برآوردها همچنین نشان می دهد که میانگین دریافتی  ها 
در هر ورود به 1500 دالر در سال 2021 رسیده که نسبت به 1300 دالر در سال 
2020 افزایش داشته است. علت این مهم را می توان در افزایش پس  اندازها، مدت 

اقامت طوالنی  تر و همچنین قیمت  های باالتر حمل و نقل و اقامت دانست.

روند س��ریع بازس��ازی اقتص��ادی در کش��ورهای دنیا به دنبال تس��ریع روند 
واکسیناسیون کرونا باعث شده است تا نرخ                                              تورم هم سیر صعودی به خود بگیرد. 
براس��اس گزارش صندوق بین  المللی پول تا اواسط س��ال 2022 میالدی، روند 
افزایش نرخ تورم در کش��ورهای در حال توس��عه و کشورهای صنعتی کماکان 
ادامه خواهد داشت و از نیمه دوم سال جاری میالدی ما شاهد بازگشت تورم به 
سطح سال 201۹ خواهیم بود. دلیل اصلی رشد تورم را می                       توان تزریق میلیاردها 
دالر به اقتصاد                                              در جریان همه گیری کرونا، کمبود عرضه انواع کاالها و محصوالت 
معدنی به دلیل ش��رایط کرونایی و در نهایت رش��د تقاضا به دلیل خروج سریع 
کشورها از بحران کرونا دانست. البته افزایش قیمت کاالهای اساسی هم در این 

روند تاثیرگذار بوده است.
ب��ه دلیل همین وضعیت اس��ت که صندوق بین  المللی پول از مقامات ارش��د 
اقتصادی و سیاست گذاران کش��ورها خواسته است تا با دقت اوضاع اقتصادی را 
رص��د کنند. صندوق بین  المللی پول در این گ��زارش می گوید: »باید حمایت از 
اقتص��اد ادامه پی��دا کند، در غیر این صورت بحران ه��ا                       ی اقتصادی بزرگی ایجاد 
خواه��د ش��د. ولی سیاس��ت گذاران باید ضمن نظ��ارت بر اوض��اع اقتصادی در 
کشورشان آماده نشان دادن عکس  العمل ها                       ی شدید در مقابل افزایش ناگهانی نرخ 
تورم هم باش��ند. باید در نظر داشت که رشد تورم در وضعیت اقتصادی شکننده 

کنونی می                       تواند معضالت زیادی را به همراه بیاورد                                              و باید با آن مقابله کرد.«
به اعتقاد صندوق بین  المللی پول، رش��د تورم در کش��ورهای در حال توسعه 
بیش��تر و نگران  کننده  تر از کشورهای توس��عه یافته است. این نهاد بین المللی در 
ادامه گزارش خود به مقایس��ه نرخ تورم در کش��ورهای صنعتی و کشورهای در 
حال توسعه پرداخته است و با اشاره به دالیل نگرانی تورمی در اقتصادی های در 
حال توسعه ادامه می دهد: »با وجود اینکه بخش زیادی از منابع مالی تزریق شده 
به اقتصاد، در کش��ورهای صنعتی تزریق شده است ولی نگرانی در مورد افزایش 

ش��دید نرخ تورم در این کشورها کمتر اس��ت، چراکه این کشورها رشد متعادل 
تورم را تجربه می                       کنند و وضعیت اقتصادی در آنها قابل مدیریت و کنترل است. 
بنابراین انتظار می                       رود که روند احیای فرصت  های ش��غلی در این کش��ورها هم 
سرعت بگیرد و در سال 2022 به تدریج تاثیر بحران کرونا روی بیکاری در این 
کشورها از بین برود. در این میان اما وضعیت تورمی در کشورهای در حال توسعه 
و بازارهای در حال گذار نگران  کننده است، زیرا این کشورها زیرساخت  های مالی 
ضعیف��ی دارند و در جریان بحران کرونا هم نتوانس��تند از اقتصاد حمایت کنند. 
به همین دلیل زیرس��اخت های اقتصادی                                              این کشورها نگران  کننده است. سرعت 
افزایش تورم در کشورهای در حال توسعه                                              از اواسط سال 2021 به شدت افزایش 
یافته اس��ت و اغلب این کشورها شاهد افت شدید ارزش پول ملی هستند. رشد 
بیکاری و چالش های اجتماعی و انسانی ناشی از آن، معضالت زیادی را برای این 
کشورها به وجود آورده است و بدون شک این مشکالت تا انتهای سال 2022 نیز 

در اقتصاد آنها مشاهده خواهد شد.«
براس��اس این گزارش، پیش بینی می ش��ود که                       در ماه  ها                       ی پایانی سال 2021، 
نرخ تورم در کش��ورهای صنعتی و توسعه  یافته دنیا به رقم 3.6 درصد برسد                                              ولی 
به تدریج از نیمه س��ال 2022، نرخ تورم در این کش��ورها به مرز 2 درصد تنزل 
خواهد یافت، اما در کش��ورهای در حال توسعه وضعیت متفاوت است، به طوری 
که متوسط نرخ تورم از انتهای سال 2021 در این گروه از کشورها به بالغ بر 6.8 
درصد می                       رسد                                              و این شرایط تا اواخر سال 2022 هم ادامه خواهد داشت. برآوردها 
نشان می دهد که در خوش بینانه  ترین حالت در ماه  ها                       ی پایانی سال 2022، میزان 
تورم در کشورهای در حال توسعه دنیا به مرز 4 درصد خواهد رسید                       که دو برابر 
میزان تورم در کشورهای صنعتی دنیاست. البته باید در نظر داشت که به دلیل 
شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی و عدم اطمینان در مورد وضعیت همه  گیری کرونا 
در کشورهای مختلف در ماه  ها                       ی آتی، نمی  توان با قطعیت در مورد این پیش بی

نی ها                        صحبت کرد. هرچند احتمال این مس��ئله که تورم برای دوره طوالنی  تری 
در تمامی دنیا مش��اهده ش��ود وجود دارد، ولی نکته بااهمیت این است که با هر 
س��ناریویی، متوسط نرخ تورم در کش��ورهای در حال توسعه دو برابر کشورهای 
صنعتی و توسعه یافته خواهد بود. مسئله مهم دیگر در این بین، پیش بینی رشد 
40 درص��دی قیمت مواد غذایی اس��ت که می                       تواند چالش ه��ای زیادی را برای 
فقرا در س��طح جهان ایجاد کند و معضل گرس��نگی را در کشورها بیش از پیش 

افزایش دهد.
حال چه باید کرد؟ به نظر می رس��د که سیاس��ت گذاران اقتصادی باید 
نظارت دقیقی بر اوضاع اقتصادی داشته باشند و ضمن تداوم روند حمایت از 
اقتصاد به دلیل شرایط کرونایی در سطح دنیا، باید عکس  العمل ها                       ی سریعی 
در مقابل تغییرات زیاد و ناگهانی نرخ تورم نش��ان دهند. همچنین بایستی 
ش��رایط داخلی کش��ورها برای تطبیق با این اوضاع در نظر گرفته شود. به 
عنوان مثال در کش��وری مثل ایاالت متحده آمریکا که همیشه نرخ پایین 
تورم به عنوان یک معضل اقتصادی معرفی شده است، افزایش اندک تورم 
برای دوره ای چندماهه یا یک س��اله مش��کل چندان بزرگی نیست و حتی 
می                       تواند زمینه را برای تسریع نرخ رشد اقتصادی در این کشور فراهم کند. 
از ط��رف دیگر، برآوردها نش��ان می                       دهد که در کش��ورهای اروپای غربی و 
همینطور ژاپن نیز نرخ تورم چندان چشمگیر نخواهد بود، اما برای کشوری 
در حال توسعه که همیشه با معضل تورم مواجه بوده است، افزایش دوباره 
تورم به معنای افزایش نرخ فقر و ش��دت گرسنگی است که به همراه خود 
می                       تواند معضالت اقتصادی و اجتماعی بسیاری به ارمغان بیاورد. به خصوص 
رشد تورم در حوزه مواد غذایی می                       تواند آسیبهای زیادی به سالمت مردمی 
وارد کند که دوره سخت کرونا را پشت سر گذاشته  اند و حال با چالش  های 

مرتبط با آن دست و پنجه نرم می                       کنند.

در این ش��رایط، نقش سیاس��ت  های مالی و تاکید دولت  ها برای مقابله با تورم 
اهمیت دوچندانی دارد. رش��د تورم در حوزه مواد غذایی می                       تواند بس��تر را برای 
افت ش��دید سطح رفاه و امنیت غذایی در کشورهای جهان فراهم                                              کند؛ معضلی 
که با گذر زمان، آسیب ها                       ی اقتصادی و اجتماعی را در کشورها ایجاد خواهد کرد 
و                                              فاصله طبقاتی را به ش��دت افزایش خواهد داد. حال باید دید در س��ال جاری 
میالدی کدام یک از کشورها بهتر می                       توانند شرایط پساکرونایی را مدیریت کنند.

رشدتورمدرکشورهایدرحالتوسعهبیشترازکشورهایصنعتیاست
مشکلبزرگدنیایپساکرونا

صنعتگردشگریتاسال2024همبهوضعیتعادیبرنمیگردد

تقالیکروناییتوریسم

بهینهسازیمحتوابرایموبایلدربازاریابی
امروزه گوشی های موبایل نقش مهمی در زندگی روزمره مردم پیدا کرده اند. اغلب افراد روزشان را با استفاده از گوشی های 
هوشمند شروع کرده و در نهایت نیز شب را با این دستگاه های هوشمند به پایان می رسانند. در این میان برندها نیز برای 
اینکه از محبوبیت دستگاه های موبایل به خوبی استفاده نمایند، به دنبال بازاریابی و تولید محتوا به منظور مشاهده کاربران 
در گوشی های شان هستند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد، اما دردسرهای زیادی برای بازاریاب ها به 
همراه خواهد داشت. بازاریابی برای کاربران گوشی های هوشمند به هیچ وجه با سایر تجربه های بازاریاب ها دارای هماهنگی 
نیست. به همین خاطر برخی از تیم های بازاریابی به محض اینکه کارشان در این حوزه را شروع می کنند، با مشکالت جدی 
رو به رو می شوند. چنین امری حتی در برخی از موارد انگیزه برندها برای بازاریابی براساس هدف گذاری بر روی کاربران 

موبایل را به طور کامل از بین می برد.  در دنیای بازاریابی استفاده از گوشی های هوشمند از سوی کاربران امر مهمی...
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فرصت امروز: با ش��یوع کرونا و در مصاف ویروس و اقتصاد، بس��یاری از 
ش��اغالن در ایران و جهان، شغل خود را از دست دادند و به صف بیکاران 
پیوستند، اما حاال با گذشت دو سال به نظر می رسد که ترکش های کرونا 
در بازار کار تا اندازه ای به پایان رس��یده اس��ت. آنطور که مرکز آمار ایران 
گزارش داده اس��ت، جمعیت بیکار کش��ور در تابستان ۹۹، با گذشت یک 
س��ال 37.2 درصد کاهش پیدا کرده که از عبور بازار کار از رکود کرونایی 
به دنبال بهبود نسبی اوضاع در نیمه اول امسال حکایت دارد. طبق ارزیابی 
مرکز آمار در بازه زمانی تابستان ۹۹ تا تابستان 1400، بیش از 85 درصد 
از شاغالن همچنان شاغل باقی مانده اند و عالوه بر بیکار شدن 3 درصد از 

این گروه، 11.4 درصد از آنها نیز به جمعیت غیرفعال پیوسته اند.
همچنین از جمعیت بیکار در تابستان پارسال، 37.2 درصد تا تابستان امسال 
به جمعیت ش��اغل ملحق ش��ده اند، 24.6 درصد بیکاران تابستان ۹۹ نیز در 
تابستان 1400 از بازار کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال پیوسته اند. به نظر 
می رسد علت کاهش چشمگیر جمعیت بیکار کشور در این دوره زمانی، کاهش 
اثر رکود اقتصادی ناش��ی از شیوع کرونا و عادی   سازی وضعیت اقتصاد ایران 
است. همین امر باعث شده است که تنها 38.2 درصد از بیکاران در تابستان 
۹۹، در سال بعد همچنان بیکار بمانند. تحوالت کار و بیکاری در بین مردان و 
زنان نیز نشان می دهد تغییر وضع فعالیت از بیکار به شاغل با رقم 48.1 درصد 
در مردان و تغییر وضع فعالیت از بیکار به غیرفعال با رقم 47.7 درصد در زنان، 

بیشترین درصد تغییرات در وضعیت فعالیت است.
تحوالتکاروبیکاریدریکسال

امروزه اغلب کش��ورها ش��اخص   های عمده بیکاری در مقاطع زمانی را 
محاس��به و اعالم می کنند، اما جابه   جایی   های بازار کار که ممکن است در 
داخ��ل این مقاطع زمانی رخ دهد، در این ش��اخص   ها بیان نمی ش��ود. به 
منظور آگاهی از جابه   جایی   های داخل مقاطع، آمارهای جریان نیروی کار 
محاس��به می ش��ود. داده   های جریان نیروی کار، تمام تغییراتی که ممکن 
اس��ت داده   های مقطع نشان ندهند را پوش��ش می دهد. چند سالی است 
دسترس��ی به آماره��ای جریان نی��روی کار و امکان تحلی��ل این آمارها، 
احتمال   های انتقال، تغییر اشتغال، شغل   های ایجادشده و شغل   های از بین 
رفته فراهم شده است. این موضوع برای سیاست گذاران اقتصادی و ناظران 
اجرای این سیاس��ت ها از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. در یک دوره در 

نظر گرفته ش��ده، اندازه و ویژگی های جمعیتی افرادی که اشتغال خود را 
از دست داده   اند، اندازه و ویژگی   های جمعیتی افرادی که کار پیدا کرده اند 
و ان��دازه و ویژگی   های جمعیتی افرادی ک��ه وضعیت نیروی کار آنها طی 
زمان در نظر گرفته ش��ده، تغییر کرده است، مهم و قابل بررسی است. در 
این راس��تا، مرکز آمار ایران در گزارش تازه خود، »آمارهای جریان نیروی 
کار از تابستان 13۹۹ به تابستان 1400« را بررسی کرده و آن را براساس 

فعالیت های عمده اقتصادی و جنسیت افراد تقسیم بندی نموده است.
براس��اس این گزارش، آمارها نشان می دهد در بازه زمانی تابستان سال 
گذشته تا تابستان امسال، جمعیت بیکاران کشور شاهد کاهش قابل توجهی 
بوده است، به طوری که از تمام افراد بیکار در تابستان سال ۹۹، تنها 38.2 
درصد در تابستان 1400 بیکار باقی مانده بودند. در مقابل از جمعیت بیکار 
در تابستان پارسال، 37.2 درصد به شاغل تغییر وضعیت داده اند. در ضمن 
از جمعیت بیکار در تابس��تان پارسال، 24.6 درصد از بازار کار خارج شده 
و به جمعیت غیرفعال کشور پیوسته اند. این کاهش قابل توجه در جمعیت 
بیکار کش��ور بیانگر آن اس��ت که رکود ایجادشده در بازار کار بر اثر شیوع 

ویروس کرونا کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.
آمارها همچنین نش��ان می دهد که از کل جمعیت ش��اغل در تابستان 
پارس��ال، 85.6 درصد بدون تغییر ش��اغل باقی مانده اند. در عین حال از 
کل شاغالن تابستان پارسال، 3 درصد در تابستان امسال بیکار شده بودند 
و 11.4 درصد از کل ش��اغالن در تابس��تان سال گذشته از بازار کار خارج 
شده اند. در میان جمعیت غیرفعال کش��ور در سال گذشته، ۹1.5 درصد 
یک سال بعد همچنان غیرفعال باقی مانده اند؛ 2.1 درصد از کل جمعیت 
غیرفعال در تابستان سال گذشته به جمعیت بیکار و 6.4 درصد از آنها به 

جمعیت شاغل اضافه شده اند.
جابهجاییهامیانفعالیتهایاقتصادی

آمار های منتشرش��ده از متغیرهای جریان بازار کار کش��ور، این داده ها 
را براس��اس جنسیت تقس��یم بندی کرده   اند. بر این اساس از مردان شاغل 
در تابس��تان سال گذشته، پس از گذشت یک سال 8۹.۹ درصد همچنان 
ش��اغل باقی مانده   اند، 3.2 درصد به بیکاران پیوس��ته   اند و 6.۹ درصد آنها 
از بازار کار خارج ش��ده   اند. از میان مردان بیکار در تابستان پارسال، بیش 
از 48 درصد پس از گذش��ت یک س��ال صاحب شغل شده اند. با این وجود 

همچنان 37.4 درصد آنها همچنان پس از گذش��ت یک س��ال بیکارند و 
نزدیک به 15  درصد از بازار کار خارج ش��ده   اند. مردان غیرفعال نیز ثبات 
قابل توجهی داشته اند، چنانچه 81.6 درصد از مردان غیرفعال در تابستان 
سال گذشته در تابستان امسال همچنان غیرفعالند. از این جمعیت، 13.۹ 

درصد به شاغالن و 4.4 درصد به بیکاران افزوده شده   اند.
آمارهای مربوط به زنان نیز از خروج قابل توجه این گروه از بازار کار کش��ور 
حکایت دارد. بر این اساس از کل زنان شاغل در تابستان ۹۹ تنها 62.5 درصد 
همچنان شاغل باقی مانده اند. در عوض در این مدت 2.3 درصد از این جمعیت 
به بیکاران پیوسته و 35.2 درصد دیگر از بازار کار خارج شده   اند. از طرفی آمارها 
نشان می دهد از کل جمعیت زنان بیکار کشور در تابستان پارسال، 12.1 درصد 
تا سال بعد صاحب شغل شده اند؛ 40.2 درصد ایشان همچنان بیکار مانده اند و 
در نهایت 47.7 درصد از آنها از بازار کار خارج شده اند. جمعیت غیرفعال زنان 
یکی از باثبات ترین گروه های جمعیتی بازار کار کشور بوده، به طوری که در بازه 
زمانی مورد بررسی این گزارش، نزدیک به ۹5 درصد از آنها بدون هیچ تغییری 
همچنان غیرفعال باقی مانده اند. از این جمعیت 1.3 درصد به بیکاران و 3.8 

درصد به شاغالن افزوده شده اند.
این گزارش به بررس��ی جابه   جایی نیروی کار ش��اغل میان فعالیت های 
اقتصادی مختلف نیز پرداخته اس��ت. بر این اس��اس 87.6 درصد شاغالن 
بخ��ش کش��اورزی در تابس��تان س��ال ۹۹، در س��ال 1400 همچنان به 
کش��اورزی مش��غولند. از مابقی این جمعیت 7.5 درص��د جذب صنعت 
ش��ده اند و 5  درص��د به بخش خدمات پیوس��ته اند. دومین فعالیت عمده 
اقتصادی مورد بررسی این گزارش، بخش صنعت است. 85  درصد شاغالن 
بخش صنعت در طول این دوره زمانی در همین فعالیت باقی مانده اند. از 
طرفی 11.2 درصد آنها به بخش خدمات پیوسته اند و 3.8 درصد به بخش 
کشاورزی منتقل ش��ده اند. نهایتا در بخش خدمات که بزرگ ترین بخش 
اقتصادی کشور به شمار می رود، 8۹.۹ درصد از شاغالن در تابستان سال 
۹۹، با گذش��ت یک سال و در تابستان 1400 همچنان در بخش خدمات 
مشغول به کار باقی مانده اند. از طرفی 8.5 درصد از شاغالن این بخش به 
بخش صنعت پیوس��ته اند و کمتر از 2  درصد آنها جذب بخش کشاورزی 
شده اند. با بررسی کلی   تر این آمارها مشخص می شود که بیشترین جدایی 

شاغالن از فعالیت های عمده اقتصادی متعلق به بخش صنعت است.

37درصدازجمعیتبیکاردریکسالگذشتهشاغلشدند

عبور کرونا از اشتغال

بیش��ترین میزان عرضه در بازار مسکن شهر تهران در مناطق 1، 2 و 5 
صورت می گیرد و به نظر می رسد که با وجود عرضه بیش از تقاضا، قیمت ها 
خیال پایین آمدن ندارند؛ اگرچه رشد قیمت نیز در مناطق مذکور به طرز 
محسوسی کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، بررسی ها نشان می دهد که 
حجم قابل توجهی از واحدهای خالی عرضه ش��ده به بازار مس��کن تهران 
در محله های س��عادت آباد واقع در منطقه 2، نیاوران، کامرانیه، اختیاریه، 
فرمانیه، زعفرانیه در منطقه 1، پونک، جنت آباد و شهران در منطقه 5 واقع 
شده است. اگرچه مناطق 5 و 2 رتبه های اول و سوم تعداد معامالت را به 
خود اختصاص داده اند اما سهم منطقه 1 از معامالت چندان باال نیست و 
جایگاه دهم را در شهر تهران دارد. این موضوع نشان دهنده فاصله گرفتن 

قیمت مسکن در منطقه شمیران با توان متقاضیان است.
مطابق آمارهای آذرماه امسال، متوسط قیمت مسکن در منطقه 1 تهران 
6۹ میلی��ون تومان در ه��ر متر مربع، منطقه 2 معادل 50 میلیون و 438 
هزار تومان و منطقه 5 به میزان 3۹ میلیون و 823 هزار تومان در هر متر 
مربع بوده است. آمار نشان می دهد با وجود نوسانات ماهیانه، رشد قیمت 
مس��کن طی ۹ ماه گذش��ته در مناطق 1 و 2 نزدیک به صفر بوده اس��ت. 
مناطق مذکور از اس��فندماه پارس��ال تا آذرماه امسال به ترتیب رشد 0.5 
درصدی و 4.7 درصدی را به ثبت رسانده اند. در منطقه 5 نیز از اسفندماه 
پارس��ال تا آذرماه امس��ال متوسط قیمت مس��کن از متری 36.6 میلیون 
تومان به رقم 38.۹ میلیون تومان رس��یده است که رشد 8.7 درصدی را 
نشان می دهد. از طرف دیگر، دو منطقه 10 و 4 که رتبه های دوم و چهارم 
را در تعداد معامالت آذرماه امسال داشته اند، با روند کاهشی عرضه مواجه 

ش��ده اند. در واقع فشار تقاضا در این محله ها با عرضه واحدهای مسکونی 
به خصوص در سال های اخیر همخوانی ندارد. بررسی ها نشان می دهد که 

ساخت و ساز در مناطق 10 و 4 کاهش یافته است.
در پنج ماهه نخست سال 1400 فقط 2 هزار و 4۹1 پروانه ساختمانی 
در ش��هر تهران صادر ش��ده که از افت 18 درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته حکایت دارد. در واقع به طور میانگین در هر ماه 4۹8 پروانه 
صادر و 3 هزار و 686 واحد جدید در شهر تهران ساخته شده است. این در 
حالی است که آذرماه امسال در پایتخت حدود ۹ هزار و 800 فقره قرارداد 
خرید و فروش مسکن منعقد شد. این بدان معناست که ساخت و ساز به 

یک سوم تقاضای نسبی در بازار مسکن رسیده است.
آمار غیررس��می، رش��د 35 درصدی معامالت و افزای��ش 2.5 درصدی 
قیمت مس��کن شهر تهران در دی ماه نس��بت به آذرماه را نشان می دهد. 
مطابق بررس��ی های خام که از آگهی های ملکی ش��هر تهران با وزن دهی 
به مناطق بر اس��اس معامالت قطعی به دست آمده است، متوسط قیمت 
مسکن از متری 32.۹ میلیون تومان در آذرماه به 33.7 میلیون تومان در 
دی ماه رس��یده که از افزایش 2.5 درصدی حکایت دارد. در ماه گذش��ته 
تمایل برای خرید مس��کن در پایتخت نیز افزایش یافته اس��ت. تغییرات 
میزان بازدید آگهی های دی ماه در مقایسه با آذرماه از افزایش 35 درصدی 
حکایت دارد. تعداد آگهی ها نیز که به عنوان شاخصی برای میزان عرضه و 
تمایل برای فروش مسکن تلقی می شود 4.4 درصد رشد نشان می دهد که 

نسبت به افزایش تقاضا بسیار کمتر بوده است.
البته رشد نسبی قیمت مس��کن در ماه های پایانی سال، مسئله ای دور 

از انتظار نیس��ت و معموال در سال های گذش��ته نیز اتفاق افتاده است. با 
پیش ف��رض مطابقت این آمارهای غیررس��می با گزارش بانک مرکزی که 
طی روزهای آینده ارائه می ش��ود در سه ماه گذشته تورم ماهیانه مسکن 
در ته��ران به ترتیب 1.2 درصد، 1.8 درصد و 2.5 درصد بوده که نش��ان 
می دهد مطابق پیش بینی ها بازار با نزدیک ش��دن به ش��ب عید مقداری 

رونق گرفته است.
همانطور که اشاره شد، صدور پروانه های ساختمانی در پنج ماهه نخست 
امسال 18 درصد کاهش داشته که از وضعیت قرمز عرضه مسکن حکایت 
دارد. همچنین گزارش نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزی نشان می دهد که 
تعداد کل پروانه هاي ساخت وس��از براي کل مناطق شهري از 118.6 هزار 
فقره در سال 13۹6 به 163.4 هزار فقره در سال 13۹۹ رسیده است. در 
همین دوره زمانی، پروانه هاي صادرشده براي شهر تهران نیز کاهشي 41 
درصدي داش��ته و از 10.3 هزار فقره به 7.2 هزار فقره رسیده است. نکته 
مه��م دیگر اینکه عالوه بر کاهش تعداد پروانه هاي س��اختماني صادره در 
پایتخت، س��طح زیربناي واحدهاي ساخته شده نیز کم شده است )12.8 
میلیون مترمربع در مقابل 10.8 میلیون مترمربع(. جالب آنکه همزمان با 
کاهش ساخت وس��از در تهران، سایر شهرها در وضعیت خوبي به سر برده 
و حتي در دریافت مجوزهاي س��اختماني افزایش هم داشته اند. به طوری 
که از کل 163.4 هزار فقره پروانه اي که در س��ال ۹۹ صادر ش��د، س��هم 
تهران 7.2 هزار و س��هم شهرهاي بزرگ حدود 42 هزار فقره است؛ یعنی 
شهرهایي که بیشترین تعداد سکنه را دارند در سال گذشته تنها 30 درصد 

از کل پروانه هاي ساختماني را  دریافت کرده اند.
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پیامدهایتورمفزاینده

علیاصغرسعیدی
جامعه شناس اقتصادی

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

برای همبستگی و انسجام ملی نیز عوارض خطرناکی خواهد داشت.        
حرکت به س��مت رکود اقتصادی و تورم فزاینده، تبعات فراوانی برای فرد و 
خانوار دارد که باعث ایجاد ناآرامی های روانی و س��وءرفتارهایی می شود که در 
ش��رایط عادی از آن خبری نیست.         در بیان تبعات تورم فزاینده در اقتصاد که 
ایران دهه ها و سال هاس��ت گرفتار آن است، معموال روی پیامدهای اقتصادی 
آن مانن��د کاهش س��رمایه گذاری یا کاهش قدرت خرید و س��ایر مولفه های 
اقتصادی تاکید می شود و ابعاد اجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار می گیرد و 
اغلب دم دس��ت ترین آنها دیده می شود.         بعد از چند دهه تجربه تورم دورقمی 
و پرنوس��ان و وجود این احتمال که برای چند س��الی گرفتار آن باشیم، باید 
سیاس��ت گذاران به آثار و ابعاد اجتماعی این مس��ئله توجه نش��ان دهند.         آثار 
اجتماعی سیاست های اقتصادی آنقدر باالست که می توان گفت سیاست گذاری 
اقتصادی در واقع همان سیاس��ت گذاری اجتماعی اس��ت.         اگر دقیق به تاریخ 
توسعه همه کشورها از جمله کشور خودمان توجه کنید، می بینید که این آثار 
چگونه در حرکت های مردمی نمود یافته است.         مثال تورم فزاینده دهه 1350 
که دلیل گس��ترش نارضایتی مردم بود، باعث ش��د برنامه ششم به پیامدهای 
اجتماعی رش��د اقتصادی توجه زیادی نشان دهد؛ گرچه به نظر دیر بود و در 

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

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

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

باال بیشتر از طبقات پایین است.        

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه

5 بهمن 1400

شماره 1951



فرصت امروز: اس��کناس س��بز آمریکایی بعد از سه کانال شکنی مهم و 
چشمگیر در اولین ماه زمستان و پس از آنکه از مرز روانی 30 هزار تومان 
در اولین روز دی ماه به کمرکش کانال 27 هزار تومان در آخرین روز ماه 
گذشته رسید، حاال چند روزی است که در حوالی مرز 28 هزار تومان در 
حال نوسان است. به اعتقاد کارشناسان، موج افزایشی دالر با شیب مالیم 
در این روزها واکنش��ی اس��ت که بازار ارز در نبود س��یگنال های مثبت از 

مذاکرات وین از خود نشان داده است.
دیروز قیمت دالر باالخره بعد از چند روز مقاومت توانست کانال 28 هزار 
تومان را فتح کند. این اسکناس آمریکایی روز یکشنبه  با 70 تومان افزایش 
خود را به نزدیک مرز 28 هزار تومان رساند، اما از رسیدن به آن ناکام ماند. 
اما در روز دوشنبه سرانجام با رشد 150 تومانی توانست وارد کانال 28 هزار 
تومان شود و با رقم 28 هزار و 100 تومان معامله شود. به موازات افزایش 
قیمت دالر، قیمت س��که نیز باال رفت و با رشد 10 هزار تومانی نسبت به 
روز قب��ل به رقم 12 میلیون و 330 هزار تومان رس��ید. بدین ترتیب، هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با قیمت 12 میلیون و 330 هزار 
تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 12 میلیون و 300 هزار 
تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که بهار آزادی 6 میلیون و 780 هزار 
تومان، ربع سکه 3 میلیون و 820 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون 
و 300 ه��زار تومان قیمت خ��ورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 
عیار به یک میلیون و 250 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز 5 
میلیون و 415 هزار تومان ش��د. قیمت اُنس جهانی طال هم با هشت دالر 

کاهش، یک  هزار و 842 دالر و ۹4 سنت معامله شد.
چسبندگیباالیقیمتدربازارارز

در حالی که س��کوت درباره مذاکرات وین شکس��ته ش��ده و طرف های 
برجامی اعالم کرده اند که در آستانه انتشار پیش نویس توافق نامه هستند، 
ب��ازار ارز هنوز با اتخاذ سیاس��ت احتیاط و س��کون، واکن��ش چندانی به 
معادالت سیاس��ی نش��ان نمی دهد. چنانکه بهای هر دالر در صرافی های 

بانکی طی روز دوشنبه در محدوده 25 هزار و 4۹0 تومان فروخته شد و به 
موازات آن در بازار آزاد تهران به مرز 28 هزار تومان رسید.

فاصل��ه گرفتن قیم��ت دالر در بازار آزاد با صرافی های بانکی از س��وی 
بسیاری از کارشناسان، این گونه تعبیر می  شود که بازار ارز سیاست احتیاط 
را برگزیده و با وس��واس و حساسیت خاصی نتایج مذاکرات احیای برجام 
را رصد می کند. برخی از معامله گران معتقدند عقب نش��ینی قطره چکانی 
قیمت ها در شرایط فعلی خود نشان از واکنش مثبت بازار به روند مذاکرات 
و توافقی که قریب الوقوع حاصل می شود است؛ حال آنکه افکار عمومی به 
واس��طه تجربیات گذشته از یکسو و همچنین به دلیل برنامه های اعالمی 
دولت س��یزدهم از سوی دیگر انتظار مهار دامنه بحران و حل مشکالت را 
بیش از پیش دارند. از ابتدای سال ۹7 و با خروج آمریکا از توافق برجام و 
بازگشت دوباره تحریم های نفتی، اقتصاد ایران با بحرانی بسیار جدی تحت 

تاثیر شوک ارزی روبه روست.
براس��اس این گ��زارش، بس��یاری از معامله گ��ران معتقدن��د که دلیل 
چس��بندگی باالی قیمت ها در بازار ارز، از یکس��و احتیاط بازار اس��ت اما 
از س��وی دیگر عقب ننشستن قیمت ارز ریش��ه در تورم ریالی موجود در 
اقتصاد ایران دارد. یک فعال بازار ارز در این باره به پایگاه خبری »قرن نو« 
می گوید: »بعید است قیمت دالر بتواند به راحتی به کمتر از 25 هزار تومان 
برس��د چراکه دالر وارد هسته سخت مقاومتی شده و انتظارات اولیه برای 
ریزش قیمت در مرحله اول محقق نش��ده اس��ت.« به اعتقاد وی، »برخی 
چنین تبلیغ می کردند که تغییر دولت خود عامل تغییر معادالت اس��ت، 
به عبارت دیگر، معتقد بودند که اس��تقرار دولت س��یزدهم زمینه را برای 
کاهش قیمت ها مهیا می کند. این در حالی است که چنین اتفاقی رخ نداد 
و در نتیج��ه بازار ارز همچنان خود را با قیمت های باال تطبیق داد.« اغلب 
کارشناسان و تحلیلگران می گویند که ماندگاری قیمت بیش از شش ماه 
در بازار ارز، سبب می شود کف و سقف قیمتی دستخوش تغییر شود و این 

اتفاق در شرایط کنونی نیز رخ داده است.

بازارارزگوشبهزنگمذاکراتوین
حجم باالی نقدینگی، اس��تناد دیگر کارشناس��ان است؛ دلیلی مبنی بر 
سختی کاهش قیمت دالر به کمتر از 25 هزار تومان. یک صراف که تاکید 
دارد معامالتی متوسط و نه بزرگ را در دستور کار دارد پیش بینی می کند 
که قیمت دالر در همین محدوده ماندگار باشد و توافق وین تنها به تثبیت 
ش��رایط کنونی منجر شود. به گفته وی، »در بلندمدت تثبیت این شرایط 
می تواند حتی مثبت تلقی شود چراکه در سه سال اخیر اقتصاد ایران دچار 

عقبگردی جدی بوده است.«
 این گفته وی با تایید برخی کارشناسان همراه است. آلبرت بغزیان، 
اس��تاد اقتصاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این خصوص به »قرن 
نو« می گوید: »سیاست فعلی دولت سیزدهم باید ابتدا تثبیت موقعیت 
اقتصادی باشد که در صورت دستیابی به توافق در وین این مهم حاصل 
می شود و س��پس برنامه ریزی برای برون رفت کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت از مش��کالت.« او با اش��اره به اینکه »دولت سیزدهم تاکید 
دارد سیاس��ت اصالحات اقتصادی را در دس��تور کار دارد«، می افزاید: 
»ای��ن بدان معناس��ت که ابت��دا باید وارد دوره ثبات ش��ویم چراکه در 
دوره ه��ای توفان��ی و بی ثباتی، امکان اجرای سیاس��ت اصالحات ارزی 

فراهم نیست.«
به نظر می رس��د اخبار سیاسی که این روزها می تواند به بازار ارز جهت 
بدهد، زیاد است، اما گویا بازار بیش از هر چیز منتظر رسیدن اخبار توافق 
از وین است و به سایر اتفاقات از جمله توافق 25 ساله ایران و چین واکنش 
چندانی نشان نمی دهد. از طرف دیگر، از آنجایی که اخبار مثبت موثقی از 
مذاکرات احیای برجام به گوش نمی رسد و هر از گاهی طرف های برجامی 
گمانه زنی هایی می کنند، قیمت ها در بازار ارز با شیب مالیمی رو به افزایش 
اس��ت. اما با این حال به نظر می رسد امید معامله گران به توافق هسته ای 
به طور کامل از دس��ت نرفته اس��ت، زیرا شاهد نوسانات اندک قیمتی در 

بازار ارز هستیم.

شاخصارزیبههستهسختقیمتیرسید

قیمت دالر در پساتوافق

ب��ه گفته رئیس کل بان��ک مرکزی، در 10 ماه گذش��ته نزدیک به 44 
میلی��ارد دالر تامین ارز داش��تیم و با توجه به ش��رایط موجود پیش بینی 

می شود این روند رو به رشد مثبت تداوم داشته باشد.
علی صالح آبادی در پایان جلس��ه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 
در بانک مرکزی، با بیان اینکه تامین ارز انجام ش��ده خوب بوده و با توجه 
به شرایط موجود پیش بینی می کنیم روند رو به رشد مثبت تداوم داشته 
باشد، گفت: یکی از محورهای جلسه امروز تحوالت بازار ارز بود که براساس 
گزارش ها پیش بینی های مثبتی درخصوص ای��ن بازار وجود دارد. در این 
جلسه همچنین گزارشی از اجرای قانون سامانه های فروشگاهی به اعضای 
کمیس��یون ارائه ش��د. در ماه های اخیر روند اجرای قانون س��رعت خوبی 
داش��ت و مقرر ش��د تا پایان امس��ال عمده کار به پایان برسد، پایانه های 
فروش��گاهی س��اماندهی ش��ود و پرونده های مالیاتی آنها در سازمان امور 

مالیاتی تشکیل شود. 

او در توضیح حذف س��ود جریمه دیرکرد از تس��هیالت بانکی نیز گفت: 
براس��اس شرع اسالم از جریمه نمی توان س��ود دریافت کرد، همچنین از 
جریمه نمی توان جریمه اخذ کرد، بنابراین مقرر شد که از طریق سیستم 

بانکی پیگیری و نرم افزارهای مربوطه در سیستم بانکی اصالح شود.
رئیس کل بانک مرکزی در پاس��خ به س��والی درباره ناظران ش��رعی برای 
کنترل عملیات بانک��ی ادامه داد: در بانک های مختلف کمیته رعایت قوانین 
و مق��ررات وجود دارد، یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات افرادی 
هس��تند که از دانش الزم در حوزه های بانکداری اسالمی برخوردار هستند و 
تالش می کنند آموزش های الزم را به کارمندان ارائه کنند. به گفته وی، اجرای 
مصوبات ش��ورای فقهی در بانک ه��ا در قالب کمیته رعایت قوانین و مقررات 
دنبال می  شود. صالح آبادی سپس با اش��اره به راه اندازی رمزپول ملی از اوایل 
سال 1401 افزود: رمزارز یا رمزپول ملی در شورای پول و اعتبار تصویب شد و 
مقدمات راه اندازی آن در حال انجام است و اوایل سال آینده راه اندازی می شود. 

درباره رمزدارایی های موجود نیز حوزه معاونت اقتصادی رئیس جمهوری موضوع 
را دنبال می کند و بخشی از رمزدارایی هایی که برای واردات کشور است، بانک 
مرکزی با همکاری وزارت صنعت جلسات کارشناسی را برگزار کرده است. به 
زودی جمع بندی جلسات کارشناسی به دولت ارائه می شود تا افرادی که مجوز 
استخراج در گذشته دریافت کردند در سامانه ای عرضه کنند و واردکنندگان با 

ثبت سفارش از این رمزدارایی ها استفاده کنند.
رئی��س کل بانک مرکزی درباره برنامه بان��ک مرکزی برای کنترل پایه 
پولی هم گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داش��ته، به این صورت که در 
دی ماه حدود 3۹ هزار میلیارد تومان س��پرده های بخش دولتی در بانک 
مرکزی افزایش داشته است. بنابراین در ترکیب پایه پولی مشاهده می کنیم 
که در بخش سایر اقالم که اوراق ریپو است افزایش داشته، اما از سوی دیگر 
بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش داشته و آن نیز به این دلیل است که 

سپرده های بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش یافته است.

به منظور گسترش و سهولت دسترس��ی به خدمات سامانه صیاد برای 
ثبت، تایید و انتقال چک های جدید صیادی، ش��بکه بانکی کشور ملزم به 
ارائه این خدمات از طریق دس��تگاه های خودپرداز و کیوس��ک های بانکی 
هس��تند که تاکنون چهار بانک نس��بت به ارائه این خدمات از این بس��تر 

اقدام کرده اند.
به گزارش ایس��نا، قانون جدید چک که از ابتدای سال جاری الزم االجرا 
شد، ثبت و صدور چک را به ثبت در سامانه صیاد ملزم و نقل  و انتقال چک 
را از طریق پشت نویسی ممنوع کرد. بانک مرکزی در راستای پیاده سازی 
ای��ن قان��ون، روش های متنوعی را برای ثبت، تأیید و اس��تعالم چک های 
صادرشده تدارک دید که شامل روش های حضوری و غیرحضوری می شوند. 
روش های کامال غیرحضوری که همزمان با شروع توزیع چک های صیادی 
جدید عملیاتی شده اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعالم چک به 
وسیله برنامک های تلفن همراه اعم از برنامک های پرداختی، همراه بانک ها 
و فضای اینترنت بانک ها است. کاربران می توانند مراحل موردنیاز را از این 
سه روش بدون مراجعه حضوری به شعب بانک یا خودپردازها انجام دهند.
ام��ا از آنج��ا که امکان ثبت و صدور چک در س��امانه صی��اد به صورت 

اینترنتی برای همه مقدور نیست، الزم است تا یکسری برنامه ریزی ها چون 
فعال س��ازی خودپردازها و ارس��ال پیامک برای ثبت و انتقال باید در نظر 
گرفته شود که وعده رئیس کل بانک مرکزی حاکی از آن است که تا پایان 
سال جاری خودپرداز و پیامک تمام بانک ها برای ثبت، صدور و انتقال چک 
فعال می شود. در این زمینه، بررسی ها نشان می دهد که تاکنون بانک های 
ملت، صادرات، رفاه کارگران و س��امان این امکان را برای مش��تریان خود 
فراه��م کرده اند تا بتوانند چک های خود را از طریق خودپرداز ثبت، صادر 
و منتقل کنند. بر این اساس، نحوه دریافت خدمات سامانه صیاد از طریق 

خودپردازها به شرح ذیل است: 
* نحوه استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز:  صادرکننده 
چک می تواند با در اختیار داش��تن یکی از کارت های بانکی صادرش��ده از 
سوی بانکی که دس��ته چک وی را صادر کرده، به خودپرداز بانک مذکور 
مراجع��ه کرده و پس از طی فرآیند اح��راز هویت )ورود اطالعات رمز اول 
کارت( و مراجع��ه ب��ه منوی ثبت چ��ک، با وارد کردن اطالعات شناس��ه 
صی��ادی 16 رقم��ی مندرج در برگه چ��ک که قصد ص��دور آن را دارد و 
مشاهده اطالعات اولیه ثابت چک، نسبت به ثبت صدور چک با وارد کردن 

اطالعات تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی نفع چک اقدام کند. به عنوان مثال، 
چنانچه دسته چک از سوی بانک x صادر شده باشد، متقاضی صدور چک 
)صادرکننده چک( می تواند با اس��تفاده از کارت بانکی صادره از بانک x و 

مراجعه به خودپرداز بانک یادشده نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.
* نحوه اس��تفاده گیرندگان چ��ک از خدمات خودپ��رداز: گیرنده چک 
می تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت های بانکی و مراجعه به خودپرداز 
)شرط یکسان بودن بانک صادرکننده کارت و ارائه دهنده خودپرداز الزامی 
اس��ت(  و پس از طی فرآیند احراز هویت )ورود اطالعات رمز اول کارت( و 
مراجعه به منوی تایید دریافت/انتقال چک، با وارد کردن اطالعات شناسه 
صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک دریافتی و مشاهده اطالعات چک 
ثبت شده به نفع خود، عملیات تایید دریافت چک/انتقال چک به شخص 
ثالث را انجام دهد. به عنوان مثال، چنانچه متقاضی تایید چک به خودپرداز 
بانک x برای انجام عملیات تائید/انتقال مراجعه می کند، الزاما با استفاده از 
کارت بانکی صادرش��ده توسط بانک x می تواند نسبت به تایید و یا انتقال 
چ��ک اقدام کند. این عملیات می تواند درخصوص هر چک صادرش��ده از 

شبکه بانکی انجام پذیرد.

رئیسکلبانکمرکزیخبرداد

تامین44میلیارددالرارزدر10ماهگذشته

خودپردازهابهسامانهصیادمتصلمیشوند

ثبتوصدورچکباخودپردازها

حملونقلریلی

در۹ماههسال1400
بیشاز200میلیاردسفتهوبراتبرگشتخورد

در ۹ ماهه س��ال جاری بالغ بر 101 میلیارد تومان س��فته و برات در ش��هر 
تهران فروخته ش��د که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 71 درصد افزایش 
نش��ان می دهد. طبق اعالم بانک مرکزی، در آذرماه امسال بالغ بر 14 میلیارد 
و 820 میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه 
با ماه قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب 5.2 درصد و 100 درصد افزایش 
یافت. همچنین در ۹ ماهه امس��ال بالغ بر 101 میلیارد تومان س��فته و برات 
در ش��هر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 71 درصد 

افزایش نشان می دهد.
همچنی��ن در نهمین ماه س��ال 1400 معادل 700 برگ س��فته و برات به 
مبلغی معادل 47 میلیارد و 160 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 ۹2.6 و 255.7 رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ 
27.7 درصد و ۹6.1 درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل هر 

دو شاخص مذکور، 7۹.8 درصد و 135 درصد افزایش نشان می دهد.
ش��اخص متوسط مبلغ یک برگ س��فته و برات واخواست ش�ده در آذرم�اه 
به عدد 276.2 رس��ید که عدد شاخص مذکور در سال گذشته معادل 211.1 
بوده است. عالوه بر این، در ۹ ماهه امسال معادل 5000 برگ سفته و برات به 
مبلغ 200 میلیارد و 820 میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد. در این 
دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب 
به اعداد 6۹.6 و 121 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 
10درصد کاهش و از نظر مبلغ 10.6 درصد افزایش نش��ان می دهد. از س��وی 
دیگر، ش��اخص متوسط مبلغ یک برگ س��فته و برات واخواست شده در شش 
ماهه اول امسال به عدد 175.2 رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه 

سال گذشته معادل 138.1 بوده است.

تورمکدامکشورازایرانبیشتراست؟
رشد3.1درصدیایراندرپایان1400

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تعدادی 
از شاخص های کالن اقتصادی ایران پرداخته و آن را با وضعیت دیگر کشورها 
مقایس��ه کرده اس��ت. طبق ارزیابی اتاق تهران، وضعیت شیوع کرونا در کشور 
با اقدامات دولت و س��رعت گرفتن روند واکسیناس��یون، بهبودی نسبی را در 
قیاس با ماه های قبل نش��ان می دهد. برآوردها نش��ان می دهد که در یک ماه 
منتهی به 26 دی ماه، حدود 1121 ایرانی بر اثر کرونا جان خود را از دس��ت 
داده اند و میانگین مرگ ها به 30 نفر در روز رسیده است. این عدد در مقایسه 
با ماه گذشته حاکی از کاهش 43 درصدی تعداد فوتی ها و 5۹ درصدی تعداد 

مبتالیان جدید است.
در حوزه تجارت نیز رش��د حجم تجارت کش��ور از میانگی��ن جهانی باالتر 
بوده اس��ت، اما در عین حال برآوردها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در 
سال های پیش رو قدری نسبت به امسال کاهش خواهد یافت. بررسی ها نشان 
می دهد که رش��د اقتصادی ایران در پایان س��ال 1400 به حدود 3.1 درصد 
خواهد رسید، اما این عدد در دو سال آینده قدری کاهش خواهد یافت. با این 
وجود رشد اقتصادی ایران در قیاس با کشورهای در حال توسعه و کشورهای 

منطقه منا پایین تر ارزیابی می شود.
در طول این مدت ترکیه رشد اقتصادی ۹.5 درصدی را تجربه می کند و برای 
هند نیز رشد 8.7 درصدی و عراق 7.3 درصدی پیش بینی شده است، هرچند 

سرعت رشد این کشورها نیز در سال های آینده پایین تر خواهد آمد.
در حوزه تورم اما ایران وضعیت بهتری پیدا کرده، هرچند هنوز نس��بت به 
میانگی��ن جهانی فاصله ای قابل توجه دارد. تورم نقطه به نقطه ایران به حدود 
35 درصد رسیده و در میان کشورهای بررسی شده، تنها آرژانتین با تورم 51 
درصدی باالتر از ایران قرار دارد. پس از ایران، ترکیه با 21 درصد، پاکستان با 
11.5 درصد، برزیل با 10.7 درصد و عراق با 8.6 درصد قرار دارند. عربس��تان 
سعودی با تورم 1.1 درصدی پایین ترین تورم را در میان کشورهای بررسی شده 

به خود اختصاص داده است.
در حوزه تجارت نیز اکثر شاخص های اقتصاد ایران نسبت به سال قبل بهبود 
یافته اس��ت. ارزش صادرات در این مدت به 35 میلیارد دالر رسیده که حدودا 
10 میلیارد دالر نس��بت به س��ال قبل افزایش یافته است. از نظر مقدار نیز از 

85 میلیون تن سال گذشته عملکرد امسال به ۹2 میلیون تن رسیده است.

سرمایهگذاراناصلیازبیتکوینفراریشدند
قیمت سهام صرافی ارز دیجیتال که نشان دهنده مسیر اصلی سرمایه گذاران 

فردی برای خرید بیت کوین است به پایین ترین سطح سقوط کرد.
 به گزارش اس��تریت، ش��رکت کوین بیس قصد دارد فراتر از یک صرافی 
ارائه دهن��ده خرید و فروش ارز دیجیتال ظاهر ش��ود، اما به نظر می رس��د 
متاس��فانه آینده ای��ن پلتفرم ک��ه بزرگ ترین پلتفرم در ای��االت  متحده و 
رایج ترین مورد در بریتانیاس��ت با رمزارز مرتبط اس��ت. سهام این شرکت، 
یک��ی از قربانیان وثیقه س��قوط رمزارزهاس��ت که از زم��ان ثبت رکورد در 
اوایل نوامبر، بیش از 1.3 تریلیون دالر را از بین برده اس��ت. قیمت س��هام 
در ح��ال حاضر از قیمت عرضه اولیه س��هام در آوریل گذش��ته 310 دالر 
فاصل��ه دارد زیرا در آن روز ارزش ب��ازار  85.6 میلیارد دالر بود و در کمتر 
از یک س��ال 35 میلیارد دالر کاهش یافته است. سرمایه گذاران کوین بیس 
از ژانویه، ش��اهد کاه��ش 16 میلیارد دالری س��رمایه در بازارهای ارزهای 

دیجیتال بوده اند.
کوین بیس بیش از حد به بیت کوین و اتریوم وابس��ته و بیش��تر تراکنش ها 
در کوین بیس ش��امل بیت کوین و اتریوم اس��ت که در پنج هفته گذش��ته در 
حال س��قوط آزاد بوده ان��د. دو ارز دیجیتال برتر از نظ��ر ارزش بازار به ترتیب 
48.1 درص��د و 48.7 درصد از باالترین س��طح تاریخ خ��ود در 10 نوامبر را از 
دست داده اند. بیت کوین و اتریوم با هم 43 درصد از درآمد 1.1 میلیارد دالری 
کوین بیس را در س��ه ماهه س��وم تشکیل دادند. این ش��رکت گفته است که 

عملکرد کوتاه مدت آن تا حد زیادی توسط قیمت کریپتو تعیین خواهد شد.
کوین بی��س ک��ه در س��ال 2012 به عنوان راه��ی برای س��اده کردن خرید 
بیت کوین تاس��یس شد تحت عنوان محبوب ترین صرافی رمزنگاری در ایاالت 
 متح��ده ظاهر ش��د و ارزش آن در کنار ارزهای دیجیت��ال بیت کوین و اتریوم 
افزایش یافت. این س��رویس در پایان سه ماهه سوم 73 میلیون کاربر دارد، در 
حالی که تعداد کاربران تراکنش ماهانه از 2.1 میلیون سال قبل به 7.4 میلیون 
افزایش یافته است و درآمد خود را از طریق هزینه هایی که برای تراکنش های 
انجام ش��ده توسط کاربران دریافت می کند به دس��ت می آورد و این درآمد با 
کاهش عالقه به رمزارزها کاهش خواهد یافت. کوین بیس یکی از محبوب ترین 
پلتفرم های معامالت ارزهای دیجیتال در ایاالت  متحده و از معدود فهرست های 

موجود در بورس است.
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سخنگویکمیسیونتلفیقبودجهخبرداد
احتمالافزایشیارانهنقدیدرسالآینده

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از احتمال افزایش میزان یارانه 
نقدی در سال آینده خبر داد و گفت که میزان یارانه نقدی و معیشتی در 
بودجه 1401 مشخص خواهد شد. رحیم زارع درباره میزان افزایش یارانه 
نقدی در س��ال آینده گفت: هنوز کمیس��یون تلفیق وارد بخش هزینه ای 
هدفمندی یارانه ها نشده است، ولی با این وجود حتما یارانه نقدی افزایش 
پیدا می کند، البته هنوز مبلغ و میزان آن مشخص نیست. به گفته وی، صد 
درصد میزان یارانه نقدی از 45 هزار تومان بیشتر خواهد شد و در نهایت 
میزان یارانه نقدی و یارانه معیش��تی در الیحه بودجه مش��خص می شود. 
س��خنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه 1401 درباره زمان تشکیل کمیته 
مش��ترک مجلس و دولت برای بررسی حذف ارز ترجیحی نیز گفت: طی 
چند روز آینده این جلسات تشکیل خواهد شد و احتماال از مجلس، هیأت 
رئیسه کمیسیون تلفیق و از دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
اقتصاد حضور خواهند داشت. زارع در واکنش به انتشار اخباری درخصوص 
تش��کیل نشدن جلس��ات کمیته ارز ترجیحی افزود: موضوع ارز ترجیحی 
بس��یار مهم است و باید جلسات آن در سطح کالن و بین مجلس و دولت 
تشکیل شود، چون مستقیم به معیشت مردم ربط دارد. آقای نادران رئیس 
کمیته ارز ترجیحی است و قطعا با توجه به تجربه ای که دارد، می تواند به 
بهترین شکل تصمیم گیری کند. حال اینکه جلسات کمیته تشکیل شده 

یا نه، بنده اطالعی ندارم چون کمیسیون تلفیق بیش از 20 کمیته دارد.
او همچنین درباره جلسه اخیر هیأت رئیسه تلفیق با رئیس مجلس گفت: 
در این جلسه کلیات بودجه و نحوه تامین هزینه های معیشتی و راهکارهای 
جایگزین حذف ارز ترجیحی مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت، قرار است 
آقای قالیباف هم در جلسه نوبت شب تلفیق حضور پیدا کرده و این موارد 

مورد بررسی قرار گیرد.

آغازپذیرهنویسینخستینصندوقدر
صندوقبازارسرمایه

پذیره نویس��ی نخستین صندوق در صندوق بازار سرمایه از روز دوشنبه در 
فرابورس آغاز ش��ده و تا پنج روز کاری ادامه دارد. عزت اهلل طیبی، مدیرعامل 
سبدگردان کاریزما در نشست خبری »یک دیدار، یک عرضه« ویژه  پذیره نویسی 
صندوق در صندوق صنم کاریزما )اولین صندوق در صندوق قابل معامله بازار 
س��رمایه( با اش��اره به اینکه صنم اولین صندوق در صندوق قابل معامله بازار 
سرمایه است، گفت: این صندوق امکان سرمایه گذاری در ترکیب متنوعی از 
سایر صندوق های بازار را دارد و سرمایه گذار با حضور در این صندوق می تواند 
ترکیب متنوعی از چندین صندوق را در اختیار داشته باشد. وی ادامه داد: در 
این صندوق تمامی سرمایه گذاران باالی یک درصد می توانند در تصمیم گیری ها 
ش��رکت و حق  رأی دارند و نماینده سرمایه گذاران کمتر از یک درصد هم در 
مجمع حق رأی دارد. صندوق ها حد نصاب سرمایه گذاری دارند اما در صندوق 
صنم این حد نصاب خیلی متنوع و منعطف به ساختار صندوق است و مدیر 
صندوق می تواند بسته به شرایط، سرمایه گذاری های خود را تغییر دهد. طیبی 
سپس به تشریح دو ویژگی صندوق صنم پرداخت و عنوان کرد: ویژگی نخست 
حق رأی در مجمع و حق مشارکت در تصمیم گیری برای سرمایه گذاران باالی 
یک درصد و نماینده متولی صندوق برای سهامداران کمتر از یک درصد است. 
ویژگی دوم تنوع و انعطاف در حد نصاب صندوق صنم است. در دیگر صندوق ها 
معموال حد نصاب سرمایه گذاری وجود دارد و حتی اگر مدیر صندوق چشم انداز 
خوبی را برای حوزه ای تشخیص ندهد باید حد نصاب سرمایه گذاری را رعایت 
کند. مثال در صندوق های سهامی و درآمد ثابت باید همیشه 70 درصد دارایی 
سهام یا Fix Income باشد. حداقل پذیره نویسی 50 میلیارد تومان، حداکثر 
آن 500 میلیارد تومان و واحدهای صندوق نیز 1000 تومان هستند. او با ابراز 
امیدواری از بازگشایی نماد صندوق طی دو هفته آینده عنوان کرد: هر چقدر 
ابزارهای سرمایه گذاری متنوع باشد سرمایه گذاری غیرمستقیم بیشتری صورت 

خواهد گرفت و معضالت اخیر بازار سرمایه کاهش خواهد یافت.

خبرنــامه

فرصت امروز: شیب نزول بورس هر روز تندتر می شود. آمارها نشان می دهد 
که در طول یک سال گذشته قیمت سهام 500 شرکت افت کرده و تنها 125 
ش��رکت با رشد مواجه شده اند؛ یعنی در این مدت 80درصد سهامداران زیان 
کرده و فقط 20درصد آنها از محل سرمایه گذاری در بورس سودآوری داشته اند. 
بررسی دقیق تر آمار ها نشان می دهد که در این مدت قیمت سهام 185شرکت 
بین 50 تا 85 درصد افت داش��ته اس��ت، یعنی 30درصد از کل س��هامداران 
ارزش سهام ش��ان بین50 تا 85 رصد افت کرده است. در همین دوره قیمت 
سهام 215شرکت یعنی رقمی معادل 35درصد از کل سهام موجود در بازار با 
افت 20 تا 50 درصدی مواجه شده اند و قیمت سهام 100شرکت نیز یا رشد 
نکرده یا اینکه تا 20درصد افت کرده است. در همین دوره فقط قیمت سهام 
50ش��رکت بین یک تا 20 درصد رشد داشته است که جمعا معادل 8درصد 
از کل سهامداران است. 6 درصد از سهامداران نیز توانسته اند بازده 20 تا 50 
درصدی به  دست بیاورند و فقط سهامداران 4 درصد از شرکت ها توانسته اند 
بازدهی بیش از نرخ تورم یعنی بین 50 تا 100 درصد به  دست بیاورند. در طول 
یک سال گذشته همچنین سهامداران یک درصد از کل شرکت ها توانسته  اند 
بیش از 100درصد در بورس س��ود کنند. در حالی که شاخص بورس تهران 
دیروز با ریزش 21 هزار واحدی مواجه ش��د و از نیمه کانال 1.2 میلیونی هم 
پایین تر رفت، این آمار و ارقام نشان می دهد عمق نزول بورس بیش از آن چیزی 
اس��ت که شاخص بورس به تصویر می کشد و دامنه نزول بورس هر روز ابعاد 

وسیع تری به خود می گیرد.
همهرکوردهایمنفیبازارسهام

ش��یب نزول بورس ه��ر روز تندتر از روز قبل می ش��ود، تا جایی که در 
معامالت روز یکشنبه سوم بهمن ماه، شاخص کل با 2 درصد افت مواجه 
و ۹میلیارد و 330میلیون دالر هم از ارزش کل بازار سهام کاسته شد، آن 
هم در ش��رایطی که دولت در تالش اس��ت به هر شکل ممکن شاخص را 
صعودی کند و به صف های فروش با سرمایه های جدید پایان دهند. چند 
روز پیش، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اعالم کرد که حدود 12 
هزار میلیارد تومان از منابع صندوق به بورس تزریق خواهد شد و تاکنون 
2.7 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. البته این واریزها تا حاال هیچ 

پاسخ مثبتی در بورس نداشته است.
آمارها نشان می دهد از زمان آغاز نزول بورس در 20مرداد سال گذشته 
تاکنون، 217میلیارد دالر از ارزش بازار سهام کاسته شده است. با نزول 2 
درصدی ش��اخص کل در روز معامالتی یکشنبه، ارزش کل بازار سهام به 
208میلیارد و 750میلیون دالر معادل 5هزار و 845میلیون تومان رسید. 
ش��دت نزول بازار س��هام در مبادالت این روز به حدی بود که از مجموع 

کل ش��رکت های مبادله شده، قیمت سهام 85درصد از شرکت های بورس 
با نزول مواجه شد.

براس��اس آمارهای موجود در طول یک س��ال گذش��ته، قیمت س��هام 
500ش��رکت با افت مواجه ش��ده و تعداد ش��رکت هایی که با رشد مواجه 
ش��ده اند فقط 125شرکت است؛ یعنی در این مدت 80درصد سهامداران 
زیان کرده و فقط 20درصد آنها از محل س��رمایه گذاری در بورس س��ود 
کرده اند. بررس��ی دقیق تر آمار ها نش��ان می دهد ک��ه در این مدت قیمت 
س��هام 185ش��رکت بین 50 تا 85 درصد افت ک��رده، یعنی 30درصد از 
کل سهامداران ارزش سهام ش��ان بین50 تا 85درصد افت کرده است. در 
همین دوره قیمت سهام 215شرکت یعنی رقمی معادل 35درصد از کل 
سهام موجود در بازار با افت 20 تا 50درصدی مواجه شده و قیمت سهام 
100ش��رکت نیز یا رش��د نکرده یا اینکه تا 20درصد افت کرده است. در 
همین دوره فقط قیمت سهام 50شرکت بین یک تا 20درصد رشد کرده 
که جمعا معادل 8درصد از کل س��هامداران اس��ت. 6 درصد از سهامداران 
نیز توانسته اند بازده 20 تا 50 درصدی به  دست بیاورند و فقط سهامداران 
4درصد از شرکت ها توانسته اند بازدهی بیش از نرخ تورم یعنی بین 50 تا 
100درصد به  دست آورند. در این دوره همچنین سهامداران یک درصد از 

کل شرکت ها توانسته  اند بیش از 100درصد در بورس سود کنند.
در ش��رایطی که آمار و ارقام نش��ان می دهد عمق نزول بورس بیش از 
آن چیزی است که شاخص بورس به تصویر می کشد، دامنه نزول هر روز 
ابعاد وسیع تری به  خود می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که دلیل تشدید 
نزول بورس به افزایش ریس��ک های بنیادی بازار سهام و البته بی اعتمادی 
سرمایه گذاران خرد و کالن به این بازار باز می گردد. همچنین ظرف چند 
هفته گذش��ته، بحث افزایش قیمت س��وخت صنایع ازجمله پتروشیمی 
و ف��والد تأثیر عمیقی بر معامالت بورس برجای گذاش��ته اس��ت. به زعم 
کارشناس��ان؛ این افزایش نرخ ک��ه در الیحه بودج��ه 1401بر آن تأکید 
ش��ده، می تواند به افت سنگین درآمد این ش��رکت ها منجر شود. همین 
عامل ظرف هفته های گذش��ته به خروج گسترده سهامداران از سهام این 
ش��رکت ها و افت قیمت س��هام این ش��رکت ها در بورس منجر شد. یکی 
دیگر از ریس��ک هایی که ضربه زیادی به  ویژه در سال جاری به بورس زده، 
کاهش میزان تولید و فروش ش��رکت های ب��ورس تحت  تأثیر قطع برق و 

گاز بوده است.
کاهشدستهجمعیشاخصها

بازار سرمایه روز گذشته هم سرخ پوش بود و شاخص بورس تهران با افت 
بیش از 21 هزار واحدی به از دس��ت دادن یک کانال دیگر نزدیک تر شد. 

در جریان معامالت روز دوشنبه 4 بهمن ماه، شاخص کل بورس با کاهش 
21 هزار و 824 واحدی به رقم یک میلیون و 234 هزار واحد و ش��اخص 
ه��م وزن با 4 ه��زار و 273 واحد کاهش به رقم 323 ه��زار و ۹73 واحد 
رسید. بیش از 5 میلیارد و 411 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 30 هزار و ۹61 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد 
شد. شاخص بازار اول، کاهش 18 هزار و 670 واحدی و شاخص بازار دوم، 

کاهش 35 هزار و 641 واحدی را تجربه کردند.
در این روز معامالتی، حقوقی ها حدود 420میلیارد تومان وارد بازار سهام 
کردند. ارزش کل معامالت خرد 2هزار و 240میلیارد تومان بود. اشخاص 
حقوقی 33درصد یعنی 730میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان 
1۹درصد از کل معامالت ش��د. بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس در 
س��ه گروه »محصوالت شیمیایی«، »فلزات اساسی« و »سرمایه گذاری ها« 
رقم خورد؛ در حالی که برآیند معامالت گروه های »اطالعات و ارتباطات« 
به نفع حقیقی ها تمام ش��د. نمادهای »فملی«، »تاپیکو« و »نوری« لقب 
بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند. توجه حقیقی ها 

نیز بیشتر به »خودرو« و »قرن« معطوف بود. 
همچنی��ن گروه ش��یمیایی با 2۹ هزار و 547 معامل��ه به ارزش 2 هزار 
و 474 میلی��ارد ریال، گروه خودرو ب��ا 38 هزار و ۹12 معامله به ارزش 2 
هزار و 225 میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 27 هزار و 142 معامله به 
ارزش یک هزار و ۹22 میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 23 هزار و 
466 معامله به ارزش یک هزار و 647 میلیارد ریال و گروه اداره بازارهای 
مالی با 16 هزار و 817 معامله به ارزش ۹۹4 میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
ش��رکت ایران خودرو با 234 واحد، شرکت پاالیش نفت تهران با 200 
واحد، ش��رکت سایپا با 58 واحد، شرکت پدیده شیمی قرن با 55 واحد و 
شرکت صنعت غذایی کوروش با 34 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص کل داشتند. در سوی مقابل نیز شرکت ملی صنایع مس ایران با 2 
هزار و 301 واحد، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 2 هزار و 82 
واحد، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با یک هزار و 582 واحد، شرکت 
س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با یک هزار و 141 واحد و 
گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید با یک هزار و 43 واحد بیشترین تاثیر 
منفی را بر رشد شاخص کل داشتند. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص 
کل فرابورس با 112 واحد کاهش به رقم 17 هزار و 242 واحد رس��ید و 
معامله گران این بازار 15۹ هزار معامله انجام دادند که 1560 میلیارد ریال 

ارزش داشت.

قیمتسهام500شرکتدریکسالگذشتهافتکرد

عمق سقوط بورس تهران
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فرآینداخذمالیاتبرارزشافزودهواهداف
آنتشریحشد

عض��و هیأت مدیره خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران گفت 
اخذ مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۹ درصد از دیرباز در کشور 
اجرا می ش��ده و مزیت آن این اس��ت که از کلیه حلقه های یک 

زنجیره ارزش حلقه به حلقه دریافت و منتقل می شود.
آرم��ان خالقی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، افزود: نکته 
حائ��ز اهمی��ت در مبحث مالیات بر ارزش افزوده این اس��ت که 
حلقه دریافت مالیات تا مصرف کننده نهایی ادامه داش��ته باشد. 
اگر در زمان فروش محصول، قیمت تمام شده به اضافه ۹ درصد 
مالی��ات بر ارزش افزوده ب��ه حلقه بعدی منتقل ش��ود، در این 
صورت زیانی متوج��ه تولیدکننده بابت پرداخت مالیات نخواهد 
بود. عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: 
اگ��ر از ابت��دای چرخه تولید تا مصرف، مالی��ات بر ارزش افزوده 
به درس��تی اخذ و پرداخت ش��ود، چرخه پرداخت نمی شکند و 
در نهای��ت مصرف کننده نهایی، خودرویی با قیمت 100 میلیون 
توم��ان را 10۹ میلیون تومان خریداری کرده و ۹ میلیون تومان 

ارزش افزوده پرداخت می نماید.
خالقی درخصوص مزای��ای پرداخت مالیات تصریح کرد: اداره 
امور کش��ور از طریق دریافت مالیات، وابس��تگی اقتصاد به نفت 
و امث��ال آن را کاه��ش می دهد و همچنین دول��ت را موظف به 

پاسخگویی در برابر مطالبات شهروندان خواهد کرد.
وی ادام��ه داد: اگر مالیات به ش��کل عمومی دریافت ش��ود و 
امکان فرار از پرداخت آن فراهم نش��ود، مش��کلی ایجاد نخواهد 
ش��د، اما اگر به عن��وان مثال یک کاالی قاچ��اق بدون پرداخت 
مالیات وارد زنجیره خودروس��ازی اعم از بخش تولید یا خدمات 
پس از فروش ش��ود، ظلم و بی عدالتی اتفاق افتاده به طوری که 
بخش��ی که خود را از زنجیره مالیات بر ارزش افزوده خارج نگه 
داشته، به میزان ۹ درصد سود بیشتری عایدش می شود بنابراین 
باید به نحوی عمل کرد که چتر مالیاتی تمامی بخش ها را تحت 

پوشش قرار بدهد.
عض��و هیأت مدی��ره خان��ه صنعت، مع��دن و تج��ارت ایران 
درخص��وص اخذ مالی��ات بر نقل و انتقال ب��ه میزان یک درصد 
برای خودروه��ای داخلی و 2 درصد ب��رای خودروهای وارداتی 
ب��ا توجه به افزایش مداوم قیمت خودرو برای مصرف کنندگان و 
همچنین زیاندهی خودروس��ازان ناشی از فروش کمتر از قیمت 
تمام شده بیان کرد: قیمت خودرو هر چقدر افزایش یابد، دولت 
به عن��وان ذی نفع از گران��ی خودرو منتفع خواهد ش��د، اما در 
مجم��وع با توجه به اینکه در مرحله نقل و انتقال از همگان اخذ 

می شود اختالفی ایجاد نمی کند.
خالقی در پایان خاطرنش��ان کرد: افزایش قیمت ش��امل کلیه 
کااله��ا و همچنی��ن برای عم��وم مصرف کنندگان اس��ت حتی 
مبالغی تحت عنوان حق التحریر، حق عوارض آالیندگی، عوارض 
شهری، سال س��اخت و محدوده زمانی الزام به پرداخت عوارض 
در مالیات بر ارزش افزوده مستتر و احصا شده و این نوع مالیات 
به نوعی تجمیع مالیات ها و عوارضی بوده که به طرق مختلف و 

به تعدد اخذ می شود.

نماگربازارسهام

 در حال��ی ک��ه معامله گران از توق��ف معامالت در ب��ازار خودرو خبر 
می دهند، برخی فعاالن این بازار در فضای مجازی شگردی تازه را برای 

پیشگیری از ریزش قیمت در دستور کار قرار داده اند.
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، بازار خودرو تحت  تاثی��ر دو اتفاق مهم قرار 
دارد، از یک س��و رکود ش��دید بازار این انتظار را در میان خریداران و 
فعاالن ایجاد کرده که بهای خودرو دس��تخوش کاهش ش��ود. از سوی 
دیگر مذاکرات وین با مخابره سیگنال مثبت، سبب شده است احتمال 
ری��زش قیمت ها حتی از س��وی رئیس اتحادیه نمایش��گاه  داران مطرح 

شود.
 قیمت خودرو در هفته های اخیر رش��دی قابل توجه را تجربه کرده 
و گزارش ها نش��ان می دهد پراید حتی قیمت باورنکردنی 1۹1 میلیون 
تومان را نیز در کارنامه خود ثبت کرده اس��ت با این حال گزارش های 
رس��یده نش��ان می دهد خرید و فروش چندانی بر این قیمت ها صورت 

نمی گیرد.
 خبرن��گار خبرآنالی��ن در تماس ب��ا آگهی دهندگان ب��رای اطالع از 
قیمت ه��ا دریافت که بخش مهم��ی از آنها حاضر به تخفیف در صورت 
خرید قطعی هس��تند، اما باال نگه داش��تن قیمت ب��ا این هدف صورت 
می گی��رد که اگر کاهش قیمتی در اثر توافق وین رخ داد، بهای خودرو 
کاهش چن��دان بزرگی را تجربه ننماید. ی��ک آگهی دهنده در بازار که 
قیمتی باالتر از هفته گذش��ته را برای خودروی خود در آگهی برگزیده 
بود در پاس��خ به این س��وال که دلیل باالرفتن قیمت چیس��ت؟ گفت: 

جای تخفیف گذاشتیم.
از س��وی دیگر خریداران خ��ودرو نیز منتظرند قیمت ها با کاهش��ی 

هرچند اندک روبه رو شوند تا بلکه شرایط برای خرید مهیا شود.
 صنعت خودرو این روزها با بحرانی بسیار جدی و عمیق روبه روست. 
انتقادات��ی که به کیفیت خودروهای ایرانی وارد ش��د در کنار باالبودن 
قیمت در عین کاهش ش��دید قدرت خرید همگی س��بب ش��د صنعت 

خودروی ایران با نگاه نقادانه افکار عمومی مواجه شود.
 بعد از توافق وین چه می شود؟

س��یگنال های رس��یده از وین نش��ان می دهد توافق به زودی حاصل 
خواهد شد. برخی گزارش های رسیده داللت بر آن دارد که پیش نویس 
توافق قابل دس��تیابی اس��ت. میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده ارش��د 
روسیه در توییتی نوشت که گفت وگوهای ایران و هیأت های اروپایی به 
نقطه حساسی رسیده اس��ت و به زودی پیش نویس توافق وین تنظیم 
می ش��ود. اینها همگی نش��ان دهنده آن اس��ت که توافق در وین قابل 
حصول اس��ت. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران، سعید موتمنی نیز بر این 
اعتقاد است که قیمت ها در این صورت دستخوش کاهش می شود. این 
در حالی است که معامله گران بازار به استناد اضافه شدن مالیات جدید 
به خریداران خودرو از کارخانه های خودروس��ازی از یک سو و مشخص 
نبودن ام��کان ورود یا ع��دم ورود خودروهای خارجی از س��وی دیگر 
می گویند آینده واردات خودرو چندان روش��ن نیست و احتماال ریزش 

قیمت ها کمتر از انتظارات شکل گرفته در جامعه باشد.
هرچند برخی نمایندگان مجلس مکرر استناد به قطعی بودن واردات 
خودرو می کنند، تکلیف طرح واردات خودرو روش��ن نیست و این طرح 
برای س��ومین بار اس��ت که در کمیس��یون تلفیق تصویب می شود و یا 
از ش��ورای نگهبان برگش��ت می خورد و یا از مجمع تشخیص مصلحت 

نظام و حاال دوباره این طرح برای بررس��ی به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارسال شده و مشخص نیست که این بار واردات خودرو آزاد شود 
یا خیر؟ از این رو بس��یاری احتمال آزادی واردات خودرو را بس��یار کم 

می دانند. 
از س��وی دیگر برخی برآوردها نش��ان می دهد بیش از 80 درصد از 
کسانی که خودروی صفر خریده اند، با هدف سرمایه گذاری و نه مصرف 
ش��خصی چنین اقدامی را انجام داده اند. این دسته از افراد که به قصد 
س��رمایه گذاری خودرو خریده اند، از عرضه خودرو با قیمت های بس��یار 
پایی��ن خودداری ک��رده و خودروهای خ��ود را در پارکینگ نگهداری 

می کنند.
فعاالن بازار خ��ودرو معتقدند قیمت خودرو تنها در صورتی می تواند 
دستخوش کاهش شود که تورم عمومی مهار شود و در نتیجه در طول 

زمان قیمت خودرو خود را با کاهش کمتر تورم منطبق خواهد کرد.

شگردتازهدالالندربازارخودرو

 واردات خودرو آزاد می شود؟
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بهقلم:فادکیآدگبوی
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

ارس��ال ایمیل برای مخاطب هدف کار ساده ای به نظر می رسد. شما کافی است 
گزینه ارسال ایمیل را انتخاب کنید تا به هر تعداد مخاطب که مایل هستید ایمیل 
بازاریابی ارسال شود. این امر برای بسیاری از برندها به قدری جذاب است که به طور 
مداوم برای مخاطب هدف شان ایمیل های بازاریابی ارسال می کنند. نکته ای که در 
این میان وجود دارد ضرورت ارسال ایمیل های بازاریابی با یک برنامه مشخص است، 
در غیر این صورت کاربران احساس خوشایندی نسبت به دریافت ایمیل های شما 
نخواهند داش��ت. این مسئله به ظاهر کوچک در صورتی که به خوبی از سوی شما 
مورد ارزیابی قرار نگیرد، خیلی زود مش��کالت تان در حوزه بازاریابی را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش می دهد. درست به همین خاطر شما باید از همان ابتدای شروع 
به کارتان در زمینه ایمیل مارکتینگ به دنبال ایده هایی برای تاثیرگذاری بهینه بر 
روی مخاطب هدف تان باشید، در غیر این صورت شاید تعداد باالی ایمیل های تان 

فقط کمی سردرد برای مشتریان به همراه داشته باشد. 
امروزه در دنیای بازاریابی تمام برندها به دنبال کس��ب درآمد هستند. به همین 
خاطر اگر کمپین های ش��ما درآمدزایی مشخصی نداشته باشد، خیلی زود از سوی 
مدیران ارش��د شرکت تان مورد بازخواس��ت قرار خواهید گرفت. در برخی از موارد 
این امر می تواند حتی به قیمت از دس��ت دادن ش��غل تان نیز تمام ش��ود. بنابراین 
ش��ما باید همیشه فعالیت درستی در این راس��تا داشته باشید، در غیر این صورت 
ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و ادامه فعالیت در بازار به طور 

قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
ه��دف اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از ایده های کاربردی ب��رای ایمیل 
مارکتینگ همراه با کس��ب درآمد اس��ت. اگر ش��ما هم در زمینه کسب درآمد از 
کمپین های تان با مشکالت زیادی رو به رو هستید، نکات مورد بحث در مقاله کنونی 
می تواند کاربرد زیادی برای تان داشته باشد. در ادامه برخی از مهمترین تکنیک ها و 

نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
ارسالایمیلهایخوشآمدگویی

وقتی ش��ما مشتریان تازه ای پیدا می کنید، همیشه باید اقدامی برای استقبال از 
آنها در دس��تور کار قرار دهید. این امر اهمیت مشتریان موردنظر برای برند شما را 
نشان خواهد داد. اگر کسب و کار شما خیلی زود فکری به حال ایده ای مناسب برای 
این بخش نکند، مشتریان تمایلی برای تکرار خریدشان نخواهند داشت. معنای این 
امر از دست دادن مشتریان در بلندمدت است. با این حساب شما باید دست کم از 
یک ایمیل برای استقبال از مشتریان تازه یا افرادی که اخیرا عضو خبرنامه برندتان 
شده اند، استفاده نمایید. چنین امری شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده و ش��رایط فروش تان را نیز س��اده تر 

خواهد کرد. 
امروزه مشتریان در بازار به دنبال برندهایی هستند که توجه ویژه ای به نیازهای شان 
داشته باشند. یکی از نیازهای اساسی نیز در این میان دریافت ایمیل های مناسبتی 
اس��ت. اگر خودتان را به جای مش��تریان قرار دهید، خیلی خوب از اهمیت ارسال 
ایمیل های خوش آمدگویی مطلع خواهید شد. این امر نقش مهمی در ایجاد تصویر 

اولیه از برند شما در ذهن مشتریان دارد. 
یادتان باشد شما برای ارسال ایمیل های خوش آمدگویی باید اول از همه کسب و 
کارتان را به طور خالصه برای مشتریان توصیف کنید. این امر به آشنایی هرچه بهتر 
مش��تریان با برند شما کمک کرده و شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. در این میان اگر ش��ما یک فهرست 
بسیار کوتاه نیز از برخی محتوای محبوب س��ایت تان برای کاربران تازه وارد ارسال 
کنید، ش��انس تان برای افزایش س��طح تعامل با آنها به شدت افزایش پیدا می کند. 
این امر نقش مهمی در تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن 

خواهد داشت. 
No Replyپرهیزازکاربردآدرسایمیل

ب��دون تردید همه کارب��ران در زمینه دریافت ایمیل از برندها تجربه مش��اهده 
آدرس No Reply را داشته اند. این امر نقش بسیار مهمی در کاهش تاثیرگذاری 
کمپین های ایمیل مارکتینگ بازی می کند. بس��یاری از برندها در این میان برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اصال به فکر اثر روانی آدرس موردنظر نیستند. 
بدون تردید امروزه کاربران مایل به دریافت ایمیل هایی با ظاهر طبیعی هستند. 
چنین امری تصویری دوس��تانه و صمیمی از برند ش��ما در ذهن مش��تریان ایجاد 
می کند. با این حس��اب شما به س��ادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان را پیدا کرده و شانس تان برای جلب نظر مشتریان به طور حرفه ای 
افزایش پیدا می کند. این امر نقش مهمی در تقویت انگیزه خرید مخاطب هدف ایفا 

کرده و شانس شما در بازار را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
ش��ما برای انتخاب آدرس ایمی��ل برندتان می تواند گزینه های بس��یار زیادی را 
مدنظر قرار دهید. توصیه ما در این میان اس��تفاده از آدرس های دارای نام و پسوند 
اختصاصی برندتان است. چنین امری تاثیرگذاری بر روی کاربران را وارد مرحله ای 
تازه خواهد کرد. بدون ش��ک مش��تریان به برندی که ایمیل اختصاصی خودش را 
داشته باشد، بسیار بیشتر از سایر کسب و کارها اعتماد خواهند کرد. با این حساب 
شما باید همیشه برای افزایش نرخ فروش تان به این نکته کوچک اما بسیار حیاتی 

توجه نشان دهید. 
شخصیسازیایمیلها

شخصی سازی ایمیل ها یکی از نکات مهم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
محسوب می شود. امروزه بسیاری از کاربران برای تعامل با برندها به میزان موفقیت 
تیم بازاریابی آنها در شخصی سازی محتوا توجه نشان می دهند. این امر فقط شامل 
اضافه کردن اسم هر مشتری در ابتدای ایمیل نیست. در مقیاسی وسیع تر شما باید 
به فکر ارزیابی سلیقه و خواسته های مشتریان نیز باشید. به این ترتیب ایمیل های 
شما و محتوای تولیدی تان باید به طور مستقیم در راستای پاسخگویی به نیازهای 
مش��تریان باشد، در غیر این صورت ش��ما هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان تان پیدا نمی کنید. 
یکی دیگر از ایده های مناسب برای شخصی سازی ایمیل های بازاریابی مربوط به 
تبریک تولد به مشتریان است. شاید این امر بسیار ساده به نظر برسد، اما از نظر تاثیر 
روانی بر روی مشتریان اهمیت باالیی دارد. اگر وضعیت مالی برندتان اجازه می دهد، 
در این بین ارائه تخفیف های ویژه برای مشتریان در روز تولدشان نیز عالی خواهد 
بود. چنین امری به مشتریان نشان می دهد که شما به خوبی آنها را مد نظر قرار داده 

و همیشه به فکرشان هستید. 
نگارشسادهوخودمانیمتن

متن های یک ایمیل بازاریابی نباید خیلی حرفه ای باش��د. ش��ما نیازی به رفتار 
بیش از اندازه حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان ندارید. درست به 
همین خاطر توصیه ما تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از 
شیوه های ساده و کاربردی است. چنین امری در کوتاه مدت به شما امکان افزایش 

تعداد کاربران حاضر در فهرست ایمیل تان را می دهد. 
مشتریان در سراسر دنیا همیشه به محتوای ساده بازاریابی عالقه باالیی دارند. در 
این میان برندهایی که به طور مداوم از عبارت های سخت و پیچیده برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب ش��ان س��ود می برند هیچ جایی در فهرس��ت برندهای مورد عالقه 
مش��تریان ندارند. همین امر موجب تاثیرگذاری بسیار بهتر بر روی مخاطب هدف 
می شود. با این حساب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری مداوم بر روی مخاطب هدف تان 

هستید، باید هرچه زودتر فکری به حال وضعیت بازاریابی تان کنید. 
تغییر س��بک نگارش محتوا برای بس��یاری از برندها امر س��خت و غیرممکنی 
محس��وب می ش��ود. این نکته مانع اصلی برای بهبود وضعیت ایمیل مارکتینگ از 
سوی برندهاست. با این حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باید 
همیش��ه برنامه های ویژه ای در نظر داشته باشید. این امر شامل تمرین مداوم برای 
س��اده کردن عبارت های تخصصی و همچنین مطالعه چندباره محتوا برای بهبود 
وضعیت تان است. اگر در این میان از برخی از همکاران تان نیز کمک بگیرید، دیگر 

کارتان بی عیب و نقص خواهد شد. 
یادتان شما مشتریان در بازار بیشتر از اینکه به دنبال یک فروشنده صرف باشند، 
مشاورهای مطمئن را جست و جو می کنند. با این حساب شما باید در کنار تالش 
ص��رف برای فروش محصوالت تان نیم نگاهی هم به عوض کردن لحن بازاریابی تان 
داشته باشید. این امر شامل استفاده از لحنی ساده برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و همچنین ارائه توصیه های کارشناس��ی است. اینطوری شما در مدت زمانی 
بسیار کوتاه توانایی جلب نظر مشتریان را پیدا می کنید. نکته جالب اینکه با چنین 
راهکاری میزان وفاداری مش��تریان به برند ش��ما به طور قابل مالحظه ای افزایش 

پیدا می کند. 
توجهبهکوتاهیایمیلها

وقتی شما فهرستی از محصوالت تازه برندتان را برای مشتریان ارسال می کنید، 
کمتر کسی حوصله مطالعه تمام متن را خواهد داشت. درست به همین خاطر شما 
باید خودتان دس��ت به کار ش��ده و وضعیت بازاریابی تان را متحول سازید، در غیر 
این صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور چشمگیری 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
امروزه شمار باالیی از ایمیل های بازاریابی یا باز نمی شوند یا اینکه با نگاهی بسیار 
کوتاه از س��وی مش��تریان و واکنش سردشان مواجه خواهند شد. دلیل این امر نیز 
در اغلب موارد طوالنی بودن بی دلیل ایمیل های بازاریابی اس��ت. ش��ما الزم نیست 
متن بی نهایت طوالنی برای مخاطب تان ارس��ال کنید. همین که محورهای اصلی 
محصوالت تازه و همچنین پیام اصلی تان را با زبانی ساده و کوتاه بیان کنید، بسیار 
عالی خواهد بود. این امر به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای و بی عیب و نقص بر روی 
مش��تریان کمک می کند. به این ترتیب به هیچ وجه نیازی به دشوار کردن فرآیند 

کاری تان ندارید. 
یکی از بهترین مثال ها برای بازاریابی کوتاه و ساده مربوط به مناسبت های تازه ای 
مانند جمعه س��یاه است. شما در این مناس��بت باید به زبانی ساده در تالش برای 
تعامل با مش��تریان تان باش��ید. این امر در صورت اجرای درست نرخ فروش شما را 
به طور شگفت انگیزی افزایش داده و شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

را بهبود می بخشد. 
بدون تردید شروع فرآیند تاثیرگذاری بر روی مشتریان با استفاده از ایمیل های 
کوتاه بسیار سخت است. این نکته درباره بازاریاب هایی که در طول دهه های اخیر به 
ارسال ایمیل های طوالنی عادت کرده اند، دشواری مضاعفی در پی خواهد داشت. با 
این حال شما در عمل چاره ای به غیر از ایجاد هماهنگی میان برندتان و مشتریان 
هدف نخواهید داش��ت. چنین امری می تواند شرایط شما برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب تان را به طور قابل مالحظه ای افزایش دهد. 
طراحیسادهودرعینحالجذاب

طراحی ایمیل های شما باید در ساده ترین شکل ممکن صورت گیرد. به نظر این 
نکته خیلی عجیب یا غیر قابل فهم نیس��ت. با این حال برخی از برندها در اجرای 
این ش��یوه از راهکارهای نامناسبی سود می برند. این امر شامل استفاده نادرست از 
ش��یوه های ساده سازی فضای کلی ایمیل است. به این ترتیب مشتریان با مشاهده 
ایمیل های بازاریابی یک برند در عمل انگیزه شان برای ادامه همکاری با برند موردنظر 

به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
اس��تفاده از متن و لحن س��اده ایده بسیار خوبی محس��وب می شود. با این حال 
ش��ما در این بین باید از طراحی قالب همچنی��ن نمای زیبایی نیز بهره ببرید. اگر 
سادگی فضای کلی کمپین شما بیش از اندازه باشد، شانس تان برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. این امر روند 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را به شدت کاهش داده و نظر آنها نسبت به برندتان 

را منفی می سازد. 
بهترین راهکار برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف در شرایط مربوط 
به طراحی قالب و نمای کلی ایمیل ها استفاده از نظرات کارشناس های مختلف در 
حوزه بازاریابی است. این امر می تواند شرایط شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را بهبود بخشیده و بدون هرگونه دردسر اضافی به برندتان در راستای تبدیل 

شدن به برندی مورد اطمینان مشتریان کمک نماید. 
استفادهازتیترهایجذاب

تیتر یک ایمیل محور اصلی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محس��وب 
می شود. این امر نقش مهمی در تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته و شانس 
شما را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. فروش یک برند از طریق بازاریابی 
ایمیلی در وهله نخست در گرو انتخاب تیترهای مناسب است، در غیر این صورت 

ایمیل بازاریابی شما حتی از سوی کاربران باز هم نخواهد شد. 
بهترین توصیه برای انتخاب تیترهای جذاب برای ایمیل تالش برای پیدا کردن 
ذهنیت یک طراح تبلیغات است. چنین امری چشم انداز درست و بهینه ای به شما 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواه��د داد. اگر این امر به طور حرفه ای 
از س��وی ش��ما مورد توجه قرار نگیرد، هرگ��ز فرصتی برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مشتریان تان پیدا نمی کنید. چنین امری می تواند شانس شما برای تبدیل شدن به 

برندی حرفه ای و کاردرست را به شکل قابل مالحظه ای کاهش دهد. 
یکی دیگر از راهکارهای مناسب برای انتخاب تیترهای حرفه ای برای ایمیل های 
بازاریابی توجه به تجربه سایر برندهاست. شاید این امر در نگاه نخست بسیار عجیب 
به نظر برسد، اما به هر حال همیشه در بازار افراد حرفه ای تر از شما نیز وجود دارد. 
درست به همین خاطر اس��تفاده تجربه و نمونه کارهای آنها برای الگوبرداری ایده 

جالبی خواهد بود. 

اگر ش��ما برای فروش محصوالت تان عجله خاصی دارید، باید از تکنیک ترس از 
دست دادن فرصت نیز به خوبی سود ببرید. این امر شامل ایجاد نوعی فوریت برای 
خرید مش��تریان با شرایط ویژه اس��ت. با این حساب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، باید به طور حرفه ای این نکات را مد نظر قرار 
دهید، در غیر این صورت هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان پیدا 

نمی کنید. 
ایجادCTAکاربردیوتاثیرگذار

دع��وت به عمل یا CTA یکی دیگر از بخش های مهم برای جذاب تر س��اختن 
ایمیل های بازاریابی اس��ت. اگر شما در این بخش عملکرد خوبی از خودتان نشان 
دهید، شانس بسیار باالیی برای جلب نظر مشتریان تان خواهید داشت، در غیر این 

صورت وضعیت تان در بازار به طور مداوم بدتر می شود. 
مش��تریان پس از مطالعه یک متن کوتاه بازاریابی به دنبال پیشنهاد اصلی شما 
برای حل مشکالت شان یا محصولی ویژه هستند. اگر شما در این بین ایمیل تان را 
بدون هیچ پیشنهاد ویژه ای تمام کنید، شانس تان برای جلب نظر مشتریان به طور 
قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. ش��ما ب��ه این ترتیب دیگر هیچ فرصتی 
برای بهبود وضعیت بازاریابی و ایجاد تحول در بازاریابی ایمیلی تان نخواهید داشت. 
رعایت اختصار و سادگی در بیان دعوت به عمل امر تازه ای نیست. همانطور که در 
تمام بخش های بازاریابی این نکته باید مورد توجه قرار گیرد، در بخش مورد نظر نیز 
رعایت نکات مربوط به ساده نویسی و اختصار ضروری خواهد بود. به عالوه، شما باید 
دعوت به عمل را در بخش پایانی ایمیل تان قرار دهید. این امر موجب تاثیرگذاری 
بهتر بر روی کاربران خواهد شد. به هر حال مشتریان پس از مطالعه یک متن کوتاه 

وقتی با دعوت به خرید رو به رو شوند، مطمئنا روی خوش نشان خواهند داد.
دستهبندیمخاطبهدف

شما قرار نیست برای تمام مشتریان یک ایمیل واحد ارسال کنید. این شیوه دیگر 
در دوره کنونی کاربرد الزم را ندارد. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید تجدیدنظر 
اساس��ی در نحوه بازاریابی ت��ان صورت دهید، در غیر این ص��ورت به احتمال زیاد 
ایمیل های تان نه تنها برای مشتریان جذاب نخواهد بود، بلکه واکنش های سریع آنها 

را نیز به همراه خواهد داشت. 
دسته بندی مخاطب هدف باید براساس سلیقه و شناختی که شما از نیازهای آنها 
دارید، صورت گیرد. چنین امری به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 
هدف کم��ک کرده و فرصت های متعددی پیش روی تان برای تاثیرگذاری بر روی 

این دسته از کاربران قرار خواهد داد. 
بی تردید بازاریابی ایمیلی در طول س��ال های اخیر امری دش��وار و رقابتی شده 
است. درست به همین خاطر شما باید همیشه ایده های تازه و کاربردی برای تعامل 
با مش��تریان در این فضا داشته باشید. نکات و توصیه های مورد بحث در این مقاله 
نقش مهمی برای بهبود وضعیت شما در حوزه بازاریابی خواهد داشت. بنابراین اگر به 
دنبال ایجاد تغییراتی اساسی در بازاریابی ایمیلی تان و بهبود فروش محصوالت تان از 

این طریق هستید، هرگز نکات مورد بحث در این مقاله را فراموش نکنید. 
shopify.com:منبع

چگونه فروش کمپین های ایمیل مارکتینگ را افزایش دهیم؟
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یادداشت

اخبار

وقتی که رسانه ها و اهالی فرهنگ و هنر می توانند ناجی باشند
ایالم-هدی منصوری:نگاهی به زندگی بشر در پهنه گیتی نشان می دهد 

که انسانها همواره باانبوهی از نامالیمات دست به گریبان بوده است.
 یکی از پدیده های خطرناکی که نســل بشر را در معرض سقوط و انحطاط 
روانی اخالقی، جسمانی و قرار می دهد اعتیاد به مواد مخدر است که شعاع آن 
از فرد و خانواده عبور می کند و کلیت جامعه را درگیر می سازد و رسانه ها می 

توانند با استفاد از مقبولیت اجتماعی خود نقش ناجی را ایفا کنند.
آگاه سازي و نشان دادن پیامدهاي سوء و مخرب موادمخدر یکي از راه هاي 
موثر براي کاهش این معضل است که رسانه ها به عنوان یك وسیله ارتباطي مهم 

در این مبارزه نقش مهمي دارند. امروزه به واسطه گسترش تکنولوژي هاي ارتباط جمعي و اثر بخشي آن ها، آموزش و پیشگیري از اعتیاد 
آسانتر شده است و در این بین رسانه ها ابزار مناسبي براي آموزش، آگاهي بخشي و جلب مشارکت عمومي براي پیشگیري از اعتیاد هستند.

در زندگی امروزه می بینیم که اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکي از مهم ترین معضالت اجتماعي جامعه به شمار مي رود، وجود معتادان 
به مواد مخدر در جامعه عالوه بر تحمیل هزینه هاي بسیاري که صرف مبارزه و برخوردهاي قضایي و انتظامي با معتادان می شود به روشني 

مشخص کرده است که این گونه برخوردها و طرح ها، راه حل هاي قطعي در درمان این معضل مهم نیست.
مطالب و نوشته های رسانه ها در نشریات مکتوب و غیرمکتوب عالوه بر اینکه بخشی از اوقات فراغت افراد جامعه را پر می کند، موجب 
خواهد شد که بخشی از حقایق و پیامدهای آشکار و پنهان اثرات آسیب ها خصوصاً بالهای خانمان سوزی که به واسطه اعتیاد می تواند 

برای یك فرد رخ دهد را به طور همزمان روشن کند؛ و  همین امر باعث افزایش آگاهی می شود.
در این حوزه باید اهداف خود را با توجه به جامعه هدف که شامل دو گروه جامعه در معرض خطر و جامعه عموم مردم  است را مشخص 

و برای آنها تولید محتوا داشته باشیم و اهالی فرهنگ، هنر و رسانه می توانند نقش موثری در این بخش داشته باشند.
تحقیقات نشان می دهد اعتیاد عامل جدی تهدید کننده سالمت جسمانی و روانی و اجتماعی و معنوی و فرهنگی جامعه شمرده می 
شود و باید برای مبارزه با این عامل جدی همه دست به دست هم بدهند و دستگاه های فرهنگی نقش خود را به خوبی ایفا کنند، به نظر 
من نهادهایی مثل رسانه ها و مجموعه های فرهنگی و هنری و دینی هم می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا کنند و باید در این راستا 

تقویت شوند.
امیدوارم  با تالش همگانی و استفاده از تمام ظرفیت ها، شاهد جامعه ای عاری از اعتیاد باشیم و افراد جامعه ما به جای فکر کردن به 

اعتیاد ، به هدف های واال که همان سرافرازی ایران اسالمی و چرخاندن چرخ های اقتصاد، فرهنگ، هنر و... است روی بیاورند.
سروان علی محمدمرادی 
مدیر اداره افکار عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان ایالم

دست خالی شهر بن چهار محال وبختیاری هنگام بارش باران
شهرکرد- خیرنگار فرصت امروز: مسئول خدمات شهری شهرداری بن، 
گفت: این شهر نیازمند یك خودروی بیل مکانیکی است. سعید ایزدی ، اظهار 
کرد: هنگام بارش باران و آب گرفتگی معابر شهرداری فاقد یك دستگاه خودروی 
بیل مکانیکی اســت. وی افزود: در این مواقع شــهروندانی که دارای خودروی 
بیل مکانیکی هســتند به کمك شهرداری می آیند و اگر این افراد نیایند دست 
شهرداری خالی است که گاهی هم این افراد در شهر نبوده و امکان حضور ندارند. 
مسئول خدمات شهری شهرداری بن تصریح کرد: شهر بن مرکز شهرستان بن 
بوده و توپوگرافی آن پلکانی است؛ لذا آب باران که از یك کوچه عبور می کند اگر 

به درستی هدایت نشود وارد واحد مسکونی در کوچه دیگر می شود؛ اگر اعتبار الزم برای خرید این خودرو در اختیار شهرداری قرار گیرد 
سهم مشارکت هم پرداخت خواهد شد. وی ادامه داد: در موقعیت جغرافیایی شهر بن اگر آب گرفتگی رخ دهد یك بیل مکانیکی سنگین الزم 
است؛ این شهرداری به چند روستا نیز هنگام حادثه خدمات ارائه می دهد لذا باید از بروز موضوعات ناخوشایند جلوگیری کرد. ایزدی اظهار 
کرد: مدیریت بحران شهرستان هم این خودرو را ندارد تا در مواقع بارش نزوالت آسمانی امدادرسانی کند. وی اضافه کرد: اگر این خودرو 
به صورت امانت در اختیار شهرداری قرار گیرد، یك راننده نیز به صورت شبانه روزی برای خدمات رسانی به مردم به کار گرفته می شود تا 
هدایت آب های سطحی و آب گرفتگی معابر انجام شود. مسئول خدمات شهری شهرداری بن، گفت: شهرداری باید در هنگام تمامی حوادث 

از جمله زلزله، یخبندان و آب گرفتگی معابر آمادگی الزم را داشته باشد

رئیس اداره محیط زیست مالرد شهرستان مالرد؛
فعالیت صنایع وتردد خودروهای زیاد، مهمترین عامل آلودگی هوای 

شهرستان مالرد
غرب استان تهران - غالمرضا جباری: مهناز مدیریان در جمع خبرنگاران ، مهمترین عامل آلودگی هوای شهرستان مالرد بویژه 
بخش صفادشت را فعالیت صنایع و تردد خودروهای زیاد در این منطقه ذکر کرد.  وی افزود ؛ شهرستان مالرد هم مرز با سه استان،  تهران،  
البرز و مرکزی میباشد . تردد خودروها به ویژه خودروهای سنگین و باری و همچنین حضور تعداد بیشمار مراکز صنعتی، باعث افزایش 
میزان آلودگی هوای شهرستان به خصوص بخش صفادشت هستند.  رئیس اداره محیط زیست شهرستان مالرد با بیان اینکه تا ۶۰ درصد 
از مقدار آلودگی هوا به تردد خودروها مربوط اســت افزود:  متاسفانه در خارج کردن خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل و 
رانندگی عقب ماندگی وجود دارد که همین موضوع دلیل مهمی برای افزایش سطح آالیندگی هوا می باشد . پیشنهادمی گردد معاینه فنی 

خودروها با جدیت انجام شود تا با این کار ، میزان آلودگی هوا کاهش یابد.

به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا و روز زن صورت گرفت؛
کاشت درختان پالک گذاری شده در شهرداری منطقه 4

بندرعباس- خیرنگار فرصت امروز: به گزارش مدیریت ارتباطات وامور 
بین الملل شــهرداری بندرعباس، با حضور یعقوب دبیری نژاد عضو شــورای 
اسالمی شهر بندرعباس، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس، سرپرست حراست 
شهرداری بندرعباس و مدیرشهرداری منطقه 4 مراسم درختکاری برای تکریم 

مادران منطقه چهار در حاشیه بوستان جهانگردی برگزار شد.
مهدی نوبانی با تبریك والدت حضرت فاطمه زهرا)س( به همه بانوان و مادران 
این سرزمین، گفت: برای تکریم از مادران بزرگوار و والدت حضرت فاطمه )س( 
۶۰ نهال درخت نارگیل پالک گذاری شــده به نام بانوان شــاغل در شهرداری 

منطقه 4 کاشته شد. شهردار بندرعباس بیان کرد: درخت نماد سرافرازی وایستادگی و سر سبزی است واین نماد سربلندی می تواند الگوی 
مناسبی برای انسان باشد و مسئله ی درخت و حفظ پوشش گیاهی نیازمند توجه جدی هستند.

نشست مشترک همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با سازمان 
بسیج سازندگی برای محرومیت زدایی

اراک- فرناز امیدی: به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان مرکزی ، سرپرســت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نشست 
مشترک سازمان جهاد کشــاورزی با سازمان بسیج سازندگی برای محرومیت 
زدایی خاطر نشان کرد: ما استان توانمندی هستیم و می توانیم در زمینه مسائل 
بخش کشاورزی بخصوص آب و خاک چاره اندیشی کنیم. ما باید از منابع آب 
و خاک و ســایر بخش ها به درستی استفاده کنیم و بهره برداری بهینه داشته 
باشیم و تالش نمائیم ضریب خود اتکایی را باال ببریم. صفری افزود : با عنایت 
به وجود روحیه جهادی، روحیه انقالبی، توان فنی و تخصصی، ماشــین آالت و 

ظرفیت اعتقادی در بسیج سازندگی، بتوانیم با همکاری مشترک در باال بردن ضریب خود اتکایی کشور که مورد تاکید مقام معظم رهبری 
هم هست گام های اساسی برداریم.  وی بیان داشت : قرار گرفتن این ظرفیت ها درکنار هم، منجر به رفع مشکالت مردم در مناطق روستایی 
شود و این رویه در استان ها تسری یافته و درسال 1399 و سال 14۰۰، شاهد اجرای پروژه های توافق شده به صورت هم افزا و هماهنگ 
باشیم. در ادامه جلسه ، محترمی رئیس بسیج سازندگی و رئیس ستاد راهبری و محرومیت زدایی استان مرکزی گفت: بسیج سازندگی با 
الگوبرداری از روحیه جهاد، ایثار و فداکاری رزمندگان اسالم اکنون به  عنوان منادی گفتمان انقالب و مدافع آرمان بلند محرومیت زدایی در 
نقاط محروم کشور از جمله استان مرکزی خدمت رسانی می کند. وی افزود: ستاد راهبری و محرومیت زدایی استان مرکزی بعد از تاسیس، 
یکی از مبنایی ترین محورهای انقالب اسالمی بود که بحث حل  شکالت مردم، کاهش فاصله طبقاتی و رفع تبعیض را سرمنشاء اهداف 
خود میدانست.  محترمی عنوان کرد: این ستاد بدنبال استفاده کردن از ظرفیت دستگاه های دولتی و غیر دولتی است و هم افزایی کردن 
این ظرفیت ها را برای حل مشــکالت مردم بکار میگیرد.  رئیس بســیج سازندگی استان مرکزی بیان داشت: هدف بعدی ستاد راهبری 
محرومیت زدایی استان استفاده از ظرفیت و همچنین نقش دادن به مردم در اجرایی کردن برنامه ها و حل مشکالت و کم کردن فاصله 
طبقاتی آنان است. محترمی درخصوص مشخص شدن وضعیت اطلس محرومین گفت: شفاف سازی لیست اطلس محرومین در استان 
مرکزی به خصوص در بخش کشاورزی مد نظر ستاد راهبری محرومیت زدایی است تا معیارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی ان مورد 

بررسی قرار گیرد و در این سه حوزه به یاری مردم محروم در بخش کشاورزی با کمك سازمان جهادکشاورزی خواهیم رفت. 

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: مراتب اعتراض اعضای اتحادیه 
کشوری آسانســور و پله برقی و نحوه رسیدگی و اخذ مالیات بر ارزش 
افزوده از این صنف توسط ماموران امور مالیاتی در جلسه کارگروه شورای 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور » 
بررســی نحوه رسیدگی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اعضای اتحادیه 
کشوری آسانسور و پله برقی توسط ماموران امور مالیاتی« در اتاق تبریز 
برگزار شــد. عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی در 
این جلسه گفت: طبق ماده ۲3۷ قانون مالیاتی، برگه تشخیص مالیاتی 
باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دالیل و اطالعات کافی باشد ولی 

در خصوص صنف ما به این بند توجهی نمی شود.
خسرو زارعی افزود: گاهی اوقات مشاهده می شود پرونده ها به دلیل 
صدور ناعادالنه برگ تشخیص، نزدیك 1۰ سال معلق مانده است. مالیات 
بر ارزش افزوده نیز یکی از موضوع هایی بوده که پرداخت آن برای این 
صنف خارج از توانائی آن ها است.  وی ادامه داد: این موضوع باعث شده 
اکثر فعاالن این صنف اقدام به ابطال مجوز خود کنند که در این زمینه 

اجرای قراردادهای صنف آسانسور زمانبر است.
زارعی با بیان این که برخی از پروژه ها در اواسط کار به علت کسری 
بودجه با توقف عملیاتی مواجه می شوند، اظهار کرد: متاسفانه ماموران 
اداره امور مالیاتی اســتان بدون بررســی فاکتور فروش، اسناد و دفاتر 
شرکت، عملکرد شرکت آسانسور را از اداره استاندارد استعالم می کنند 
و براساس گواهی استاندارد صادر شده، فروش و درآمد لحاظ می کنند 

که این موضوع مشکالتی را برای فعاالن این صنف ایجاد کرده است. 
اتابك نیرومندی، عضو اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی نیز گفت: 
با توجه به این که ۸۵ درصد قطعات آسانسور وارداتی است بنابراین در 
زمان ترخیص این قطعات، ارزش افزوده آنها پرداخت شده است ولی در 
این زمینه به این موضوع توجه نشده و مجدد ارزش افزوده اخذ می شود. 

وی بروز تمامی مشکالت را به دلیل عملیاتی نشدن سامانه مالیاتی 
دانســت و افزود: در صورت عملیاتی شــدن این سامانه آمار و اطالعات 
اجناس وارداتی ثبت خواهد شد و دوباره درخواست پرداخت ارزش افزوده 
نمی شود.  رئیس امور حسابرسی مالیاتی استان نیز گفت:  براساس ماده 
9۷ و 9۸ قانون، نحوه دقیق رســیدگی مالیاتی به طور کامل مشخص 
شده و ما فراتر از قانون عمل نمی کنیم. بر این اساس شرکت مکلف است 
دفاتر روزنامه و دفتر کل را به ثبت رساند و فاکتور خرید، فاکتور فروش 
و قراردادها را در دفاتر ثبت کند. یعقوب سلطانی تاکید کرد: شرکت باید 
ارزش افزوده را براساس فاکتور فروش هر 3 ماه یك بار همراه با اظهارنامه 
خود به سازمان امورمالیاتی تحویل دهد بنابراین در پایان سال تا تیرماه 
سال بعد فرصت تکمیل دفتر روزنامه، دفتر کل و غیره را دارد. ارقامی که 
در اظهارنامه نیاز اســت، افزوده و به صورت الکترونیکی به سازمان امور 
مالیاتی ارسال کند. رئیس امور حسابرسی مالیاتی ادامه داد: بعد از ارسال 
اظهارنامه ما قانونا مکلف هســتیم درخواست اسناد و مدارک از مودی 
داشته باشیم که متاسفانه حدود 1۰ درصد از شرکت های آسانسور به 
مــا دفاتر خود را ارائه می دهند و یا دفاتری که ارائه می دهند به دلیل 
این که کامل نیست قابل استناد نمی باشد. سلطانی افزود: برای شرکت 

هائــی که دفاتر خود را ارائه نمی دهند به منظور ایجاد وحدت رویه در 
نظام مالیاتی، ضرائبی برای ما در این خصوص تعیین شده است و ما نیز 
برای قانونمند بودن محاسبات خود، کارکرد شرکت ها را از اداره استاندارد 
ســوال می کنیم و اداره استاندار تعداد گواهی های صادر شده را با نام 

کارفرما و تعداد طبقات مشخص می کند. 
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز با بیان این که با توجه 
به صحبت های مطرح شــده، ظاهرا مشکل ارزش افزوده به دلیل عدم 
ارائه فاکتور همچنان مطرح اســت، گفــت: در صورت ایجاد پایانه های 
الکترونیکی برای تمام فروشــگاه ها این معضل حل خواهد شد ولی به 
دلیل کم کاری سازمان امور مالیاتی بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی 
متضرر می شوند. نسرین درخشانی افزود: متاسفانه بر خالف تبصره ذیل 
ماده )9۷( قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 که مهلت سه ساله 
برای عملیاتی شــدن طرح جامع مالیاتی تعیین کرده بود تاکنون این 
سامانه به صورت کامل راه اندازی نشده و به همین دلیل همچنان بحث 
علی الراس که باید تا سه سال گذشته کنار گذاشته می شد، مطرح است.
وی ادامــه داد: البته ناگفته نماند برخی از فعاالن بخش خصوصی به 
دلیل عدم آگاهی کامل از قوانین و مقررات، همکاری الزم را در ارائه دفاتر 
و مدارک به عمل نمی آورند و این موضوع موجب پرداخت مالیات های 
مضاعف می شود که در این شرایط تشکل های اقتصادی مکلف به ارائه 

آموزش به اعضای خود هستند.
ناصر امامی فرد، امور حقوقی اتاق تبریز نیز با بیان این که با توجه به 
موارد مطرح شده به نظر می رسد برخی شرکت ها به تکالیف خود عمل 
نمی کنند، گفت: متاســفانه اکثر واحدها از مزیت های قانونی یا اطالع 
ندارند و یا این که اســتفاده نمی کنند. وی مسئله اصلی مطرح شده را 
ناشــی از اختالف بین فروش و نصب دانست و افزود: حتی در زمانی که 
فروش و نصب توام باشــد عالوه بر مالیات مشکل تامین اجتماعی نیز 
مطرح خواهد بود بنابراین باید برای حل این اختالف اقداماتی انجام داد

ساری – دهقان : مهندس حسینی کارنامی سرپرست شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران گفت: برق 1۵ روستای مازندران که به دلیل بارش 
سنگین برف روز جمعه که بخشی از آنان تا بامداد شنبه در خاموشی قرار 

داشتند با تالش مأموران برق وصل شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق مازندران، سرپرســت شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به 
اینکه بارش ســنگین برف جمعه اول بهمن ماه سبب قطع برق در 3۰ 
روستای کوهستانی استان شده بود، گفت: با تالش مأموران برق، برق 1۵ 
روستا بطور کامل وصل و خطوط آسیب دیده بازسازی و جریان برق در 

روستاها برقرار شده است. حسینی کارنامی افزود: بارش سنگین برف و 
افتادن سر شاخه درختان در مناطق باالدست و صعب العبور کوهستانی 
بر روی شبکه های برق بیشــترین علل خاموشی بوده است.  وی بیان 
داشت : بیشتر مناطق باالدست کوهستانی هزارجریب بهشهر، آمل ؛نکا، 
کیاسر، محمدآباد و ارتفاعات سوادکوه به دلیل بارش سنگین برف و بسته 

بودن راه های اصلی و روستایی دچار مشکل برق رسانی بودند.

اهواز- شبنم قجاوند: با هدف پوشش گسترده تر و تسریع در 
اطالع رسانی اقدامات انجام شده، نشست رابطین خبری شرکت برق 

منطقه ای خوزستان با دفتر روابط عمومی این شرکت، برگزار شد.
این نشست با حضور رابطین خبری معاونت ها و واحدهای مختلف 
شرکت و کارکنان دفتر روابط عمومی برگزار و چگونگی پوشش اخبار 

و فعالیت های شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سید حجت اله موسوی سرپرست دفتر روابط عمومی در این نشست 
با بیان اینکه وظیفه ما ایجاب می کند که فعالیت ها و اقدامات انجام 
شــده در شــرکت را به فراخور موضوع در دو بخش درون سازمانی و 
برون ســازمانی اطالع رســانی کنیم، گفت: الزمه این اقدام تعامل و 
همکاری مثبت در بین واحدهای مختلف شرکت و دفتر روابط عمومی 
است که باید شکل بگیرد و رابطان خبری به عنوان همکاران این دفتر، 

در مجموعه های خود فعال شوند. وی افزود: ارتباط برون سازمانی موثر 
بدون تعامل و همکاری های درون ســازمانی شــکل نخواهد گرفت 

و بــدون اطالع از اقدامات انجام گرفته در درون ســازمان، نمی توان 
خروجی مناسبی از فعالیت های گسترده شرکت و پشتیبانی هایی که 

برای وارد مدار کردن یك پروژه انجام می شود، اطالع رسانی کرد.
سرپرست دفتر روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای خوزستان 
تصریح کرد: کارگــروه رابطین خبری با هدف ایجــاد این تعامل و 
همکاری واحدهای مختلف شــرکت با دفتر روابط عمومی تشکیل 
شده تا هم اقدامات انجام شده به اطالع  همکاران درون سازمان برسد 
و هم پوشش مناســبی از فعالیت های شرکت به رسانه ها داده شود.

گفتنی اســت، در این نشســت در خصوص چگونگی پوشش اخبار 
و فعالیت های خبری بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شــد 
که توانمند سازی رابطین خبری با برگزاری کالس های آموزشی در 

دستور کار قرار گیرد.

رشت- خیرنگار فرصت امروز: به مناسبت ایام اهلل دهه فجر 3۰ 
پروژه آب و فاضالب در استان گیالن به بهره برداری می رسد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
گیالن؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت امروز با اشاره به اینکه 
همزمان با دهه مبارک فجر ۲3 پروژه آبرسانی و ۷ پروژه دفع بهداشتی 
فاضالب در شهرستان های رشــت، آستانه اشرفیه، املش، بندر انزلی، 
تالش، خمام، رضوانشهر، سیاهکل، صومعه سرا، الهیجان و لنگرود افتتاح 
می شود، گفت: اعتباری بیش از ۵۸۵ میلیارد ریال از منابع ملی، استانی 

و سایر ردیف ها برای اجرای این پروژه ها هزینه شده است.
سید محسن حسینی افزود: جمعیتی بالغ بر ۶3 هزار نفر از مزایای این 

3۰ پروژه بهره مند می شوند.
وی حجم عملیاتی این پروژه ها را شــامل اجرای 1۰4 کیلومتر لوله 
گذاری خطوط انتقال و توزیع، بهسازی ۲ دهنه چشمه، احداث 1۰ باب 
حوضچه، ساخت ۲ واحد ایستگاه پمپاژ آب، اجرای ۲۰ کیلومتر شبکه 
فاضالب، نصب یك دســتگاه پکیج تصفیه فاضــالب، نصب ۶۰۶ فقره 

منهول فاضالب و ساخت یك واحد ایستگاه پمپاژ فاضالب عنوان کرد.

گرگان- نادر کرمی: مهندس محمدرضا سبطی درخصوص خدمات 
رســانی و امدادرسانی عوامل شهرداری گرگان در سرمای نخستین روز 
بهمن ماه اظهار داشــت: پس از صدور هشــدار سطح نارنجی و هشدار 
شامگاه پنجشنبه در شــهر گرگان تمهیدات الزم و برنامه ریزی جهت 
خدمات رسانی بهتر انجام و نیروهای عملیاتی، امدادی و خدمات شهری 
و همچنین بســیج ماشین آالت و تجهیزات انجام شد.سبطی افزود: در 
حوزه خدمات شهری اعزام ماشین آالت و تجهیزات از جمله برف روب، 
گریدر، کامیون و ... به محور ناهارخوران و زیارت جهت استقرار و خدمات 
رسانی به موقع صورت گرفت و تعدادی لودر برای بارگیری ماسه و نمك 
و اســتقرار در منطقه ناهارخوران و زیارت مجهز گردیدند.وی ادامه داد: 
خدمت رسانی از ساعت 3 بامداد آغاز گردید و خداوند را شاکریم که با 
انجام اقدامات به موقع مسیر تردد در محور گردشگری زیارت بازگشایی 

شد.سبطی:نیروهای خدماتی شــهرداری گرگان در آزمون سرمای اول 
بهمن ماه سربلند شدند.شهردار گرگان در ادامه گفت: در حوزه حمل و 
نقل نیز در شامگاه پنجشنبه بازدید فنی هر دوساعت یکبار انجام گردید 
که حدود ۷۰ دستگاه اتوبوس آماده خدمت رسانی در روز جمعه شدند.
ســبطی با بیان اینکه بازدید فنی از جایگاه های سوخت نیز به صورت 
مســتمر انجام گردید، گفت: چند دستگاه اتوبوس و مینی بوس مجهز 
به زنجیرچرخ جهت انتقال شــهروندان به صورت مستمر تا ساعت 1۲ 
جمعه شــب فعال بودند.وی به خدمات رسانی در حوزه سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز اشاره و تصریح کرد: این سازمان نیز با نیروی انسانی، 
تجهیزات و ادوات جهت پاکسازی پارک ها و معابر و حفاظت از فضای 
سبز در حالت آماده باش قرار گرفت.سبطی:نیروهای خدماتی شهرداری 
گرگان در آزمون ســرمای اول بهمن ماه سربلند شدند.شهردار گرگان 

ادامه داد: برف تکانی از درختان سفیدپوش در محور ناهارخوران، کیسه 
پیچ نمودن درختان، کف شورهای آب پارکها، هرس درختان خطرساز و 
درگیر با سیم های برق، پاشیدن ماسه در معابر پارکها از جمله اقدامات 
دیگر بودند.سبطی خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی و امدادی سازمان 
آتشنشانی و خدمات ایمنی نیز مانند همیشه با تمام توان در حالت آماده 
باش قرار گرفتند.به گفته وی، تیم های عملیاتی به موقع در محل بیش 
از ۲۰ مورد حادثه گزارش شده اعزام شدند که که 1۶ مورد حوادث امروز 
مربــوط به آبگرفتگی منازل و معابر و ۶ مورد گرفتار شــدن خودرو در 
خیابان به علت بارندگی و لغزندگی جاده بودند.شهردار گرگان در ادامه 
گفــت: ضمن اینکه موضوع آب گرفتگی در محل احداث پروژه زیرگذر 
افسران – انجیراب نیز در زمان بهره برداری پروژه به طور کامل مرتفع 

خواهد شد.

در نشست کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی عنوان شد؛

تشکل های اقتصادی مکلف به ارائه آموزش به اعضای خود هستند

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران عنوان کرد:

رفع کامل خاموشی های برق روستاهای باالدست 
کوهستانی درگیر برف مازندران تا ساعاتی دیگر

نشست رابطین خبری با دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد

بهره برداری از 30 پروژه آب و فاضالب در گیالن به مناسبت دهه فجر

نیروهای خدماتی شهرداری گرگان در آزمون سرمای اول بهمن ماه سربلند شدند

قم- خیرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: مونوریل با نقدهایی 
که به آن بوده، حتما تعیین تکلیف شــود، اما برای این کار باید از تواِن 

بخش خصوصی استفاده کرد.
به گزارش شهرنیوز، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد با تأکید بر اینکه 
مونوریل باید حتماً تعیین تکلیف شــود اظهار داشت: باید در قالب یك 
طرح، کاربردی را برای این پروژه مشخص کنیم تا در اسرع وقت تکمیل 

و مورداستفاده قرار بگیرد.
وی بابیان اینکه کاربری گردشگری ازجمله مسائلی است که می توان 
برای مونوریل قم متصور شد گفت: این کار باید از طریق بخش خصوصی 

انجام شــود. شهردار قم با اشاره به اینکه اعتبارسنجی و اهلیت سنجی 
سرمایه گذاران برای ورود به پروژه مونوریل باید ازجمله اقدامات سازمان 
سرمایه گذاری شهرداری قم باشد گفت: پیشنهادهایی هم از سوی برخی 
سرمایه گذاران بخش خصوصی مطرح شده که باید به جد در دستور کار 
قرار گیرد. وی افزود: اگر بتوانیــم مونوریل را به طورکلی واگذار کرده و 

دخالتی در این پروژه نداشته باشیم، یك موقعیت ایده آل خواهد بود.
سقائیان نژاد اضافه کرد: پروژه  مونوریل که موردبحث و نقد بوده به نوعی 

با توان بخش خصوصی تعیین تکلیف می شود.
مونوریل قم به عنوان اولین خط مونوریل کشور به طول 4/۷ کیلومتر 

و با ۵ ایســتگاه )در فاز اول( از سال 13۸۸ آغاز به کار کرد و تاکنون به 
علت مشکالت اقتصادی و حقوقی به پایان نرسیده است. در سفر اخیر 
رئیس جمهور محترم به قم، مونوریــل ازجمله پروژه هایی بود که مورد 

تأکید قرارگرفته و کارگروهی برای تعیین تکلیف آن تشکیل شد.

شهردار قم: 

مونوریل باید توسط بخش خصوصی تکمیل شود

شماره 1948
سه شنبه
5 بهمن 1400

سه شنبه
5 بهمن 1400

شماره 1951



خلقبرنامهبازاریابیدر5گام

بهقلم:ربکاریزبرباتو/کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات -ترجمه: علی آل علی

آیا شما هم مانند بسیاری از بازاریاب های دیگر به طور ساالنه در برنامه بازاریابی تان تجدیدنظر کرده یا آن را مورد ارزیابی قرار می دهید؟ اگر 
پاسخ تان به این سوال مثبت است، شما تنها نیستید. دلیل این امر نیز پیگیری فرآیند جدید نظر درباره وضعیت بازاریابی برند از سوی شمار 
باالیی از کارآفرینان است. چنین امری به شما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان برای تعامل بهینه 
با مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. توسعه کسب و کار و جلب نظر مخاطب هدف با استفاده از الگوهای بازاریابی 
قدیمی همیشه امری غیرممکن خواهد بود. چنین نکته ای در اغلب اوقات انگیزه اصلی برای بهبود فعالیت بازاریابی از سوی کارآفرینان را شکل 
می دهد. بر این اساس اگر شما هم به دنبال بهینه سازی فعالیت بازاریابی تان در ماه های پیش رو هستید، ارزیابی دوباره در برنامه بازاریابی و 
خلق یک برنامه حرفه ای ایده ضروری خواهد بود. چنین امری به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شکلی حرفه ای کمک خواهد 
کرد.  مهمترین چالشی که پیش روی برندها برای بهبود برنامه بازاریابی شان قرار دارد، مسئله نحوه اجرای این امر مهم است. چنین نکته ای 
باید به طور قابل مالحظه ای مدنظر برندها قرار داشته باشد. بدون شک طراحی یک برنامه بازاریابی نادرست نه تنها مشکلی از برندها حل 
نمی کند، بلکه به دامنه مشکالت آنها اضافه هم خواهد کرد. به همین خاطر شما باید همیشه از بهترین توصیه های ممکن در مسیر توسعه 
کسب و کارتان براساس الگوهای مختلف بازاریابی سود ببرید.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات و تکنیک ها برای 
طراحی برنامه بازاریابی به طور حرفه ای است. در ادامه این نکات در قالب پج گام اساسی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. با این حساب اگر 
شما هم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان با مشکل رو به رو هستید، باید طراحی برنامه بازاریابی را مدنظر قرار دهید. نکات مورد 

بحث در این مقاله کمک شایانی به شما برای بهبود این امر خواهد کرد. 
ارزیابی شرایط بازار و برند: شما پیش از اینکه وارد عرصه بازاریابی شوید، باید ارزیابی دقیقی از وضعیت برندتان داشته باشید. این امر برای 
کسب و کارها فرصت بسیار خوبی به منظور شناسایی وضعیت شان و همچنین هدف گذاری مطابق با آن خواهد بود. متاسفانه بسیاری از 
برندها در طول سال های اخیر بدون ارزیابی وضعیت شان وارد عرصه بازاریابی می شوند. نتیجه این امر در اغلب موارد مواجهه با شکست های 
سنگین و ناتوانی برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف است. با این حساب اگر شما به دنبال پرهیز از چنین شرایطی هستید، 
باید همیشه حواس تان به این نکته مهم باشد، در غیر این صورت هرگز فرصت کافی برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مشتریان تان پیدا 
نخواهید کرد.  مرحله بعدی در زمینه ارزیابی شرایط مربوط به تحلیل اوضاع بازار است. شما در این میان باید رفتار مشتریان و همچنین 
وضعیت رقبای تان را به طور قابل مالحظه ای مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهید. این امر نه تنها شرایط کلی بازار را به شما نشان می دهد، بلکه 
فرصت آشنایی با ترندهای تازه و کاربردی را نیز به همراه دارد. شما با چنین کاری به بهترین شکل ممکن امکان جلب نظر مشتریان تان را 
پیدا می کنید. بنابراین باید همیشه پیش از هر اقدامی در حوزه بازاریابی به این نکته مهم و اساسی توجه نشان دهید.  خوشبختانه امروزه 
راهکارهای بسیار زیادی برای تعامل با مشتریان و ارزیابی وضعیت رقبا در دسترس برندها قرار دارد. ساده ترین راهکار در این میان نظرخواهی 
از مشتریان است. این امر به سادگی هرچه تمام تر به شما فرصت تعامل با مشتریان را می دهد. به این ترتیب حتی اگر مشکلی در زمینه 
بازاریابی داشته باشید، این امر به ساده ترین وضعیت ممکن حل خواهد شد.  ماجرا درباره تعامل میان برندها و اوضاع کلی بازار اندکی با تعامل 
میان برندها و مشتریان متفاوت است. این امر باید به طور قابل مالحظه ای مدنظر شما قرار گیرد، در غیر این صورت شاید هرگز شناخت 
درست از بازار را پیدا نکنید. امروزه شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید به طور مداوم شناخت تان از بازار را به روز رسانی کنید. این 
امر از طریق مطالعه گزارش های معتبر درباره وضعیت بازار یا همکاری با موسسه های بازاریابی معتبر صورت می گیرد. بنابراین شما باید همیشه 
این نکته مهم را مدنظر قرار دهید. بدون تردید بسیاری از برندها بودجه الزم برای ارزیابی مداوم شرایط با استفاده از همکاری مشاورهای 
حرفه ای را ندارند. به همین خاطر دسترسی به داده های معتبر گزینه بهتری خواهد بود. این امر شما را نسبت به تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 

مخاطب هدف با هزینه ای اندک توانمند خواهد کرد. 
تعریف مخاطب هدف: بازاریابی بدون مشخص ساختن مخاطب هدف امری غیرممکن محسوب می شود. متاسفانه امروزه بسیاری از برندها 
بدون اینکه دامنه اصلی مخاطب هدف شان را مشخص سازد، وارد عرصه بازاریابی می شوند. این امر شاید در نگاه نخست بسیار جذاب به نظر 
برسد، اما در نهایت شانس کسب و کارها در بازار را به شدت کاهش می دهد. عرصه بازاریابی جای مناسبی برای فعالیت بدون برنامه نیست. 
درست به همین خاطر شما باید از همان ابتدای فعالیت تان به خوبی مخاطب هدف برندتان را مشخص سازید، در غیر این صورت شاید محتوای 
بازاریابی تان به دست مخاطب نادرست برسد. چنین اتفاقی نه تنها هزینه اضافی روی دست برندتان قرار می دهد، بلکه توانایی تان برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را نیز به شدت کاهش خواهد داد. تعریف مخاطب هدف اغلب اوقات کار دشواری نیست. شما در این فرآیند باید اول از 
همه مشتریان برندتان را مشخص سازید. این امر از طریق تعیین ویژگی های اصلی مشتریان برند صورت می گیرد. به عنوان مثال، اگر شما در 
زمینه فروش تجهیزات ورزشی فعالیت دارید، مخاطب هدف تان قهرمانان حرفه ای و ورزشکاران آماتور خواهند بود. این امر به فرآیند بازاریابی 
شما نظم مشخصی داده و شرایط تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشید.  یکی از راهکارهای 
مناسب برای تعریف مخاطب هدف طراحی پرسونای مشتری است. پرسونای مشتری به مجموعه ای از ویژگی های مشتریان و نکاتی که شما در 
مشتریان ایده آل برندتان جست و جو می کنید، اشاره دارد. با این حساب اگر شما پیش از ورود به دنیای بازاریابی این نکات را مدنظر قرار دهید، 
شانس تان به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد.  شما برای طراحی پرسونای مشتریان می توانید به راحتی از انواع نظرسنجی های 
مستقیم نسبت به آنها سود ببرید. چنین امری شما را به منبع اطالعاتی مهم و دست اولی نسبت به سلیقه و ترجیحات آنها وصل می کند. با 

این حساب دیگر مشکل خاصی برای طراحی پرسونای مشتریان و همچنین استفاده از آن برای بهبود برنامه بازاریابی تان پیش رو نخواهد بود. 
طراحی اهداف هوش��مندانه: هر برنامه بازاریابی باید همراه با اهداف مش��خصی باشد. این امر به برند شما برای پیشبرد هرچه بهتر امور 
بازاریابی و در نهایت تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. امروزه بس��یاری از برندهای بزرگ پیش از اینکه فعالیت 
بازاریابی شان را شروع کنند، اقدام به تعیین اهداف شان می کنند. بدون تردید اگر یک برنامه بازاریابی اهداف دقیقی نداشته باشد، هیچ شانسی 
برای موفقیت هم نخواهد داشت.  اشتباهی که بسیاری از برندها در زمینه تعیین اهداف بازاریابی مرتکب می شوند، مربوط به طراحی اهداف 
بازاریاب��ی بیش از اندازه بلندپروازانه اس��ت. چنین امری توانایی برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای 
تحت تاثیر قرار می دهد. شما به این ترتیب شانسی برای تعامل با مشتریان و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت.  یکی از 
شیوه های هدف گذاری برای برنامه بازاریابی تحت عنوان اسمارت )Smart( یا هوشمند شناخته می شود. در این شیوه طراحی اهداف بر روی 
نکاتی نظیر منحصر به فرد بودن، قابلیت اندازه گیری داشتن، دسترس پذیری، ارتباط با ماهیت برند و همچنین زمان بندی تاکید می شود. اگر 
شما در فرآیند طراحی اهداف بازاریابی تان به طور حرفه ای چنین نکاتی را مدنظر قرار دهید، فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
طور قابل مالحظه ای ساده تر خواهد شد.  امروزه برخی از برندها با هدف گذاری بیش از اندازه بلندپروازانه در عمل فشار زیادی بر روی کسب 
و کارشان ایجاد می کنند. چنین امری در عمل موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و دسترسی به نتایج نامناسب در حوزه 
بازاریابی خواهد شد. با این حساب شما باید همیشه به دنبال استفاده درست از موقعیت های تان در زمینه بازاریابی با طراحی اهداف حرفه ای 
باشید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای تعامل با مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن پیدا نکنید.  کسب و کارهای امروزی به 
طور معمول برای هدف گذاری هوشمندانه در حوزه بازاریابی ابتدا چندین ایده و هدف متفاوت را طراحی کرده و سپس ارزیابی دقیقی نسبت 
به آنها انجام می دهند. در نهایت نیز تنها اهدافی که اعتبار باال و هماهنگی قابل قبولی با اهداف برند داشته باشند، مورد تایید قرار خواهند 

گرفت. سایر اهداف نیز در این میان جایگاه مشخصی نخواهند داشت. 
تحلیل تکنیک ها: تحلیل تکنیک ها راهکار دیگری برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف خواهد بود. این امر به کسب و کار شما 
برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شرایط شما در بازار را به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. بدون 
تردید تمام برنامه های بازاریابی دارای نقاط ضعفی هستند. این امر باید برای شما به مثابه ماموریتی برای یافتن نقاط ضعف موردنظر جلوه گر 
شود. شما به این ترتیب فرصت کافی برای شناسایی نقاط ضعف برنامه بازاریابی برندتان را خواهید داشت. این نکته کمک قابل مالحظه ای به 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد کرد.  تحلیل تکنیک های بازاریابی باید اغلب اوقات از طریق بررسی بازخوردهای مشتریان 
و همینطور درخواست از اعضای شرکت به طور مستقیم صورت گیرد. چنین امری شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان را به طور 
قابل مالحظه ای افزایش می دهد. شما به این ترتیب در تعامل با مشتریان همیشه از تکنیک های بازاریابی مناسب و برنامه ای به روز استفاده 

خواهید کرد. این امر نقش مهمی در بهبود وضعیت شما در تعامل با مشتریان خواهد داشت. 
تعیین بودجه: آخرین مرحله در طراحی یک برنامه بازاریابی عالی مربوط به تعیین بودجه است. شما در این بخش با ارزیابی شرایط مختلف 
نسبت به تعیین بودجه به طور کاربردی اقدام می کنید. چنین امری می تواند شأن شما برای تاثیرگذاری درست بر روی مشتریان را به طور 
قابل مالحظه ای افزایش دهد. گاهی اوقات برندها در این زمینه بودجه بیش از اندازه باال یا بسیار کمی را مدنظر قرار می دهند. هر دو این 
موارد نقش مهمی در کاهش توانایی یک برند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. درست به همین خاطر شما باید همیشه 
بودجه ای مطابق با نیازهای برندتان طراحی نمایید.  تعیین بودجه باید همیشه آخرین مرحله در طراحی برنامه بازاریابی باشد. این امر به شما 
فرصت بسیاری خوبی برای ارزیابی همه جانبه وضعیت تان و سپس اجرای برنامه با منابع مالی مناسب را می دهد.   منبع:هاباسپات
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امروزه گوش��ی های موبایل نقش مهمی در زندگی روزمره مردم 
پیدا کرده اند. اغلب افراد روزشان را با استفاده از گوشی های هوشمند 
شروع کرده و در نهایت نیز شب را با این دستگاه های هوشمند به 
پایان می رس��انند. در این میان برندها نیز برای اینکه از محبوبیت 
دس��تگاه های موبایل به خوبی اس��تفاده نمایند، به دنبال بازاریابی 
و تولید محت��وا به منظور مش��اهده کاربران در گوشی های ش��ان 
هستند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد، اما 
دردسرهای زیادی برای بازاریاب ها به همراه خواهد داشت. بازاریابی 
برای کاربران گوشی های هوشمند به هیچ وجه با سایر تجربه های 
بازاریاب ها دارای هماهنگی نیست. به همین خاطر برخی از تیم های 
بازاریابی به محض اینکه کارش��ان در این حوزه را شروع می کنند، 
با مش��کالت جدی رو به رو می شوند. چنین امری حتی در برخی 
از موارد انگیزه برندها برای بازاریابی براس��اس هدف گذاری بر روی 

کاربران موبایل را به طور کامل از بین می برد. 
در دنیای بازاریابی اس��تفاده از گوش��ی های هوش��مند از سوی 
کارب��ران ام��ر مهمی محس��وب می ش��ود. در این راس��تا به دلیل 
تفاوت ه��ای بازاریاب��ی برای کارب��ران در حالت س��نتی و کاربران 
گوش��ی های هوشمند از اصطالح »بهینه س��ازی برای موبایل« در 
بس��یاری از مواقع استفاده می ش��ود. این عبارت به ایجاد تغییرات 
و بهینه س��ازی هایی در محتوای بازاریابی یا به طور کلی المان های 
تعاملی برندها برای کاربران گوشی های هوشمند اشاره دارد. با این 
حس��اب اگر شما به دنبال جلب نظر کاربران گوشی های هوشمند 
به طور حرفه ای و متفاوت از وضعیت رایج در این حوزه هس��تید، 
توصیه های مربوط به بهینه سازی برای گوشی های هوشمند کاربرد 

ویژه ای برای شما خواهد داشت. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات برای 
تاثیرگذاری بر روی کاربران گوشی های هوشمند است. در این مقاله 
نکات اساسی درباره بهینه س��ازی برای گوشی های هوشمند مورد 
ارزیابی قرار گرفته و برخی از توصیه های کلیدی نیز در خالل بحث 
مورد اشاره قرار می گیرد. در ادامه به طور مجزا به توضیح چیستی 
بهینه سازی برای گوشی های هوشمند در عرصه بازاریابی خواهیم 

پرداخت. 
چرابهینهسازیبرایگوشیهایهوشمندمهماست؟

ب��دون تردید هر اس��تراتژی یا مفهومی در دنیای کس��ب و کار 
و بازاریاب��ی دارای اهمی��ت خاص خودش اس��ت. این ام��ر درباره 
بهینه سازی برای گوش��ی های هوشمند نیز مصداق دارد. اگر شما 
هم به دنبال برخی از دالیل اساس��ی برای اس��تفاده از این تکنیک 
در حوزه کس��ب و کار هستید، باید اول از همه با مزایای استراتژی 
موردنظر آشنا شوید. در ادامه برخی از مزایای اصلی این استراتژی 

را با هم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
دسترسیبهکاربرانموبایل

اولی��ن و مهمترین ویژگی اس��تفاده از تکنیک ه��ای مربوط به 
بهینه س��ازی محتوا برای گوشی های هوشمند مربوط به دسترسی 
به کاربران موردنظر است. امروزه بسیاری از افراد برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف از تکنیک های مختلفی استفاده می کنند. در 
این میان کیفیت محتوا نیز دارای اهمیت بسیار زیادی است. نکته 
مهم اینکه اگر ش��ما بهترین محتوای دنیا را هم داش��ته باشید، تا 
زمانی که توانایی ارائه محتوای تان به کاربران گوشی های هوشمند 
در قالبی جذاب را نداشته باشید، هیچ تغییری در کسب و کارتان 
روی نخواه��د داد. این امر می تواند در برخی از موارد وضعیت مالی 

برندتان را نیز به طور قابل مالحظه ای دشوار سازد. 
براس��اس گزارش همکاران ما در موسس��ه G2، امروزه نزدیک 
به 52 درصد از مش��تریان میانسال نیز از گوشی های هوشمند در 
طول روز اس��تفاده می کنند. این امر در مورد اس��تفاده عمومی از 
گوش��ی ها نرخ بسیار باالتری را نش��ان می دهد. با این حساب شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و جلب نظرشان به محصوالت تان 
چاره ای به غیر از سرمایه گذاری بر روی گوشی های هوشمند ندارید. 
بدون تردید س��رمایه گذاری بر روی گوش��ی های هوش��مند امر 
عجیبی نیس��ت. نکته مهم در این میان نحوه سرمایه گذاری است. 
اگر شما دقت الزم در این میان را به خرج ندهید، در نهایت شانسی 
برای جلب نظر مش��تریان تان نخواهید داش��ت. ای��ن امر می تواند 

وضعیت برند شما در بازار را دشوار سازد. 
بهینه س��ازی محتوا برای گوشی های هوش��مند یکی از بهترین 
ایده ها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و کاربران این دستگاه ها 
محسوب می شود. بنابراین شما در زمینه استفاده از این استراتژی 

نباید تردید داشته باشید. 
بهبودرتبهسئو

وقتی شما بر روی کاربران موبایل نیز هدف گذاری می کنید، رتبه 
سئوی سایت تان به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 
این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و شانس تان برای تعامل باالتر با آنها را افزایش می دهد. 
یادتان باشد امروزه گوگل و دیگر موتورهای جست و جو به میزان 
توجه تان به کاربران موبایل اهمیت زیادی می دهند. با این حساب 
اگر ش��ما استراتژی دقیقی برای بهینه س��ازی بخش های مختلف 
س��ایت و به طور کلی فعالیت های بازاریابی تان ب��ا تجربه کاربران 
گوشی های هوش��مند داشته باشید، میزان تاثیرگذاری تان بر روی 
آنها به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده و رتبه س��ئوی تان 

هم متحول خواهد شد. 
ارائهتجربهایبهینهسازیشده

بسیاری از کاربران گوشی های هوشمند برای استفاده از محتوای 
تولیدی برندها دردس��رهای زیادی را متحمل می ش��وند. این امر 
اغلب اوقات شامل مواجهه با سایتی بهینه سازی نشده برای کاربران 
گوشی های هوشمند است. به این ترتیب در عمل مشاهده محتوای 
بازاریاب��ی ب��رای چنین کاربران��ی غیرممکن خواهد ش��د. این امر 
می تواند برای بس��یاری از برندها به مثابه ناتوانی برای تاثیرگذاری 
بر روی دامنه وسیعی از کاربران باشد. در این صورت شما دست کم 

نیمی از کاربران تان را از دست خواهید داد. 
ارائ��ه تجربه ای بهینه سازی ش��ده و مطابق ب��ا تجربه های قبلی 
مش��تریان در این میان اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب اوقات این 
ام��ر به برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان کمک کرده و 

ش��انس تان برای جلب نظر آنها را دوچندان می کند. با این حساب 
استراتژی بهینه سازی محتوا برای کاربران گوشی های هوشمند در 

عمل مزایای زیادی برای برندتان به همراه دارد. 
المانهایاساسیدربهینهسازیمحتوابرایموبایل

هر اس��تراتژی در دنیای کس��ب و کار برخی از اصول و پایه های 
اساس��ی را به هم��راه دارد. چنین امری به ش��ما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان برای جلب نظر 
مش��تریان را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. هدف اصلی 
در این بخش مرور برخی از مهمترین نکات برای بهینه سازی محتوا 
به منظور جلب توجه کاربران گوشی های هوشمند خواهد بود. البته 
در ابت��دای امر المان های مهم در این راس��تا را م��ورد ارزیابی قرار 

می دهیم. 
زمانبارگذاری

کاربران گوشی های هوشمند تمایل باالیی برای مشاهده سریع 
محتوای سایت و به طور کلی هرگونه پیامی از سوی برندها دارند. 

اگر ش��ما در این میان زمان زیادی را ص��رف طراحی محتوا کرده 
و در عم��ل فایل های س��نگینی را پیش روی کارب��ران قرار دهید، 
شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی این دسته از افراد به طور قابل 
مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. نکته مهم در این میان تمرکز 
شما بر روی استفاده از طرح ها و فایل های سبک برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف اس��ت. اگر این امر مدنظر ش��ما قرار نگیرد، 
به هیچ وجه شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

نخواهید داشت. 
هرچه زمان بارگذاری محتوای سایت یا دیگر پلتفرم های مربوط 
به برندتان کمتر باش��د، شانس ش��ما برای موفقیت عملی در بازار 
بیش��تر خواهد ش��د. این امر در تحلیل نهایی وجهه برندتان را نیز 
در بازار مش��خص می سازد. با این حساب دیگر نیازی برای نگرانی 
نسبت به نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باقی نخواهد ماند. 

تجربهکاربریدرسایت
یکی از نکاتی که برای بسیاری از کاربران گوشی های هوشمند در 
رابطه با مرور مطالب و محتوای سایت ها مطرح است، میزان سادگی 
و هماهنگی آن با امکانات گوش��ی های هوش��مند است. اگر شما 
نسخه ای برای گوشی های هوش��مند در سایت تان نداشته باشید، 
ب��دون تردید بس��یاری از کاربران این دس��تگاه ها را در همان نگاه 
نخس��ت از دست می دهید. این امر می تواند شرایط بسیار دشواری 

برای شما به همراه داشته باشد. 
اغل��ب اوقات وقتی ش��ما قالبی ب��رای کاربران گوش��ی همراه 
طراحی می کنید، این بخ��ش به طور خودکار برای کاربران چنین 
دس��تگاه هایی فعال می ش��ود. به این ترتیب بدون نیاز به هرگونه 
ت��الش یا زحم��ت اضافه ای از س��وی کاربران تجربه ای به ش��دت 
شخصی سازی شده و مناسب با امکانات دستگاه شان پیش روی آنها 
قرار می گیرد. این امر نقش مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف و بازاریابی بهینه خواهد داشت. 
بهینهسازیتصاویر

نحوه نمایش تصاویر در رایانه های شخصی و گوشی های هوشمند 
به طور قابل مالحظه ای با هم فرق دارد. این امر برای بس��یاری از 
بازاریاب ها موضوع مهمی نیست، اما اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید به طور قابل مالحظه ای این 
امر را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان پیدا نکنید. 
امروزه با افزایش سطح رقابت در بازارها حوزه بازاریابی دیجیتال 
نیز بسیار سخت تر از هر زمان دیگری شده است. با این حساب شما 
برای اینکه شانس کافی به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان 
را داشته باشید، باید از همان ابتدای امر به دنبال بهینه سازی تمام 
بخش های سایت از جمله تصاویرش باشید. این امر اغلب اوقات به 
معنای کاهش حجم تصاویر به منظور کمک به بارگذاری سریع تر 
آنها در س��ایت اس��ت، در غیر این صورت ش��اید سرعت بارگذاری 
تصاویر در سایت شما به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده و 

نارضایتی کاربران را به همراه داشته باشد. 
یادتان باشد شما در تمام مراحل بازاریابی و تولید محتوا می توانید 
از کارشناس های حرفه ای کمک بگیرید. با این حساب هیچ دلیلی 
برای خجالت کش��یدن یا پرهیز از کم��ک گرفتن از دیگران وجود 
ن��دارد. این خجالت نابجا می تواند ش��رایط ش��ما را ب��ه طور قابل 
مالحظه ای دش��وار ساخته و ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را از بین برد. 
طراحیصفحهسایت

طراح��ی صفحه س��ایت یک��ی دیگ��ر از المان های مه��م برای 
بهینه س��ازی محتوا برای گوشی های هوشمند اس��ت. این امر در 
بس��یاری از مواقع برندها را به دردس��ر انداخته و شانس شان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نزدیک به صفر می کند. با این 
حساب شما برای جلب نظر مخاطب هدف تان باید همیشه برنامه ای 
کاربردی در ذهن داش��ته باش��ید. این امر در برخی از موارد شامل 

طراحی صفحه س��ایت به طور ویژه نیز می شود. این امر به معنای 
نمایش صفحه ای مجزا برای کاربران موبایل اس��ت. موارد موردنظر 
در صفحه مخصوص کاربران موبایل باید شامل المان های سازگار با 
تجربه کاربری آنها و تالش برای بهینه سازی سرعت بارگذاری است. 
با این حس��اب شما شانسی به غیر از تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان نخواهید داشت. 
تکنیکهاییبرایبهینهسازیمحتوابرایموبایل

اکنون که با المان های اساس��ی برای بهینه س��ازی محتوا برای 
کاربران گوش��ی های هوش��مند آشنا ش��دید، باید س��ری هم به 
تکنیک های کاربردی در این حوزه بزنیم. این امر می تواند ش��انس 
ش��ما برای تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف را ب��ه طور قابل 
مالحظ��ه ای افزایش دهد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این 

رابطه را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
بهینهسازیویدئو

ویدئوهایی که کاربران گوشی های هوشمند مایل به مشاهده شان 
هس��تند، باید به طور کامل در کادر موبایل شان قرار گیرد، در غیر 
این صورت شاید به خوبی توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را پیدا نکنند. چنین امری می تواند توانایی برندها برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظ��ه ای افزایش دهد. 
یادتان باشد با توجه به افزایش سرعت اینترنت و دسترسی بسیاری 
از کاربران گوش��ی به س��رعت باالی اینترنت الزم نیست کیفیت 
ویدئوی ت��ان را به طور قابل مالحظ��ه ای کاهش دهید. در عوض با 
ارتقای کیفیت موردنظر کاربران بیش��تری به محتوای س��ایت تان 

جلب خواهند شد. 
استفادهازمحتوایقابلجابهجایی

یکی از ترندهای اساس��ی در زمینه بهینه س��ازی محتوا برای 
کاربران گوش��ی های هوش��مند مرب��وط به ایج��اد امکانی برای 
جابه جایی محتوای موردنظر در سایت است. چنین امری شانس 
ش��ما برای جلب نظر دامنه وس��یعی از کارب��ران را باال می برد. 
امروزه اغلب مردم در دنیایی به ش��دت سریع زندگی می کنند. 
با این حس��اب وقتی حوصله مش��اهده یک محتوای به نس��بت 
طوالن��ی را ندارند، کادر مربوط به جل��و یا عقب کردن محتوای 
موردنظر، به طور مشخص در ویدئو، کاربرد باالیی خواهد داشت. 
یادتان باشد ماجرا درباره فرمت های متن و تصویر نیز به همین 
شکل است. با این حساب شما باید یک کادر ویژه برای اسکرول 

محتوای تان طراحی کنید. 
طراحی بخش��ی ویژه برای اس��کرول محت��وا می تواند بهترین 
نکته برای برندها باش��د. این امر کاربران را نسبت به توجه شما به 
نیازهای ش��ان و ریزبینی تان جلب خواهد کرد. با این حساب دیگر 

مشکلی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان باقی نمی ماند. 
محتوایتعاملی

محت��وای تعاملی به معنای ایجاد س��از و کاری ب��رای دریافت 
بازخورد یا تعامل مش��تریان در حین ارائه محتوای بازاریابی است. 
ای��ن امر در برخی از موارد ش��امل بازاریابی هم��راه با طراحی یک 
بازی س��اده در بنر س��ایت یا محتوای کلی برند اس��ت. با توجه به 
اینکه کاربران گوشی های هوشمند تمایل باالیی برای بازی کردن 
دارند، شما می توانید به بهترین شکل ممکن از این انگیزه کاربران 
برای تولید محتوا اس��تفاده نمایید. به این ترتیب ش��انس تان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای افزایش 

پیدا خواهد کرد. 
نگارشمحتوایکوتاهوخوانا

نگارش محتوای متنی برای کاربران موبایل یکی از دردس��رهای 
همیشگی بازاریاب ها محسوب می ش��ود. دلیل این امر نیز سلیقه 
متف��اوت کاربران در این حوزه اس��ت. علی رغم تم��ام تفاوت ها و 
س��لیقه های گوناگون کاربران، اگر ش��ما در زمینه تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف از متنی ساده، کوتاه و خوانا سود ببرید، مشکل 

خاصی پیش روی تان نخواهد بود. 
امروزه بس��یاری از مردم برای مطالعه محت��وای بازاریابی اول از 
همه به خوانا بودن آن توجه نش��ان می دهند. این امر تا حد زیادی 
مربوط به استفاده از فونت و رنگ پس زمینه مناسب برای محتوای 
برند اس��ت. با این حساب شما مشکل خاصی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان پیش رو نخواهید داش��ت. این امر می تواند 
به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک ویژه ای کرده 
و شانس تان را در این راستا به طور قابل مالحظه ای افزایش دهد. 

اگر شما هنوز هم بر روی استفاده از محتوای طوالنی یا فونت های 
عجیب در حوزه بازاریابی تاکی��د دارید، دنیای اطراف تان از خیلی 
وقت پیش عوض شده است. بنابراین شما باید به دنبال راهکارهایی 
برای تغییر روند فعالیت تان در این راستا باشید، در غیر این صورت 
شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا 

نکنید. 
ام��روزه برخی از برنده��ا برای جلب نظر مش��تریان از محتوای 
طوالنی بهره می برند. در این صورت شما باید یادتان باشد که مانند 
هر جای دیگری، در دنیای بازاریابی موبایلی نیز اولویت باید محتوای 
طوالن��ی با فرمت ویدئو اس��ت. فرمت مت��ن در این میان جذابیت 

زیادی، دست کم برای محتوای طوالنی بازاریابی، ندارد. 
استفادهازخدماتگوگل

اس��تفاده از خدمات گوگل یکی از راهکارهای جذاب برای بهبود 
سطح کیفیت سایت و دیگر محتوای برند برای کاربران موبایل است. 
این امر توانایی ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 
ط��ور قابل مالحظه ای افزایش داده و وضعیت تان را در مدت زمانی 

اندک متحول خواهد کرد. 
ام��روزه گ��وگل برای س��ایت های مختلف امکان دسترس��ی به 
آمارهای مختلف را فراهم کرده است. یکی از این آمارها مربوط به 
میزان س��ازگاری سایت با تجربه کاربران موبایل است. اگر شما در 
این زمینه رتبه باالیی داش��ته باشید، سئوی سایت تان نیز به طور 
خودکار افزایش پیدا می کند. بنابراین همیشه برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف باید به این نکته مهم توجه نشان دهید، در غیر 

این صورت وضعیت تان به طور مداوم دشوار می شود. 
بی ش��ک بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه 
امر دشواری محسوب می شود. این امر در زمینه دنیای گوشی های 
هوشمند نیز سختی های خاص خودش را دارد. بنابراین اگر شما به 
دنبال هدف گذاری بر روی کاربران گوش��ی های هوشمند هستید، 
استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله می تواند نقطه شروع خوبی 

برای برندتان باشد. 
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بهینه سازی محتوا برای موبایل در بازاریابی


