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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

صندوق بین المللی پول توصیه کرد

بازیابی اقتصادی 
در پساکرونا

مواجهه با س��ویه اومیکرون و اختالالت زنجیره تامین منجر ب��ه افزایش بیش از حد انتظار نرخ تورم، بی  ثباتی 
بازاره��ای مال��ی و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در س��طح جهان ش��ده اس��ت. صندوق بین  الملل��ی پول برای 
رویارویی کش��ورها با چنین وضعیتی بر لزوم خروج از سیاس��ت های همس��ازی پولی و حرکت در مس��یر چرخه 
سیاس��ت های پولی انقباضی با توجه به فش��ارهای تورمی موجود در کشورها تاکید کرده است. علی رغم استمرار 
روند بهبود اقتصاد جهانی، س��رعت رش��د آن با وجود عدم اطمینان باال و ریسک های فزاینده تعدیل شده است...

هر سهم استقالل و پرسپولیس چند؟

راهنمای خرید سهام سرخابی ها
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تورم 24 استان باالتر از تورم کل کشور است

شکاف تورمی استان ها

8

مدیریتوکسبوکار

3

میزان افت حجم معامالت مسـکن در 12 منطقه تهران بیشـتر از میانگین شـهر بوده و جالب اینکه از 
منظر میانگین قیمت فقط هشـت منطقه کمتر از میانگین شـهر تهران رشـد کرده اند. در بهمن ماه با 

وجود کاهش 13.1 درصدی تعداد معامالت مسکن در شهر تهران، میانگین قیمت مسکن 0.4 
درصد افزایش پیدا کرد، اما بررسی جزییات بازار مسکن تهران به تفکیک مناطق بیست...

21 منطقه از 22 منطقه تهران با کاهش فروش مسکن مواجه شدند

رکود مسکن با وجود رشد قیمت ها

یادداشت
خطای دولت ها در 

سیاست گذاری 
اقتصادی

علیرضا مناقبی
رئیس مجمع واردات ایران

و  آیین نامه ه��ا  م��رور 
ش��ده  ص��ادر  بخش��نامه های 
از  نش��ان  دولت ه��ا  توس��ط 
تع��ارض و تناقض های بس��یار 
دارد. به خص��وص ب��ا ورود ب��ه 
عصر تحریم های جدید و فش��ار 
محدودیت های تجارت خارجی 
تراکنش ه��ای  محدودی��ت  و 
تع��دد  بین الملل��ی،  مال��ی 
دس��تورالعمل هایی ک��ه عم��ر 
آنها کوتاه و عمق آنها س��طحی 
بود، بیشتر شد. در اقتصادهای 
غیرنفت��ی و آزاد که درآمد ملی 
متک��ی ب��ه س��ودآوری بخش 
خصوصی است، به  طور خودکار 
ش��اهد هس��تیم ک��ه خط��ای 
دولت ها هر روز کمتر می ش��ود؛ 
تصمیم گیری  مکانی��زم  چراکه 
و تصمیم س��ازی در دولت ها در 
پویا  بخش خصوصی  راس��تای 
و در تعامل ب��ا جهان قرار دارد. 
ول��ی در اقتصادهای��ی نظیر ما 
که سهم بخش خصوصی کمتر 
از ۱۵ درص��د از اقتص��اد مل��ی 
اس��ت، این دولت ها هستند که 
بر همه زوایای اقتصاد س��یطره 
دارند و به دلی��ل محدود بودن 

مشورت گیری ها  دایره 
2و ضرورت رعایت...
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فرصت امروز: بیشتر از ۱0 روز از حمله روسیه به اوکراین گذشته است و بحران شرق اروپا 
در حال حاضر به مهمترین دل مش��غولی جهان تبدیل ش��ده است. فارغ از ریشه های سیاسی 
شکل گیری این بحران، سوال مهم تر آن است که تنش روسیه و اوکراین چطور تمام می شود؟ 
»جیمز لندیل«، خبرنگار دیپلماتیک »بی بی س��ی« در یادداشتی در این رسانه به پنج پایان 
احتمالی جنگ در اوکراین اش��اره می کند و می نویس��د: »در میان فضای مه آلود جنگ، دیدن 
راه پیش رو دشوار است. اخبار میدان جنگ، سر و صداهای دیپلماتیک، احساسات سوگواران 
و آوارگان، همه اینها می تواند طاقت فرس��ا باشد. پس بیایید لحظه ای عقب بایستیم و ببینیم 
درگیری در اوکراین چگونه ممکن است به پایان برسد. سناریوهای احتمالی که سیاستمداران 
و برنامه ریزان نظامی در دست بررسی  دارند، کدام ها هستند؟ طبعا تعداد کمی می توانند آینده 
را با اطمینان پیش بینی کنند، اما به نظر می رسد پنج سناریوی احتمالی وجود دارد که البته 
بیشترشان چشم انداز امیدبخش��ی ندارند: جنگ کوتاه، جنگ طوالنی، جنگ اروپایی، راه حل 

دیپلماتیک و سرنگونی پوتین.
اولین س��ناریو، جنگ کوتاه است و طی آن، روسیه عملیات نظامی خود را تشدید می کند. 
حمالت توپخانه ای و موش��کی بدون تبعیض به سراس��ر اوکراین انجام می شود. نیروی هوایی 
روسیه که تاکنون نقشی جزئی ایفا کرده است، حمالت هوایی ویرانگری انجام می دهد. حمالت 
سایبری گسترده سراس��ر اوکراین را دربر می گیرد و زیرساخت های ملی کلیدی را هدف قرار 
می دهد. منابع انرژی و شبکه های ارتباطی قطع می شوند. هزاران غیرنظامی می میرند. با وجود 
مقاومت دلیرانه، کی یف ظرف چند روز سقوط می کند. دولت با یک رژیم دست نشانده طرفدار 
مسکو جایگزین می شود. رئیس جمهور اوکراین، والدیمیر زلنسکی یا ترور می شود یا به غرب 
اوکراین و یا حتی خارج از کشور فرار می کند تا دولتی در تبعید ایجاد کند. والدیمیر پوتین اعالم 
پیروزی می کند و برخی از نیروها را خارج می کند و به اندازه کافی نیرو برای حفظ تسلط خود 
باق��ی می گذارد. هزاران پناهجو همچنان به غرب فرار می کنند. اوکراین مانند بالروس »دولت 
متکی« به مسکو می شود. این نتیجه به هیچ وجه غیرممکن نیست، اما به تغییر عوامل مختلفی 

بستگی دارد: نیروهای روسی عملکرد بهتری داشته باشند، تعداد بیشتری از این نیروها مستقر 
شوند، و روحیه جنگندگی فوق العاده اوکراین از میان برود. پوتین ممکن است به تغییر رژیم در 
کی یف دس��ت یابد و به ادغام و الحاق اوکراین با غرب پایان دهد. اما هر دولت طرفدار روسیه، 
نامشروع و در برابر شورش آسیب پذیر خواهد بود. چنین نتیجه ای ناپایدار باقی می ماند و احتمال 
وقوع مجدد درگیری زیاد خواهد بود. سناریوی دوم، جنگ طوالنی است و هر روز احتمال تحقق 
آن و تبدیل شدن این درگیری به جنگی طوالنی بیشتر می شود. چه بسا نیروهای روسی به دلیل 
روحیه ضعیف، تدارکات ناکافی و رهبری نامناس��ب دچار مشکل شوند. شاید تسلط نیروهای 
روسی بر شهرهایی مانند کی یف که مدافعان آن خیابان به خیابان می جنگند، بیشتر زمان ببرد 
و محاصره ای طوالنی در پی بیاید. این جنگ شباهت هایی به کشاکش های طوالنی و بی رحمانه 
روس��یه در دهه ۱990 برای تصرف و تخریب گسترده گروزنی، پایتخت چچن دارد. حتی اگر 
نیروهای روسی تا حدودی در شهرهای اوکراین حضور پیدا کنند، چه بسا برای حفظ تسلط شان 
با مشکل مواجه شوند. شاید روسیه نتواند نیروهای کافی برای پوشش چنین کشور پهناوری 
فراهم کند. نیروهای دفاعی اوکراین ممکن اس��ت خیزشی اثرگذار ایجاد کنند با انگیزه  فراوان 
و حمایت مردم محلی. غرب به ارائه س��الح و مهمات ادامه دهد و سپس شاید پس از سال ها، 
با ش��اید رهبری جدید در مسکو، نیروهای روسی سرانجام اوکراین را ترک کنند، سرافکنده و 
خون آلود، درست همانطور که پیشینیان شان در سال ۱989 پس از یک دهه جنگ، افغانستان را 
ترک کردند. آیا ممکن است این جنگ به خارج از مرزهای اوکراین سرایت کند؟ پوتین می تواند 
با اعزام نیرو به جمهوری های شوروی سابق مانند مولداوی و گرجستان که بخشی از ناتو نیستند، 
به دنبال بازپس گیری بخش های بیشتری از امپراتوری سابق باشد یا ممکن است فقط اشتباه 
محاسباتی و تشدید درگیری رخ دهد. پوتین می تواند بگوید که تدارک تسلیحات غربی برای 
اوکراین یک اقدام تجاوزکارانه است که باید تالفی شود. او ممکن است تهدید کند که نیروهایی 
را به کشورهای بالتیک )که اعضای ناتو هستند( مانند لیتوانی اعزام می کند تا داالنی زمینی با 
منطقه ساحلی کالینینگراد روسیه ایجاد کند. این اقدام فوق العاده خطرناکی خواهد بود و خطر 

جنگ با ناتو را در پی خواهد داشت. طبق ماده ۵ منشور اتحاد نظامی، حمله به یک عضو حمله 
به همه اس��ت. اما اگر پوتین حس کند این تنها راه نجات رهبری اوس��ت، ممکن است چنین 
خطری را به جان بخرد. شاید اگر در اوکراین رو به شکست باشد، وسوسه شود که به درگیری 
شدت ببخشد. اکنون می دانیم که رهبر روسیه مایل است هنجارهای دیرینه بین المللی را زیر 
پا بگذارد. همین منطق را می توان در مورد استفاده از سالح های هسته ای نیز داشت. این هفته 
پوتین نیروهای هس��ته ای خود را در س��طح باالتری از آمادگی قرار داد. اکثر تحلیلگران تردید 
دارند که معنایش استفاده محتمل یا قریب الوقوع از سالح هسته ای باشد، اما این یادآوری بود که 
دکترین روسیه اجازه استفاده احتمالی از سالح های هسته ای تاکتیکی را در میدان نبرد می دهد.
اما به رغم همه اینها آیا ممکن است هنوز یک راه حل دیپلماتیک وجود داشته باشد؟ آنتونیو 
گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل گفته: »االن تفنگ ها سخن می گویند، اما مسیر گفت وگو باید 
همیشه باز بماند.« قطعا گفت وگو ادامه دارد و در کمال تعجب، مقامات روسیه و اوکراین برای 
گفت وگو در مرز بالروس با هم دیدار کرده اند. شاید پیشرفت چندانی نکرده باشند. اما به نظر 
می رسد پوتین با موافقت با مذاکرات حداقل امکان آتش بس از طریق مذاکره را پذیرفته است. 
سوال کلیدی این است: آیا غرب می تواند آنچه را که دیپلمات ها از آن به عنوان »راه فرعی« یاد 
می کنند )اصطالح آمریکایی برای خروج از بزرگراه اصلی( ارائه دهد؟ دیپلمات ها می گویند مهم 
است که رهبر روسیه بداند برای لغو تحریم های غرب چه چیزی الزم است تا حداقل یک توافق 
آبرومندانه ممکن باشد. این سناریو را در نظر بگیرید. جنگ به زیان روسیه پیش برود. تحریم ها 
باعث ناآرامی در مسکو شود و با بازگشت اجساد کشتگان، مخالفت ها افزایش  یابد. پوتین به فکر 
فرو رود که مبادا لقمه ای بزرگ تر از دهانش برداشته و دریابد که ادامه جنگ در مقایسه با حس 
تحقیر پایان دادن به آن، تهدید بزرگتری برای رهبری اش باشد. چین مداخله  کند و مسکو را 
تحت فشار  بگذارد که نفت و گاز روسیه را نخواهد خرید، مگر اینکه تنش ها کاهش یابد. بنابراین 
پوتین شروع به جست وجوی راهی برای خروج می کند. در همین حین، مقامات اوکراین ویرانی 
کشور خود را می بینند و به این نتیجه می رسند که سازش سیاسی ممکن است بهتر از چنین 

تلفات فاجعه باری باشد. دیپلمات ها گفت وگو می کنند و معامله ای انجام می شود. مثال اوکراین، 
حاکمیت روسیه بر کریمه و بخش هایی از دونباس را می پذیرد. پوتین هم به نوبه خود استقالل 
اوکراین و حق آن کش��ور برای تعمیق روابط با اروپا را می پذیرد. ممکن اس��ت محتمل به نظر 
نرسد، اما رخداد چنین سناریویی از دل ویرانه های نزاعی خونین، ناموجه به نظر نمی رسد. خود 
والدیمیر پوتین چطور؟ هنگامی که تهاجم خود را آغاز کرد، گفت: »ما برای هر نتیجه ای آماده 
هستیم.« اما اگر این نتیجه از دست دادن قدرتش باشد چه؟ ممکن است غیرقابل تصور به نظر 
برسد. ولی جهان در روزهای اخیر تغییر کرده و اکنون به چنین چیزهایی فکر می شود. پروفسور 
الرنس فریدمن، استاد بازنشسته مطالعات جنگ در کالج کینگز لندن می گوید: »اکنون به اندازه 
کی یف احتمال تغییر رژیم در مسکو وجود دارد.« چرا ممکن است این حرف را بزند؟ خب، شاید 
پوتین دنبال جنگی فاجعه بار باشد. هزاران سرباز روسی کشته می شوند. تحریم های اقتصادی 
گزندشان را می رسانند. پوتین حمایت مردمی را از دست می دهد. چه بسا خطر انقالبی مردمی 
پیش بیاید. او از نیروهای امنیتی داخلی روسیه برای سرکوب این مخالفت استفاده می کند. اما 
سرکوب ناکام می ماند و باعث ضدیت شماری کافی از نخبگان نظامی، سیاسی و اقتصادی روسیه 
با او می شود. غرب به صراحت می گوید که اگر پوتین برود و یک رهبر میانه روتر جایگزینش شود، 
روسیه شاهد لغو برخی تحریم ها و احیای روابط عادی دیپلماتیک خواهد بود. کودتای خونینی 
اتفاق می افتد و پوتین بیرون انداخته می شود. باز هم این ممکن است در حال حاضر محتمل به 
نظر نرسد. اما ناموجه نیست که افرادی که از حکومت پوتین منفعت برده اند، دیگر باور نداشته 

باشند که او بتواند از منافع شان دفاع کند.
این سناریوها با هم غیرقابل جمع نیستند. برخی از آنها می توانند با هم تلفیق شده و نتایج 
متفاوتی به وجود بیاورند، اما نتیجه این نبرد هرچه باشد، جهان تغییر کرده است و به وضعیت 
موجود قبلی باز نمی گردد. رابطه روسیه با جهان خارج، متفاوت خواهد بود. برخورد اروپا با مسئله 
امنیت دگرگون خواهد شد. نظم بین المللی لیبرال مبتنی بر مقررات ممکن است تازه از نو کشف 

کرده باشد که علت وجودی اش از اساس چه بوده است.«

س��ناریوهای مختلفی درب��اره روند جنگ در اوکراین مطرح اس��ت و تحلیلگران 
معتقدند آنچه رخ خواهد داد به  شدت تحریم های غرب علیه روسیه، واکنش مسکو به 
تحریم ها و شرایط کلی اقتصاد جهان وابسته است. با آنکه ابهامات زیادی درباره آینده 
این بحران وجود دارد، اما هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد که جنگ سرد نوینی 

شکل گرفته و مناسبات غرب و روسیه دیگر هرگز مثل قبل نخواهد شد.
هفته نامه »اکونومیست« در سرمقاله این هفته خود به موضوع حمله به اوکراین و 
لزوم مقابله قدرت    های غربی با والدیمیر پوتین پرداخته و نوشته است: »از قهرمانی و 
مقاومت اوکراین شگفت زده شوید. در روزهای اول جنگ، قدرت نظامی پوتین در برابر 
شجاعت ملتی که به آن حمله کرده بود، دچار مشکل شد. در مواجهه با حمله پوتین، 
مردم اوکراین دریافتند که برای تعیین سرنوشت شان آماده جان باختن هستند. این 
نگرش برای رئیس جمهور بدبین روس��یه غیرقابل درک است، اما برای باقی جامعه 
بشری الهام    بخش است. کاش مقاومت این هفته برای پایان دادن به جنگ کافی بود، 
اما رئیس    جمهوری روسیه به این راحتی عقب نشینی نمی کند. از همان ابتدا پوتین 
صریحا گفت که این جنگی تشدیدشونده است؛ کلمه ای بهداشتی برای یک واقعیت 
کثیف و بالقوه فاجعه بار. در ش��دیدترین حالت، تشدیدش��ونده به این معنا است که 
هرچه جهان انجام دهد، روسیه رادیکال تر خواهد بود، حتی اگر به معنای توسل به 
سالح هسته    ای باشد. بنابراین پوتین اصرار دارد که جهان عقب بنشیند، در حالی که 
او چاقویش را تیز کرده است. این عقب    نشینی نباید اتفاق بیفتد. نه تنها به این خاطر 
که رها کردن اوکراین اشتباه است، بلکه به این دلیل که پوتین در آنجا متوقف نخواهد 
ش��د. پوتین اگر امروز پیروز شود، افیون بعدی او گرجستان، مولداوی یا کشورهای 

بالتیک خواهد بود. تا زمانی که متوقف نشود، ادامه خواهد داد.

تشدیدشوندگی در این جنگ، جنبه مرکزی دارد، چراکه شیوه    ای است که پوتین 
توسط آن شکست را به پیروزی تبدیل می کند. اولین موج حمله او به اندازه نقشه    ای 
که کشیده بود، ناقص است، درست مانند تالش    های اولیه    اش برای اغوا کردن اوکراین. 
به نظر می رسد پوتین به پروپاگاندای خودش مبنی بر اینکه قلمرویی که به آن حمله 
کرده یک کشور واقعی نیست، اعتقاد دارد. حمالت اولیه که با هلی کوپترها و یورش 
توس��ط واحدهای سبک مسلح انجام شد، برای دشمنی طراحی شده بود که تصور 
می شد از داخل فرو می    ریزد. ولی روح اوکراینی زیر آتش شکوفا شد. رئیس جمهوری 

والدیمیر زلنسکی به یک رهبر جنگی تبدیل شده است.
پوتین آنقدر از سقوط زودهنگام اوکراین مطمئن بود که مردمش را برای آن آماده 
نکرد. به برخی از سربازان گفته شده بود که در حال تمرین هستند یا از آنها به عنوان 
آزادی    بخش تجلیل خواهد ش��د. پوتین معتقد اس��ت که غرب همیشه او را در خود 
جای می ده��د. در واقع، جنگ اوکراین الهام بخش راهپیمایی    هایی در پایتخت    های 
اروپایی بوده اس��ت. دولت    های غربی تحریم های سختی علیه مسکو اعمال کرده    اند. 
آلمان که یک هفته قبل برای ارسال هر چیزی کشنده    تر از کاله ایمنی شرایط تعیین 
می کرد، در حال ارس��ال س��الح    های ضدتانک و ضدهوایی است و دهه    ها سیاستش 
مبنی بر رام    کردن روسیه با تعامل با آن را نقض کرده است. پوتین در مواجهه با این 
تغییرات در حال تشدید جنگ است. او در حال حرکت برای محاصره شهرهای مهم 
اوکراین اس��ت و از سالح    های سنگین استفاده می کند. جهان باید رودرروی پوتین 
بایس��تد و باید نش��ان دهد پوتین قصد دارد از منابعی استفاده کند که او را قادر به 
جنگ افروزی می سازد؛ حتی اگر برای اقتصادهای غربی هزینه بر باشد. تحریم هایی که 
پس از ضمیمه کردن کریمه در سال ۲0۱4 علیه روسیه اعمال شد، مملو از راه    های 

فرار و مصالحه بود، به طوری که به جای منصرف شدن، کرملین به این نتیجه رسید 
که می تواند با بخشش به راه خود ادامه  دهد. بالعکس اما تحریم های اخیر که در روز 
۲8فوریه اعمال شد، روبل را تضعیف کرد و نوید فلج کردن سیستم مالی روسیه را 
می دهد. خطر تشدید جنگ این است که می تواند به آسانی به معیاری تبدیل شود 

برای اینکه چه کسی آماده    تر است. جنگ    های اخیر نامتقارن بوده    اند.
القاعده و داعش مرتکب هر جنایتی می    ش��دند ولی قدرت    ش��ان محدود بود. ولی 
حمله به اوکراین متفاوت است، چراکه پوتین می تواند تا آرماگدون )جنگ نهایی خیر 
و شر( پیش برود و می    خواهد جهان باور کند برای آن آماده است. استفاده از سالح 
هسته    ای در میدان نبرد توسط پوتین مطمئنا بعید است، ولی غیرممکن نیست. به 
هر حال او به تازگی به کش��ور همسایه اش حمله کرده است، بنابراین جهان باید او 

را منصرف کند.
ام��ا غرب چگون��ه می تواند بدون ویرانی جلوی پوتین را بگیرد؟ تنها زلنس��کی و 
مردم��ش می توانند تصمیم بگیرند تا ک��ی می خواهند به جنگ ادامه دهند. تحریم 
نفت و گاز می تواند اقتصاد روسیه را بیشتر تضعیف کند. طرفداران اوکراین می توانند 
س��الح    های بیشتر و بهتری ارس��ال کنند. ناتو نیز می تواند نیروهای بیشتری را در 
کشورهای مرزی خود مستقر کند. دیپلماسی هم مهم است. در طول مذاکرات صلح 
این هفته در بالروس، روسیه هنوز درخواست    های غیر قابل قبولی را مطرح می کرد، 
ولی مذاکرات باید ادامه پیدا کند، چراکه به جلوگیری از یک جنگ فرسایشی کمک 
می کند. اتحادیه اروپا در مورد پذیرش پناهندگان اوکراینی خوب عمل کرده است. 
ی��ک پناهگاه می تواند دس��ت مذاکره    کنندگان اوکراینی را ب��از کند، همان طور که 
عضویت در اتحادیه اروپا این  کار را انجام می دهد. چین و هند هنوز از محکوم کردن 

پوتین س��ر باز زده    اند، اما با شدیدتر شدن حمالت مسکو آنها نیز ممکن است قانع 
شوند برای منصرف کردن او تالش کنند. کارهایی هم باید در روسیه انجام شود.«

غرب چطور می تواند بدون ویرانی جلوی پوتین را بگیرد؟
معادالت جنگ اوکراین

جنگ روسیه و اوکراین چطور تمام می شود؟

5 پایان بندی برای بحران شرق اروپا

7 استراتژی کاربردی برای کسب و کارهای کوچک
تا قبل از ظهور اینترنت، فعالیت اقتصادی اقدامی سخت محسوب می شد. همین امر باعث شد تا فضای بازار 
به صورت کامل در اختیار چند برند محدود باشد. با این حال امروزه شما می توانید بدون حتی دفتر کار، برای 
خود یک فروشگاه مجازی ایجاد کنید و محصوالت را از طریق بسترهایی نظیر اینستاگرام به فروش برسانید. در 
این زمینه برخی از شغل ها نیز پدید آمده است که درآمدهای فراتر از حد تصور دارند. برای مثال بالگرهای غذا، 
سفر و... از جمله این افراد محسوب می شوند. سال ۲0۲۲ به علت کاهش خطر ویروس کرونا، نقطه شروع دوباره 
فعالیت های اقتصادی است. در این راستا طبیعی است که بسیاری از افراد، به دنبال ایجاد کسب و کاری برای 
خود باشند. درواقع کار کردن برای خودتان، مزیت های به مراتب بیشتری در مقایسه با کارمندی دارد. با این 
حال یکی از دغدغه های اصلی که باعث می شود تا درصد باالیی از کسب و کارهای کوچک موفق نشوند رشد...



فرصت امروز: رخدادهای تورمی ماه گذشته نشان می دهد تورم ۲4 استان 
باالتر از میانگین تورم کشور است و این استان ها فشار بیشتري را از جانب 
ت��ورم و افزایش قیمت ها تحمل می کنند. آنچه می توان از آن به »ش��کاف 
تورمی اس��تان ها« یاد ک��رد. آنطور که مرکز آمار ایران از ش��اخص قیمت 
مصرف  کننده گروه های مختلف کش��ور در دومین ماه زمستان به تفکیک 
استان ها و در دو دسته خانوارهای شهری و روستایی گزارش داده است، در 
بهمن ماه امس��ال عدد ش��اخص کل برای خانوارهای کشور به رقم 396.4 
رس��ید که نس��بت به ماه قبل به میزان ۲.۱ درصد افزایش نشان می  دهد. 
بدی��ن ترتیب، تورم ماهانه بهمن در حالی به ۲.۱ درصد رس��ید که میزان 
ت��ورم نقطه ای در این ماه 3۵.4 درصد و میزان تورم س��االنه 4۱.4 درصد 
برآورد شده است. نرخ تورم شهري نیز در ماه گذشته 40.8 درصد بود که 
شهرنش��ینان ۲3 استان نرخ تورم باالتري را تجربه کرده اند. از سوي دیگر، 
نرخ تورم ساالنه روس��تایي 44.۲ درصد بود که روستاییان ۲۱ استان نرخ 
تورم باالتري را متحمل ش��ده اند. از بین 3۱ استان کشور، مازندران در دو 
شاخص تورم ماهانه و نقطه به نقطه بیشترین افزایش را تجربه کرده است. 
در مجموع، استان های مازندران با 4.۱ درصد و قم و لرستان با 3.4 درصد 
بیشترین و استان های خراسان شمالی با ۱.۲ درصد و بوشهر با یک درصد 
کمترین تورم ماهانه را در دومین ماه زمستان داشته اند. در ارتباط با تورم 
نقطه ای نیز استان های مازندران با 4۲.4 درصد و کهگیلویه و بویراحمد با 
4۲.۲ بیشترین و استان های همدان با ۲9.4 درصد و سیستان و بلوچستان 

با ۲8.7 درصد کمترین تورم نقطه ای را در ماه گذشته از سر گذرانده اند.
شکاف تورمی در جغرافیای استانی

مرکز آمار ایران، گزارش تورم اس��تانی بهمن ماه را منتشر کرد. در این 
گزارش داده های مربوط به شاخص قیمت مصرف  کننده گروه های مختلف 
کشور در دومین ماه زمستان به تفکیک استان ها و در دو دسته خانوارهای 
شهری و روستایی آورده شده است. یکی از بخش های جالب این گزارش، 
داده ه��ای تورم ماهانه، تورم س��االنه و تورم نقط��ه  ای مربوط به کاالهای 
خوراکی و غیرخوراکی در خانوارهای شهری و روستایی استان های کشور 
اس��ت. همچنین در این گ��زارش به ضریب اهمیت کااله��ای خوراکی و 
غیرخوراکی در خانوارهای روس��تایی و شهری اش��اره شده است. ضریب 
اهمیت مربوط به کاالهای خوراکی و غیر  خوراکی، شاخصی برای مشخص 

شدن میزان رفاهی خانوارها در کشورهاست. آمارها و داده ها نشان می  دهد 
رفاه اقتصادی خانوارها نتیجه  ای از سایر شاخص  های اقتصادی نظیر رشد 
اقتصادی و میزان توس��عه یافتگی اس��ت. طبق آمارهای رس��می، ضریب 
اهمی��ت کاالهای خوراکی ۲7.۲4 درص��د و کاالهای غیرخوراکی 7۲.76 
درصد در کل کش��ور است. این ضرایب اهمیت میانگین ضرایب کاالهای 
مربوطه در بین اس��تان های کش��ور است و بدان معناس��ت که اگر درآمد 
خانوارهای کش��ور برابر ۱00واحد باش��د، به طور متوسط ۲7درصد آن به 
خوراکی ها و آشامیدنی ها و 73درصد سبد خانوار به کاالهای غیرخوراکی 
و ب��ادوام اختصاص می یابد. با این وجود، تفاوت زیادی در بین خانوارهای 
کشور در مناطق محروم و برخوردار وجود دارد. به عنوان مثال، در حالی  که 
ضریب اهمیت گروه خوراکی ها در کشور ۲7.۲4 درصد است، این شاخص 
برای استان سیس��تان و بلوچستان حدود 43.۲ درصد است. همچنین با 
وجود اینکه ضریب اهمیت کاالهای غیرخوراکی و خدمات در کل کش��ور 
7۲.76 اس��ت، این شاخص برای استان سیستان وبلوچستان ۵6.8 درصد 
اس��ت. بنابرای��ن می توان گفت در اس��تان های کم برخوردار کش��ور، وزن 
بیش��تری از سبد خانوار به گروه خوراکی ها اختصاص می یابد؛ حال اینکه 

برای خانوارهای پردرآمد کشور، وزن بیشتر به کاالهای بادوام تعلق دارد.
همچنین از دیگر مواردی که در این گزارش به آن اش��اره ش��ده، تورم 
خوراکی ها و غیرخوراکی ها در بین اس��تان های کش��ور اس��ت. بررس��ی 
گزارش های رس��می نش��ان می دهد که تورم ماهان��ه در گروه خوراکی ها 
براب��ر 3.9 درصد و تورم ماهانه غیرخوراکی ها برابر ۱.۱ درصد به دس��ت 
آمده اس��ت. این گزاره نشان می دهد که محور تورم در ماه گذشته، گروه 
خوراکی ها بوده اس��ت. از این جهت که خوراکی ها س��هم باالیی در سبد 
خانوارهای کم درآمد جامعه دارد؛ تورم این گروه می تواند پیامدهای رفاهی 
زیادی برای آنها داش��ته باشد. بیشترین تورم ماهانه خوراکی ها متعلق به 
استان مازندران با رقم 8.9 درصد و گیالن با 6.۲ درصد بوده است. از سوی 
دیگر، استان های خوزستان و خراسان رضوی نیز بیشترین تورم ماهانه را 
در گروه کاالهای بادوام به ثبت رس��انده اند. تورم ماهانه این اس��تان ها به 

ترتیب برابر 3.۲ درصد و ۲.3 درصد محاسبه شده است.
دمای زمستانی تورم در 31 استان

بررس��ی آمارهای رس��می نش��ان می دهد که تورم ماهانه در بهمن ماه 

به ۲.۱ درصد رس��یده است. بیش��ترین تورم ماهانه مربوط به استان های 
مازندران، قم و لرس��تان است، به طوری که مازندران با 4.۱ درصد و قم و 
لرس��تان نیز با 3.4 درصد در رتبه های اول از این حیث هس��تند. از سوی 
دیگر، خراسان شمالی با ۱.۲ درصد و بوشهر با یک درصد، کمترین میزان 
تورم را در بین اس��تان های کشور به ثبت رسانده اند. گفتنی است در تورم 
ماهانه، رش��د قیمت ها با ماه گذش��ته مقایسه می ش��ود. البته سیر زمانی 
تورم  های ماهانه اس��تان های ایران فاقد روند منظمی است. مثال نمی  توان 
توقع داشت استان مازندران که در دومین ماه زمستان بیشترین نرخ تورم 
ماهانه را ثبت کرده اس��ت، در سایر ماه های قبل نیز همین الگوی تورمی 

بهمن ماه را تکرار کرده باشد.
همچنی��ن در تورم نقطه ای که میزان تغیی��رات قیمت در ماه موردنظر 
نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه می شود، باز هم استان مازندران 
رکورددار اس��ت. براساس آمارهای رس��می، میزان تورم نقطه ای در بهمن 
ماه در حالی به 3۵.4 درصد رسیده است که استان های مازندران با 4۲.4 
درصد و کهگیلویه و بویر احمد با 4۲.۲ درصد بیشترین تورم نقطه ای را در 
بین استان های کشور در این ماه مدت تجربه کرده اند. استان های همدان 
و سیستان و بلوچس��تان نیز به ترتیب با رقم ۲9.4 درصد و ۲8.7 درصد 
کمترین تورم نقطه ای را در ماه گذش��ته ثبت کرده اند. نکته جالب توجه 
اینکه اس��تان مازندران طی بهمن ماه در هر دو ش��اخص تورمی بیشترین 

افزایش را تجربه کرده است.
در بین گروه ه��ای کاالیی نیز از بین ۱۲ گروه اصلی در بهمن ماه هتل 
و رس��توران با ۵9.7 درصد و پوشاک و کفش نیز با 46.8 درصد بیشترین 
تورم نقطه ای را در دومین ماه زمستان به ثبت رسانده اند. در سوی مقابل 
نیز ارتباطات با 3.8 درصد و آموزش با ۲8.۱ درصد کمترین تورم نقطه ای 
را در بهمن ماه ثبت کرده اند. همچنین در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
نیز طبق آمارهای رسمی، قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در بهمن 
ماه به  طور متوس��ط 40.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
داشته است. در بین 3۱ استان کشور نیز مازندران با ۵۲.4 درصد و گیالن 
با 49 درصد بیش��ترین و استان های سیستان و بلوچستان با 33.4 درصد 
و خراسان شمالی و خوزستان هر کدام با 34.3 درصد کمترین تورم را در 

بین استان های کشور تجربه کرده اند.

تورم 24 استان باالتر از تورم کل کشور است

شکاف تورمی استان ها

می��زان افت حجم معامالت مس��کن در ۱۲ منطقه تهران بیش��تر از 
میانگین ش��هر بوده و جالب اینکه از منظر میانگین قیمت فقط هش��ت 
منطقه کمتر از میانگین شهر تهران رشد کرده اند. در بهمن ماه با وجود 
کاهش ۱3.۱ درصدی تعداد معامالت مس��کن در شهر تهران، میانگین 
قیمت مس��کن 0.4 درصد افزایش پیدا کرد، اما بررس��ی جزییات بازار 
مس��کن تهران به تفکیک مناطق بیس��ت ودوگانه حاکی از آن است که 
در این ماه میزان افت تعداد معامالت در ۱۲ منطقه بیش��تر از میانگین 
شهر بوده و جالب اینکه از منظر میانگین قیمتی نیز تنها هشت منطقه 
کمتر از میانگین پایتخت رش��د کرده اند. براس��اس آمارها، در بهمن ماه 
امسال 8 هزار و ۵3۲ معامله در بازار مسکن تهران انجام شده است که 
این تعداد ۱3.۱ درصد کمتر از ماه قبل یعنی دی ماه اس��ت. نکته قابل 
 توجه اینکه از میان مناطق بیس��ت ودوگانه شهرداری تهران فقط تعداد 
معامالت مسکن در منطقه 6 بالغ بر ۵ درصد نسبت به دی  ماه افزایش 
پیدا کرده است و ۲۱ منطقه دیگر بدون استثنا با کاهش خرید و فروش 
مسکن مواجه بوده  اند. از منظر قیمت نیز اگرچه در دومین ماه زمستان 
میانگین یک مترمربع زیربنای مس��کونی در ش��هر تهران کمتر از 0.4 
درصد رش��د پیدا کرده، اما رش��د قیمت در ۱4 منطقه از میانگین شهر 
فراتر رفته و فقط به  دلیل پایین بودن تعداد معامالت، قدرت اثرگذاری 

چندانی بر قیمت میانگین نداشته  اند.
نگاهی به حجم معامالت و قیمت مس��کن به تفکیک مناطق بیست و 
دوگانه ش��هرداری تهران در بهمن ماه امس��ال نشان می دهد که در این 
ماه، منطقه ۱9 با کاهش 3۱.۲ درصدی تعداد معامالت نس��بت به ماه 

قبل، کس��ادترین بازار مسکن پایتخت را تجربه کرده و در نقطه مقابل، 
منطقه 6 به عنوان تنها منطقه ای که با رش��د تعداد معامالت در ش��هر 
تهران مواجه بوده اس��ت، توانسته افزایش ۵.۵ درصدی تعداد معامالت 
مسکن را تجربه کند. بررسی وضعیت مناطق بیست و دوگانه شهر تهران 
از منظر قیمت مس��کن نیز حاکی از آن اس��ت که در بهمن ماه امس��ال 
منطقه ۱۵ با کاهش ۲.۱ درصدی میانگین قیمت، رکورددار بیش��ترین 
افت قیمت مس��کن بوده و در س��وی مقابل، منطقه ۱6 با افزایش ۱.8 
درصدی میانگین قیمت، باالترین افزایش را تجربه کرده است، اما نکته 
مهم دیگری که در بازار مس��کن پایتخت وجود دارد، رشد عجیب اجاره 
بهای مس��کن است؛ کارشناسان و آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد 
که در بخش زیادی از مناطق تهران اجاره خانه ۲ تا 3 برابر ش��ده است 
و این مهم نش��ان می دهد که بخش زیادی از اجاره نش��ینان شهر تهران 
در س��ال و ماه های گذشته مجبور به جابه جایی و تغییر مناطق زندگی 

خود در شهر تهران شده اند.
در این میان، س��وال این اس��ت که ب��ا احیای احتمال��ی برجام، بازار 
مس��کن در س��ال ۱40۱ چه وضعیتی پیدا می کند؟ در پاس��خ به این 
پرس��ش، مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان 
اینکه در شرایط اپیدمی کرونا و انجام مذاکرات وین، شایعات قبل و بعد 
از عید تاثیر خود را بر بازار مسکن از دست داده است، به ایسنا می گوید: 
رشد قیمت مسکن به صفر رسیده و انتظار بازار باثباتی را در سال آینده 
داریم. به عقیده قلی خس��روی، در سال های گذشته معموال با شایعات 
قبل از عید و بعد از عید، قبل از انتخابات و بعد از انتخابات، بازار مسکن 

تح��ت تاثیر ق��رار می گرفت و عموما قیمت ها افزای��ش پیدا می کرد. اما 
در حال حاضر که حدود دو س��ال اس��ت با اپیدمی ویروس کرونا مواجه 
ش��ده ایم، ش��ایعات تاثیر چندانی بر بازار مسکن ندارد. گزارش هایی که 
ما از کف بازار می گیریم نش��ان دهنده ثبات بازار مس��کن اس��ت و اگر 
مراک��ز آماری اجازه دهن��د، بازار مقداری خ��ودش را پیدا می کند و به 
یک ثبات نس��بی قیمت می رسد. او با تاکید بر اینکه بازار مسکن دچار 
رکود شده است، توضیح می دهد: عمده متقاضیان بالقوه مسکن منتظر 
نتایج مذاکرات هسته ای هستند که بحمداهلل تا االن پیشرفت های خوبی 
حاصل ش��ده است و امیدوارم سریع تر موفقیت کلی اعالم شود. اگر این 
اتفاق رخ دهد مس��لم بدانید مقداری در قیم��ت خانه تاثیرگذار خواهد 
بود و انتظار کاهش قیمت را داریم. خس��روی درباره اثرات طرح اهدای 
زمین رایگان به خانوارهای دارای سه فرزند نیز می گوید: طرح هایی مثل 
نهضت ملی مس��کن، اجاره داری حرفه ای، زمین رایگان و ... در صورتی 
منجر به ایجاد اثر در بازار مسکن می شود که مردم نتایج آن را به صورت 
ملموس ببینند. توفیق دولت در این بخش ها قطعا اثرات خوبی در بازار 

مسکن خواهد داشت.
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک همچنی��ن درباره پیش بینی وضعیت 
بازار مسکن در سال ۱40۱ می افزاید: فعال بازار مسکن بر مدار انتظارات 
کاهش��ی قرار گرفته اس��ت و نگاه متعاملین این اس��ت که بازار آبستن 
حوادث خواهد بود. رشد قیمت مسکن به صفر رسیده و در این شرایط 
افزایش معامالت و قیمت دور از ذهن است بنابراین انتظار بازاری باثبات 

را در سال آینده داریم.

21 منطقه از 22 منطقه تهران با کاهش فروش مسکن مواجه شدند

رکود مسکن با وجود رشد قیمت ها

یادداشت

خطای دولت ها در سیاست گذاری اقتصادی

علیرضا مناقبی
رئیس مجمع واردات ایران

مرور آیین نامه ها و بخش��نامه های صادر شده توسط دولت ها نشان 
از تع��ارض و تناقض ه��ای بس��یار دارد. به خصوص ب��ا ورود به عصر 
تحریم های جدید و فشار محدودیت های تجارت خارجی و محدودیت 
تراکنش های مالی بین المللی، تعدد دس��تورالعمل هایی که عمر آنها 
کوتاه و عمق آنها س��طحی بود، بیش��تر شد. در اقتصادهای غیرنفتی 
و آزاد که درآمد ملی متکی به س��ودآوری بخش خصوصی اس��ت، به 
 طور خودکار شاهد هستیم که خطای دولت ها هر روز کمتر می شود؛ 
چراکه مکانیزم تصمیم گیری و تصمیم س��ازی در دولت ها در راستای 
بخش خصوصی پویا و در تعامل با جهان قرار دارد. ولی در اقتصادهایی 
نظیر ما که س��هم بخش خصوصی کمتر از ۱۵ درصد از اقتصاد ملی 
است، این دولت ها هستند که بر همه زوایای اقتصاد سیطره دارند و به 
دلیل محدود بودن دایره مشورت گیری ها و ضرورت رعایت حداکثری 
مؤلفه های کنترلی بر بخش خصوصی، احتمال گرفتار ش��دن آنها در 

خطاهای کالن و خرد بیشتر است.
توجه به این نکته نیز ضروری اس��ت که عدم دوراندیشی در تعیین 
رویکردها و استراتژی ها و خطای فاحش در وضع قانون، عالوه بر اینکه 
موجب مردم آزاری و سلب حقوق مردم می شود، سبب افزایش جرم و 
تبهکاری و تالطم در اقتصاد و سرمایه گذاری می شود. دردآورتر اینکه 
پیامد خطا در سیاس��ت گذاری و اجرا، چیزی نیست که به زودی قابل 
جبران باشد و ممکن اس��ت عواقب یک خطای استراتژیک دهه ها با 

مردم همراه شود.
اما دالیل خطای دولت ها، موضوعی است که بیش از اینها باید مورد 
توجه و آسیب شناسی قرار گیرد تا بتوانیم از میان همه تحلیل ها، راه 
نجات اقتصاد کش��ورمان را بیابیم. ش��اید یکی از دالیل را باید نقش 
کمرنگ تشکل های تخصصی در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی 
دانست. این معضل ریشه در بی اعتمادی دولت ها به فعاالن اقتصادی و 
نگاه بدبینانه به بخش خصوصی دارد. دلیل دوم را باید اظهارنظرهای 
غیرکارشناس��ی از س��وی افرادی دانس��ت که هرچن��د در امور دیگر 
متخصص هستند، ولی در این موضوع حتی از مردم عادی هم عامی تر 
هستند. گرفتاری دیگری که اقتصاد کشورمان به آن مبتال است، نفوذ 
مباحث سیاس��ی به حیطه اقتصاد و تالش برای راندن اقتصاد بر مدار 

دستورهای باال به پایین است.
سوءاس��تفاده از شعارها و آرمان ها، دیگر روزنه ای است که برخی ها 
از آن برای خودش��ان منب��ع درآمد و برای اقتصاد کش��ور گرفتاری 
درست می کنند. چنانکه ش��اهد هستیم که برخی دولتمردان تالش 
کردن��د فعالیت تخصصی یک عده افراد شناس��نامه دار، س��ابقه دار و 
دارای کارنامه های قابل قبول در حوزه تجارت خارجی را از دست شان 
بگیرن��د و به بهانه حمایت از تولید، به یک س��ری افراد دیگر بدهند 
که تخصص ش��ان کار دیگری اس��ت. این یک خطای اس��تراتژیک و 
ناگوار اس��ت که عالوه بر ایجاد التهاب و نوسان در فضای کسب وکار، 
موجب اتالف منابع ملی کش��ور و از دس��ت رفتن فرصت ها می شود. 
تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده هر کدام باید به کار اصلی خود 
بپردازند و در مسیر تخصصی خودشان فعالیت کنند و برای کشور در 
حوزه ای که تخصص و مهارت و کارایی دارند، ارزش آفرینی کنند. اگر 
به بهانه حمایت از تولید، افراد متخصص در تجارت خارجی که سال ها 
تجربه و سابقه دارند از گردونه خارج شوند، شاهد خطاهای فاحش و 

ایجاد رانت های اقتصادی متوالی خواهیم بود.
متأس��فانه افرادی وارد گردونه تصمیم سازی اقتصادی می شوند که 
تصور می کنند می توانند اقتصاد را با دس��تور و بخشنامه پیش ببرند. 
به عبارت صریح تر، این افراد نمی خواهند اقتصاد را به  عنوان یک علم 
و دانش به رسمیت بشناسند و با واقعیت های آن کنار بیایند. مدیران 
مبتال به بیماری اقتصاد دستوری که متأسفانه کم هم نیستند، تالش 
می کنن��د که بدون رعایت مختصات اقتص��ادی، برای آن ریل گذاری 
کنند. این در حالی اس��ت که با صدور دستورالعمل و بخشنامه فقط 

می توانند واقعیت ها را به  طور موقت کتمان کنند.
رانت خواه��ی و رانت جویی و فرصت طلبی های ن��اروا را هم باید به 
مؤلفه های باال در ریشه یابی دالیل تشدید خطاهای سیاست گذاران و 
مجریان اقتصادی اضافه کرد. واقعیت این اس��ت که کسب وکار برخی 
افراد به گونه ای شکل گرفته است که جز از طریق سهم گیری از رانتی 
که در دولت ها تولید می ش��ود، ام��کان حیات و ادامه زندگی ندارند و 
دقیقا همین گروه ها هس��تند که دائم تالش می کنند دستورالعمل ها 
و بخش��نامه ها به گونه ای تنظیم ش��وند که پنجره های��ی برای ورود و 
خروج فرصت ها برای ش��ان باقی بماند. آنها با ارائه آدرس های غلط به 
دستگاه های دولتی، بر بقای رانت و سهم خواهی خود تأکید می کنند.

سخن پایانی آنکه وضع بخشنامه های نادرست و گرفتار کردن مردم 
در حلقه های ناکارآمدی، آفتی است که اقتصاد کشورمان به آن مبتال 
شده اس��ت و تا زمانی که ریش��ه های تناقض های اقتصادی در میان 
مس��ئوالن از بین نرود، نمی توانیم شاهد شکوفایی و پویایی اقتصادی 
باشیم و دولت جدید باید هرچه زودتر اندیشه ای برای حل این معضل 

ریشه ای کند.
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مواجهه با س��ویه اومیکرون و اختالالت زنجیره تامین منجر به افزایش 
بی��ش از حد انتظار نرخ تورم، بی  ثباتی بازارهای مالی و افزایش تنش های 
ژئوپلیتیکی در س��طح جهان ش��ده اس��ت. صندوق بین  المللی پول برای 
رویارویی کشورها با چنین وضعیتی بر لزوم خروج از سیاست های همسازی 
پولی و حرکت در مس��یر چرخه سیاس��ت های پولی انقباضی با توجه به 

فشارهای تورمی موجود در کشورها تاکید کرده است.
علی رغم استمرار روند بهبود اقتصاد جهانی، سرعت رشد آن با وجود عدم 
اطمینان باال و ریسک های فزاینده تعدیل شده است. مطابق پیش بینی های 
صندوق بین المللی پول، به دلیل ارزیابی چشم انداز رشد اقتصادی دو کشور 
چین و آمریکا، رش��د اقتصادی برای سال ۲0۲۲ کاهش خواهد یافت و به 
رقم 4.4 درصد خواهد رس��ید. اخیرا از شتاب رشد شاخص های اقتصادی 
نیز به دلیل شیوع سویه اومیکرون و اختالالت مداوم زنجیره تامین کاسته 
ش��ده، در بس��یاری از کش��ورها نرخ تورم باالتر از حد انتظار قرار گرفته، 
بازارهای مالی همچنان بی ثبات بوده و تنش های ژئوپلیتیکی نیز به شدت 
افزایش یافته اند. به همین دلیل برای حل مش��کالت موجود به همکاری 
بین المللی قوی نیاز است. برای اکثر کشورها این وضعیت به معنای حمایت 
از رش��د و اش��تغال و در عین حال تحت کنترل نگه داشتن تورم و حفظ 
ثبات مالی در کنار سطح باالیی از بدهی هاست. برای عبور از این وضعیت 
و بازیابی اقتصادی در پس از کرونا، صندوق بین المللی پول توصیه هایی به 

کشورها ارائه کرده است.
تداوم بازخوردهای اقتصادی کرونا

پیش بینی می ش��ود میزان زیان انباش��ته تولید جهان تا سال ۲0۲4 به 
۱3.8 هزار میلیارد دالر برس��د. شیوع س��ویه جدید کرونا )اومیکرون( به 
جهان یادآوری کرد که بهبود پایدار و فراگیر تا زمانی که پاندمی ادامه دارد، 
امکان پذی��ر نخواهد بود. عدم قطعی��ت قابل توجهی درخصوص چگونگی 
مسیر همه گیری پس از اومیکرون وجود دارد که از جمله آنها می توان به 
ادامه موثر بودن واکس��ن های فعلی در مقابل سویه های جدید کووید- ۱9 
اش��اره کرد. در این شرایط باید از تمرکز مطلق بر واکسن ها کاسته شود و 
در مقابل از دسترسی عادالنه کلیه کشورها به ابزارهای جامع برای مقابله 
با کووید- ۱9 از جمله واکسن، آزمایش و درمان اطمینان حاصل شود. به 
روز نگه داشتن این ابزارها با تکامل ویروس، مستلزم سرمایه گذاری مداوم 

در تحقیقات پزشکی، نظارت بر بیماری ها و سیستم های بهداشتی است.
برای از بین بردن شکاف تامین مالی شتاب دهنده ابزارهای دسترسی به 
کووید، تامین مالی اولیه ای به میزان ۲3.4 میلیارد دالر نیاز است که پیش 
پرداخت��ی مهم برای توزیع ای��ن ابزارها در جهان خواهد بود. در آینده نیز 
تقویت هماهنگی میان وزارتخانه های دارایی و بهداشت اقتصادهای گروه 
۲0 برای افزایش انعطاف پذیری هم در برابر انواع جدید سویه های کووید- 
۱9 و هم در مورد همه گیری های آینده که می توانند خطرات سیستمیک 

ایجاد کنند، ضروری است.

پایان یافتن همه گیری به رفع مش��کالت و خسارات طوالنی مدتی که 
بر روی اقتصاد داش��ته، کم��ک خواهد کرد که از جمل��ه آنها می توان به 
هزینه های��ی که این همه گیری بر دانش آموزان کل جهان به دلیل کاهش 
یادگی��ری، بهره وری پایین و اختالالت ش��غلی تحمیل کرده اش��اره کرد. 
تعطیلی مدارس ب��ه ویژه برای دانش آموزانی ک��ه در اقتصادهای نوظهور 
تحصیل می کنند، اثرات بیش��تری داشته زیرا منجر به تشدید شکاف بین 
کش��ورهای در حال توسعه و نوظهور با کش��ورهای توسعه یافته، بیش از 
گذش��ته، ش��ده اس��ت. در مطالعه ای که صندوق بین المللی پول بر روی 
اقتصادهای نوظهور و توس��عه یافته گروه ۲0 انجام داده اس��ت، پیشرفت 
تحصیلی باالتری در میان دانش آموزان کش��ورهای توسعه یافته این گروه 
مانند ژاپن و آلمان که تعداد روزهای با تعطیلی کامل کمتری داشته اند، 

مشاهده می شود.
برای حل این مشکل باید اقدامات سیاستی قدرتمندی )شامل افزایش 
هزینه های اجتماعی، برنامه های مهارت آم��وزی مجدد، آموزش اصالحی 
ب��رای معلمان و تدریس خصوصی ب��رای دانش آموزان( انجام ش��ود. این 
اقدامات به اقتصادها کمک خواهد کرد تا به مسیر خود بازگردند و بتوانند 

در برابر چالش های بهداشتی و اقتصادی آینده مقاومت کنند.
به سوی سیاست های پولی انقباضی

علی رغم تفاوت اقتصادها و باال بودن نااطمینانی های پیشرو، فشارهای 
تورمی در بس��یاری از کشورها ایجاد شده که نشانه ای برای لزوم خروج از 
سیاست همس��ازی پولی است. برخی از اقتصادهای نوظهور قبال به ناچار 
برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش داده اند. در اقتصادهای پیش��رفته 
نیز ممکن است کشورهای بیشتری نیازمند تشدید سیاست های انقباضی 
باشند. این موضوع، کشورها را با بده-بستان سختی روبه رو خواهد کرد؛ از 
یک طرف، مهار تورم از طریق افزایش نرخ بهره و از طرف دیگر، حمایت از 
رشد و اشتغال از طریق سیاست های همسازی پولی. تاکنون شرایط مالی 
جهان به دلیل منفی بودن نرخ بهره واقعی در اغلب کش��ورهای گروه ۲0 
نسبتا مطلوب باقی مانده است. در صورتی که شرایط مالی جهان به طور 
ناگهانی تغییر کند، کش��ورهای نوظهور باید برای معکوس ش��دن جریان 

سرمایه بالقوه آمادگی داشته باشند.
در این راس��تا، تمدید سررسید بدهی توسط وام گیرندگان باید تا جایی 
ک��ه امکان دارد صورت پذیرد، اگرچه که افزایش بیش��تر بدهی های ارزی 
خارج��ی را به هم��راه دارد. در زمان وقوع ش��وک های اقتصادی در اغلب 
موارد، نرخ های ارز ش��ناور برای جذب ش��وک ها ضروری است. در صورت 
وجود نوس��انات زیاد، مداخالت ارزی ممکن است راهکاری مناسب باشد، 
همانط��ور که اندونزی با موفقیت در س��ال ۲0۲0 ای��ن کار را انجام داد. 
اقدامات مدیریت جریان س��رمایه نیز ممکن اس��ت در مواقعی که بحران 
اقتصادی یا مالی وجود دارد، معقول باش��د. همه این اقدامات ممکن است 
همچنان نیاز به ترکیب با تعدیل های کالن اقتصادی داش��ته باش��ند. به 

عبارت دیگر، باید از حرکت کلیه کش��ورها در مسیر چرخه تعدیل اقتصاد 
کالن اطمینان حاصل شود.

انجام چنی��ن اقداماتی می تواند ب��رای بازارهای نوظهور، بده- بس��تان 
دش��واری میان حمای��ت از اقتصاد ضعیف داخل��ی و در عین حال، حفظ 
قیمت و ثبات خارجی ایجاد کند. همچنین گس��ترش حمایت از مشاغل، 
فراتر از اقدامات موجود ممکن اس��ت خطرات اعتب��اری را افزایش دهد و 
با به تاخیر انداختن شناس��ایی زیان، سالمت بلندمدت مؤسسات مالی را 
تضعیف کند. به تعویق انداختن این اقدامات نیز می تواند ش��رایط مالی را 
سخت تر و مسیر بهبود را تضعیف کند.  صندوق بین المللی پول همچنین 
در گزارش دیگری، اثر اعمال سیاس��ت های پولی غیرمتعارف )تامین مالی 
مس��تقیم دولت از طریق خری��د اوراق قرضه دولت��ی در بازارهای اولیه و 
اعط��ای کمک های بالعوض به دولت( را ب��ر اقتصادهای گوناگون ارزیابی 
کرده که نشان می دهد در کشورهای نوظهور اعمال این سیاست ها، اثرات 

سیستماتیکی بر انتظارات تورمی کشورهای مورد بررسی نداشته است.
لزوم تمرکز کشورها بر ثبات مالی

همزمان با خروج کشورها از بحران همه گیری کرونا، سیاست های مالی 
آنها باید به دقت تنظیم ش��وند. با وجود اینکه اقدامات مالی به جلوگیری 
از یک رکود بزرگ دیگر کمک کرد، اما س��طح بدهی را ۲۲6 هزارمیلیارد 
دالر افزایش داد، رقمی که بزرگترین افزایش بدهی س��االنه )اعم از دولتی 
و خصوصی( از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بوده است. در این شرایط، 
اقتصادهای در حال توسعه با بده- بستان بسیار دشواری روبه رو می شوند. 
قدرت مالی آنها در طول این بحران به شدت کاهش یافته که بهبود آنها را 
تضعیف و زخم های عمیق تری از اثرات اقتصادی طوالنی مدت کووید- ۱9 
به جای گذاشته است. در نتیجه برای این کشورها فضای محدودی جهت 

آماده شدن آنها برای رسیدن به اقتصادی سبزتر و دیجیتالی تر مهیاست.
این اقدامات می توانند برای رس��یدن به روش جدیدی که در آن جهان 
همیش��ه آمادگی مواجهه با هر شوکی را داشته باشد، کمک کننده باشند، 
اما ممکن است وجود بدهی های باال آنها را با مشکل مواجه سازد. تخمین 
زده می شود که حدود 60 درصد از کشورهای کم درآمد در معرض خطر 
بدهی باال قرار دارند که این رقم دو برابر رقم مذکور در سال ۲0۱۵ است. 
این اقتصادها و بسیاری از اقتصادهای دیگر به بسیج درآمد داخلی بیشتر، 
کمک های بالعوض بیشتر، تامین مالی حمایتی و کمک بیشتر برای رفع 
مش��کل بدهی ها نیاز دارند. کشورهایی که سطوح باالیی از بدهی خارجی 
دارند، باید به دنبال کاهش این ناهماهنگی ها باش��ند و در صورت امکان، 
ریس��ک  مواجهه با آنها را کاهش دهند و برای کاهش ریس��ک تمدید یا 
انتقال بدهی یا سایر موارد، سررسید تعهدات را تمدید کنند، حتی اگر این 
موضوع هزینه ها را افزایش دهد. کش��ورهایی که به شدت بدهکار هستند 
نیز ممکن است نیاز داشته باشند که تعدیل مالی را زودتر و سریع تر آغاز 

کنند.

صندوق بین المللی پول توصیه کرد

بازیابی اقتصادی در پساکرونا

توافق برای احیای برجام به رفع تحریم ها علیه فروش نفت ایران منتهی 
می شود اما تحلیلگران غربی می گویند ممکن است چند ماه زمان ببرد تا 
نفت بیشتری از سوی ایران صادر شود. به گزارش ایسنا، قیمت نفت هفته 
گذش��ته تحت تاثیر تحریمهای غربی علیه روسیه بر س��ر اوکراین، برای 
نخستین بار در یک دهه گذشته به حدود ۱۲0 دالر در هر بشکه رسید و 
تنها خبر نزدیک شدن به توافق هسته ای ایران بود که باعث شد قیمت ها 
اندکی عقب نشینی کنند. به نظر می رسد مذاکرات به پایان نزدیک شده و 

از دیدار قریب الوقوع وزیران صحبت می شود.
به گفت��ه تحلیلگران، اما حتی اگر توافقی منعقد ش��ود، چند ماه زمان 
می برد تا پایبندی ایران به توافق تایید شده و تحریم ها رفع شوند. این به 
معنای آن اس��ت که بعید است تا ماه مه یا ژوئن نفت بیشتری از ایران به 
بازار عرضه شود. به عنوان مثال هنگامی که نخستین توافق میان ایران و 
قدرت های غربی در س��ال ۲0۱۵ امضا ش��د، تحریم ها شش ماه بعد پس 
از این که تدابیر هس��ته ای ایران مورد بررس��ی دیده بان سازمان ملل قرار 

گرفت، رفع شدند.
تحلیلگران می گویند اکثر پاالیشگاه های نفت جهان سال هاست به دلیل 
تحریم ها نتوانسته اند نفت ایران را خریداری کنند و به دو تا سه ماه زمان 
برای انجام تغییرات فنی و فراهم کردن امکان ازسرگیری واردات نفت ایران 
نیاز دارند و هنگامی که پایبندی ایران به توافق تایید شد، ایران نیازی به 
صب��ر کردن برای افزایش تولید میادین نفتی ندارد و می تواند از نفتی که 

در ذخایرش نگهداری می کند اس��تفاده کند تا اندکی از فش��اری که روی 
قیمت ها به دلیل کندی عرضه روس��یه به دلی��ل تحریم های غربی وجود 
دارد، کاس��ته شود. ش��رکت اطالعاتی کپلر برآورد می کند ایران تا اواسط 
فوریه ۱00 میلیون بشکه نفت در ذخایر شناور داشته است و می تواند برای 
مدت حدود سه ماه یک میلیون بشکه در روز معادل یک درصد از عرضه 

جهانی، نفت عرضه کند اما این افزایش عرضه موقتی خواهد بود.
انتظار می رود ایران پس از توافق تولید نفت را افزایش دهد اما تحلیلگران 
می گویند ممکن است سه تا شش مان زمان ببرد تا صادرات نفت ایران به 
میزان یک تا ۱.3 میلیون بش��که در روز رشد کند و افزایش بیشتر تولید 
سال ها زمان می برد و به سرمایه گذاری بزرگ در زیرساخت نفتی فرسوده 
بستگی دارد. با این حال ذخایر شناور ایران می توانند به سرعت وارد بازار 
شوند و ایران آمادگی هایی برای این منظور انجام داده است. همایون فلک 
شاهی، تحلیلگر ارشد کپلر می گوید: ما شاهد افزایش میزان نفت ایران در 
ذخایر شناور در آب های چین از 7.8 میلیون بشکه در اوایل ژانویه به ۱4 
میلیون بشکه در حال حاضر هس��تیم. این وضعیت نشان می دهد ذخایر 

شناور مذکور در انتظار تخلیه در روزها یا هفته های آینده هستند.
سارا وخشوری، رئیس ش��رکت SVB International هم می گوید: 
ایران با پیش بینی صادرات قریب الوقوع، بخشی از ذخایر شناور میعانات را 
به پایانه نفتی جزیره خارک منتقل کرده است. میزان آن اکنون حدود ۲0 
میلیون بشکه است و حداقل ۵0 میلیون بشکه مایعات ذخیره شده برای 

صادرات فوری وجود دارد.
کپلر و شرکت مشاوره FGE برآورد کرده اند اگر توافق هسته ای در اوایل 
مارس حاصل شود و تحریم ها پس از آن رفع شوند، صادرات ایران از ماه مه 
و ژوئن افزایش پیدا خواهد کرد. به گفته یک منبع بازرگانی اروپایی، پروسه 
رف��ع تحریم ها به دلی��ل بحران در اوکراین و مختل ش��دن صادرات نفت 
روسیه، ممکن است سریع تر از سال ۲0۱۵ باشد. ایران صاحب چهارمین 
ذخایر بزرگ نفت جهان اس��ت. جواد اوجی، وزیر نفت پنجشنبه گذشته 
اعالم کرد ایران ظرف مدت یک تا دو ماه پس از توافق هسته ای می تواند 
به باالترین ظرفیت صادرات نفت برسد. ایران در شش ماه گذشته به دلیل 
رش��د صادرات به چین و پیش بینی رفع تحریم ها، تولید نفت را به تدریج 
افزایش داده و در حال حاضر تولید ایران حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز 
برآورد می شود اما تنها 700 هزار بشکه در روز برای صادرات موجود است 

که عمده آن به مقصد چین صادر می شود.
بیورنار تونهاگن، مدیر بازارهای نفت ش��رکت ریستاد انرژی پیش بینی 
کرده که صادرات نفت ایران در مدت ش��ش ت��ا 9 ماه از لغو تحریم ها، به 
میزان یک میلیون بش��که در روز افزایش پیدا می کند. همچنین ش��رکت 
FGE اعالم کرد رش��د تولید و افزایش صادرات زمان می برد. ایران از نظر 
تکنیکی می تواند تولیدش را تا اوت یا سپتامبر سال ۲0۲۲ به 3.4 میلیون 
بش��که در روز و تا پایان سال ۲0۲۲ میالدی به 3.7 تا 3.8 میلیون بشکه 

در روز افزایش دهد.

بحران اوکراین بازگشت نفت ایران را سریع تر می کند؟

نفت در یک قدمی 120 دالر

بانکنامه

افت شاخص ارزی ادامه دارد
سیگنال وین به بازار ارز

فعاالن بازار ارز در نخس��تین روز هفته ش��اهد افت بیشتر شاخص ارزی 
هستند. این در حالی است که اخبار پیرامون مذاکرات احیای برجام منجر 
به کاهش انتظارات تورمی در بازار ش��ده اس��ت. مذاکرات هس��ته ای میان 
ایران و گروه ۱+4 وارد روزهای پایانی و سرنوشت س��از خود ش��ده است و 
روز گذش��ته رافائل گروس��ی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای 
سومین بار در دولت سیزدهم به تهران سفر کرده است. سفری که به دیدار 
و گفت وگو با محمد اس��المی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی 
اتمی و دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه همراه شده است. 
در مجموع تا به این لحظه خروجی این دیدارها نش��ان از احتمال دستیابی 
به توافق دارد. در این ش��رایط، مش��اهدات میدانی از بازار ارز در محدوده 
خیابان فردوس��ی تهران بیانگر کاهش تقاضا در پ��ی افت انتظارات تورمی 
اس��ت. روندی که در گام نخست به تداوم کاهش انتظارات تورمی و خروج 
تقاضای احتیاطی از بازار ارز منجر ش��ده است. به گونه ای که قیمت ها نیز 
در نبود تقاضا و افزایش عرضه، با کاهش همراه ش��ده اس��ت. در این میان، 
رصد هوش��مندانه بازارساز و اس��تفاده از ابزار پرقدرتی به نام بازار متشکل 
ارزی، به ش��کل مطلوبی توانسته است نیاز ارزی متقاضیان را پاسخ دهد و 
مانع از ش��کل گیری تقاضای کاذب در برابر صرافی ها شود. تا لحظه انتشار 
ای��ن گزارش، در صرافی های بانکی و مج��از، میانگین موزون نرخ خرید هر 
اس��کناس دالر آمری��کا از مردم در بازار ارز به رق��م ۲4 هزار و ۲۲0 تومان 
رس��یده و در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دالر آمریکا در 
بازار ارز نیز با کاهش ۱38 تومانی نسبت به پنجشنبه هفته گذشته به رقم 
۲4 هزار و 463 تومان رس��یده اس��ت. این در حالی است که این نرخ دالر 
نس��بت به آغاز زمس��تان حدود 3 هزار تومان ارزان تر شده است. همچنین 
بهای دالر در بازار آزاد با کاهش به کانال ۲۵ هزار تومان رس��یده است. در 
صرافی های بانکی همچنین میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس یورو از 
مردم ۲7 هزار و 336 تومان تعیین ش��ده و در مقابل، میانگین موزون نرخ 
فروش هر اسکناس یورو به متقاضی دریافت ارز در بازار، به رقم ۲7 هزار و 
6۱۱ تومان رسیده است که نسبت به روز کاری قبل، ۱۲۱ تومان و نسبت 

به اولین روز دی ماه نیز بیش از 3 هزار تومان عقب نشینی دارد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:
 مجلس ارز 4200 را برای سال آینده

حذف کرد
به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تصمیم 
نمایندگان در س��ال آین��ده ارز 4۲00 تومانی حذف و برای جبران 
آن، 66 ه��زار میلیارد تومان در قالب کارت خرید کاال های اساس��ی 

اختصاص پیدا می کند.
محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجلس با اشاره به آخرین خبر ها از تعیین تکلیف ارز 4۲00 تومانی 
در بودجه ۱40۱ به تسنیم گفت: با تصمیم امروز مجلس در الیحه 
۱40۱ ارز ترجیحی با نرخ 4۲00 تومان نخواهیم داش��ت. دولت در 
الیحه پیش��نهادی ارز 4۲00 تومانی را ح��ذف کرده بود و به جای 
آن ح��دود ۱78 هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود 
که 66 همت آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کاال های اساسی و 
۱0۲ ه��زار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص 
پیدا کرده اس��ت. کمیس��یون تلفیق مجلس یارانه ریالی دولت را به 
۲۵0 هزار میلیارد رس��اند تا میزان یارانه حمایتی در هر س��ه حوزه 

حمایت نقدی، خرید تضمینی گندم و دارو افزایش پیدا کند.
نایب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه با بی��ان اینکه 9 میلیارد 
دالری ک��ه مجلس تصویب کرد در حقیق��ت در قالب همین ۲۵0 
هزار میلیارد توم��ان خواهد بود، گفت: البته اینجا ابهامی که وجود 
داش��ت این بود که آیا 9 میلیارد دالر با ارز 4۲00 تومانی باش��د یا 
ن��رخ ETS که با توجه به رد پیش��نهاد یکی از نمایندگان مبنی بر 
9 میلی��ارد دالر ب��ا ارز 4۲00 تومانی، بنابرای��ن صحبت ارز 4۲00 
تومانی تمام ش��د منتها ح��ذف ارز 4۲00 تومانی به معنای حذف 
یارانه نیست و یارانه به شکل ریالی به مصرف کننده نهایی که مردم 
هس��تند در قالب کارت خری��د کاال و نه یارانه نقدی اختصاص پیدا 
می کن��د. در حقیقت 66 هزار میلیارد تومانی که برای جبران حذف 
ارز ترجیحی در بودجه س��ال آینده اختصاص داده ش��ده، به شکل 
کارت اعتباری خرید کاال در اختیار یارانه بگیران قرار خواهد گرفت.

میرتاج الدین��ی ب��ا بی��ان اینکه دول��ت و بانک مرک��زی در حال 
آماده سازی زیرساخت ها برای اختصاص یارانه اعتباری برای جبران 
ح��ذف ارز 4۲00 تومانی اس��ت، گف��ت: هنوز می��زان ریالی یارانه 
اعتباری برای هر فرد مشخص نشده و دستورالعمل اجرایی آن باید 

از سوی دولت اعالم شود.

 FATF امارات در لیست خاکستری 
قرار گرفت

عدم پیش��رفت امارات در خارج ش��دن از فرآیند نظارت و بررسی 
گروه FATF، این کشور را وارد فهرست خاکستری این گروه کرد. 
به گزارش بلومبرگ، امارات متحده عربی به فهرس��ت خاکس��تری 
گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف اضافه شد. برخی از اعضای این 
گروه اعالم کرده  اند امارات پیشرفت چندانی در مقابله با جریان های 
مالی غیرقانونی نداشته است. این سازمان با برگزاری جلسه جمعی 
خ��ود با حضور تمام اعض��ا از تالش های دولت امارات برای مقابله با 
پول کثیف ابراز نارضایتی کرد و این کشور را در فهرست خاکستری 
خ��ود قرار داد. اکثریت قابل توجه��ی از 39 عضو گروه FATF باید 
موافق باش��ند که یک کشور پیش��رفت کافی در مقابله با پول شویی 
از آغاز دوره بررس��ی ها داشته  است. تنها چند رأی مخالف می تواند 
باعث اضافه شدن یک کش��ور به فهرست خاکستری یعنی افزایش 
بررسی ها ش��ود. قرار گرفتن در فهرست خاکستری بدین معناست 
ک��ه مقامات امارات اقدامات��ی برای رفع کردن نواق��ص خود انجام 
داده اند و بار تنبیهی آن به  اندازه لیست سیاه نیست. اما قرار گرفتن 
در فهرس��ت خاکس��تری برای امارات آن ه��م در زمانی  که در حال 
رقابت با عربس��تان است به منزله یک شکس��ت است. عربستان در 
حال گس��ترش بازارهای مالی و جذب س��رمایه گذاری های بیش��تر 
است. گزارش صندوق بین المللی پول در سال گذشته نشان می دهد 
کشورهایی که در فهرست خاکستری گروه FATF قرار گرفته اند با 

کاهش قابل توجه ورود سرمایه مواجه بوده اند.
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توصیه مدیرعامل فرابورس به متقاضیان:
در خرید سهام سرخابی ها هیجان زده نشوید

مدیرعامل فرابورس ایران در نشس��ت خبری آغاز واگذاری س��هام استقالل 
و پرس��پولیس به مردم، به متقاضیان خرید سهام دو باشگاه توصیه کرد دچار 
هیجان نش��وند. میثم فدایی با بیان اینکه این شرکت قوانینی که باید رعایت 
کنن��د را به دو باش��گاه اعالم کرده اس��ت، گفت: هفته قبل دو باش��گاه همه 
افش��اییات خود را انجام دادند و در حال تکمیل آن هس��تند. از مدیران عامل 
دو باش��گاه، هواداران، پیشکس��وتان و بازیکنان می خواهم چه در عرضه اولیه 
چه در معامالت ثانویه از ایجاد هرگونه هیجان روی قیمت تابلو اجتناب کنند، 
زیرا اثرات هیجانی که در س��ال ۱399 دیدیم بسیار ناگوار بود. پس خودداری 
کنند که ضرر و زیانی شامل کسی نشود. مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه در 
عرضه اولیه س��هام ۱0 تا ۱۲ درصد به سهامداران خرد تعلق می گیرد، گفت: 
هر سهامدار خرد می تواند برای هر باشگاه 300 هزار تومان سفارش بگذارد. به 
گفته فدایی، ش��رکت فرابورس توصیه ای برای خرید و فروش و نگهداری این 

سهام یا هیچ سهام دیگری ندارد.
او با تاکید بر اینکه قیمتی که باشگاه ها عرضه می شوند توسط کارشناسان 
رس��می دادگستری تعیین شده اس��ت، افزود: در بازار سرمایه قیمت براساس 
انتظارات سرمایه گذاران تعیین می ش��ود. باید تمرکز مدیران عامل دو باشگاه 
اقتصادی کردن فعالیت های دو باشگاه باشد و اجازه دهند قیمت گذاری را عرضه 
و تقاضا تعیین کند. ما به صورت مستمر بر معامالت روزانه نظارت داریم و اگر 
دستکاری قیمت مشاهده شود معامالت ابطال خواهد شد. فضای مجازی هم 

رصد می شود و با کانال هایی که اغواگر هستند برخورد خواهد شد.
فدای��ی با بیان اینکه معامالت در قالب افزایش س��رمایه خواهد بود و منابع 
حاص��ل از آن به داخل ش��رکت برمی گ��ردد، گفت: معامالت ثانویه توس��ط 
سهامداران ثبت ش��ده انجام می شود و منابع به داخل باشگاه نمی رود. اگر در 
عرضه فردا یک میلیون و ۲00 هزار نفر مشارکت کرده و هر نفر 300 هزارتومان 
س��فارس بگذارند عرضه تکمیل خواهد ش��د. اگر ۵00 هزار نفر شرکت کنند 

مابقی توسط متعهد پذیره نویس خریداری می شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در این نشست با اشاره به عرضه سهام دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس، گفت: مردم می توانند براساس عالقه مندی خود 
سهامدار این باشگاه ها شوند. حسین قربانزاده با بیان اینکه این دو باشگاه میراث 
ورزش��ی کشور هستند، گفت: این وظیفه مس��ئوالن امر را در وزارت اقتصاد و 
وزارت ورزش س��نگین تر می کند. او با اش��اره به اقداماتی که پیش از این برای 
بورسی شدن سرخابی ها انجام شده است، ادامه داد: این پیگیری ها و اقدامات 
در س��ه ماه گذشته جدی تر شد. از س��ال ۱376 که این موضوع مطرح شد و 
از سال ۱388 که شرکت ها در فهرست واگذاری قرار گرفتند همه منتظر این 
روز بودند تا مردم براساس عالقه مندی خود سهامدار این باشگاه ها شوند. یکی 
از مهمترین کارها در س��ه ماه گذشته، تشکیل ستاد هماهنگی برای واگذاری 
باش��گاه ها در سازمان خصوصی س��ازی بود که از همه دست اندرکاران دعوت 
ش��د در این ستاد حضور داشته باش��ند. به گفته وی، وظیفه این ستاد اصالح 
مشکالتی بود که سر راه واگذاری دو باشگاه قرار داشت. از جمله تعیین تکلیف 
وضعیت بدهی، طرح کسب و کار و درآمدزایی دو باشگاه، تعیین تکلیف امالک 
و اموال غیرمنقول دو باشگاه و نکاتی که به فرآیند واگذاری و شرایطی که برای 
حضور در فرابورس الزم بود. دو باشگاه علی رغم مشکالتی که داشتند توانستند 
در بازار پایه فرابورس پذیرش شوند. مهمترین دستاورد این اتفاق شفافیت بود 

که بدون کم وکاست صورت های مالی دو شرکت در کدال منتشر شد.
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی با تاکید بر اینکه باش��گاه استقالل اسناد 
بیش��تری را منتشر کرده است، گفت: پرسپولیس هم سعی می کند به انتشار 
اسناد برسد. مهمترین اتفاق فردا )یکشنبه( نظارت مردم بر وضعیت اقتصادی 
دو باشگاه خواهد بود. هرچند ۱0 درصد سهام به مردم عرضه می شود، اما مردم 
مالک باش��گاه هستند، امیدواریم آغاز مشارکت مردم و وضعیت سهامداری تا 

شهریور طوری باشد که سهم دولت به زیر ۵0 درصد برسد.
او در مورد ارزش گذاری دو باش��گاه نیز توضیح داد: ارزش واقعی دو باش��گاه 
بیشتر از چیزی است که تعیین شده، چراکه دو باشگاه در قلب همه هواداران 
جا دارند. برای ارزش گذاری سازمان خصوصی سازی باید قوانینی را رعایت کند، 
در این راستا برای شرکت هایی که طی سه سال گذشته سودآور نبودند از ارزش 
روز خالص دارایی ها اس��تفاده شده اس��ت. یعنی دارایی های قبلی، دارایی های 

ثابت، امالک و مستغالت و برند دو باشگاه ارزش گذاری شده است.
قربانزاده در مورد تفاوت دو قیمت باشگاه هم گفت: تفاوت قیمت دو باشگاه 
براساس اسناد و مدارکی بوده که معطوف بر درآمدزایی است. این ارزشگذاری 
توس��ط کارشناسان رسمی دادگس��تری صورت گرفته است، سپس در هیأت 
واگذاری مطرح شد و هر دو کارشناس اذعان کردند که از روش یکسانی برای 
ارزشگذاری دو باشگاه استفاده شده است. وی با بیان اینکه برای نخستین مرتبه 
ارزشگذاری برند باشگاه اتفاق می افتد، گفت: این فرآیند ممکن است نقدهایی 
به دنبال داشته باشد اما هرآنچه کارشناسان رسمی دادگستری تایید کرده اند 

تصویب شده است. 

خبرنــامه

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

امروز قرار اس��ت بخشی از سهام سرخابی ها از طریق بازار پایه فرابورس 
پذیره نویسی شود. این عرضه س��هام به روش صرف سهام انجام می شود، 
یعنی خریداران س��هام پرس��پولیس باید به ازای هر س��هم 3387ریال و 
خریداران س��هام اس��تقالل ۲9۱0 ریال به ازای هر سهم پرداخت کنند. 
حداکثر س��هام قابل خرید پرسپولیس 88۵ سهم و استقالل ۱030 سهم 
است و در صورتی که همه سهام به فروش برسد، سهم دولت در پرسپولیس 
به 90درصد و در استقالل به 88.۵درصد خواهد رسید. البته طبق اطالعیه 
فرابورس، میزان سهام قابل عرضه استقالل بیشتر از پرسپولیس است و در 
جریان این پذیره نویسی، ۱۱.۵درصد از سهام باشگاه استقالل )معادل یک 
میلیارد و ۲36میلیون سهم( و ۱0درصد از سهام پرسپولیس )معادل یک 
میلیارد و 34میلیون سهم( از طریق بازار پایه فرابورس عرضه می شود. در 
صورت فروش همه سهام این دو باشگاه در روز یکشنبه، 3۵0میلیارد تومان 
نقدینگی به باشگاه پرسپولیس و 360میلیارد تومان منابع مالی جدید به 

استقالل تزریق می  شود.
س��هام س��رخابی ها باید از طریق تابلوی نارنجی بازار پایه عرضه ش��ود. 
فرابورس ایران از چهار بازار اول، دوم، سوم و بازار پایه تشکیل شده که بازار 
پایه خود به س��ه تابلوی زرد، نارنجی و قرمز تقسیم می شود. عرضه سهام 
در بازار های اول و دوم منوط به رعایت استاندارد ها ازجمله میزان سرمایه 
و س��ودآوری شرکت هاست، اما این استاندارد ها در بازار پایه وجود ندارد و 
می توان گفت در بازار پایه فرابورس س��هام شرکت هایی دادوستد می شود 
که ریس��ک مالی زیادی دارند. طبق قوانین بازار پایه، ریسک شرکت های 
حاضر در بازار پایه خود مش��تمل بر س��ه بخش اس��ت؛ بازار قرمز شامل 
ش��رکت هایی است که بیشترین ریسک را دارند، بازار زرد ریسک کمتری 
نس��بت به بازار قرمز دارند و حد وسط آن نیز شرکت هایی هستند که در 

بازار نارنجی فعالند.
بلوکه شدن سرمایه پس از پذیره نویسی

ابتدا برای خرید س��هام س��رخابی ها باید کد س��هامداری داش��ت. کد 
س��هامداری یک شناسه است که برای هر فرد صادر می شود و عملکردی 
ش��بیه کد ملی دارد. یعنی هر ش��خص حقیقی یا حقوقی یک کد بورسی 
منحصر به خود دارد که در بورس با این شناس��ه ش��ناخته می شود. تمام 
معامالت و دارایی های ش��خص س��هامدار در همین کد سهامداری ثبت و 
نگهداری می شود. برای دریافت کد سهامداری کافی است به سامانه سجام 

مراجعه و پس از احراز هویت مجازی، کد سهامداری دریافت کرد.
اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد و روز گذشته در صحبت های 
مدیرعامل فرابورس ایران در نشست خبری نیز مطرح شد، لزوم پرهیز از 

هیجان زدگی در خرید س��هام دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس است. در 
نتیجه هواداران س��رخابی ها باید با آگاهی کامل سرمایه گذاری کنند و به 
بلوکه ش��دن سرمایه سهامداران سرخابی ها پس از پذیره نویسی نیز توجه 
کنند. در روش واگذاری از طریق »افزایش س��رمایه از محل صرف سهام« 
آورده سرمایه گذاران )سهامداران( پس از پایان پذیره نویسی تا زمان مفتوح 
ش��دن دوباره نماد به دلیل اجرایی ش��دن فرآیند افزایش سرمایه، بلوکه 

می شود. پیش بینی می شود این موضوع چند ماه به طول بینجامد.
براساس این گزارش، سرانجام پس از مدت ها قرار است امروز برای اولین 
بار ضمن مفتوح ش��دن نماد دو باشگاه پرطرفدار و محبوب پایتخت یعنی 
پرس��پولیس و استقالل در فرابورس، پذیره نویس��ی آنها نیز انجام شود. با 
توجه به اینکه ش��یوه واگذاری این دو باش��گاه از طریق »افزایش سرمایه 
از محل صرف س��هام« اس��ت پس از پایان پذیره نویسی س��رمایه گذاران 
باید منتظر انجام فرآیند افزایش س��رمایه که امری زمانبر و در اکثر اوقات 
چندین ماهه است باشند. این یعنی آورده های سرمایه گذاران در این مدت 
با پایان پذیره نویس��ی بلوکه می ش��ود و این موضوع تا نهایی شدن فرآیند 
افزایش سرمایه ادامه خواهد داشت. دوشنبه هفته گذشته بود که شرکت 
فرابورس ایران، اطالعیه درج دو ش��رکت فرهنگی و ورزش��ی اس��تقالل و 
پرس��پولیس را در بازار پایه و تابلوی نارنجی با نمادهای »پرس��پولیس« و 
»اس��تقالل« اعالم کرد. سپس س��روش خواجه حق وردی، معاون نظارت 
بازار در نامه ای آنی از مدیران عامل ش��رکت های کارگزاری عضو فرابورس 
درخواس��ت کرد که خود را برای پذیره نویسی سرخابی ها آماده کنند. در 
این نامه آمده است: »با عنایت به درج شرکت های استقالل و پرسپولیس 
و نیز پذیره نویس��ی قریب الوقوع س��هام ش��رکت های مذکور )احتماال در 
روز یکش��نبه ۱۵ اسفندماه( خواهش��مند است با توجه به احتمال حضور 
مش��ارکت کنندگان متعدد اقدامات الزم درخصوص عدم بروز مش��کل در 

کسب وکاری و نیز زیرساخت های فنی را مبذول فرمایید.«
از خصوصی سازی تا بورسی سازی

در این روش، ش��رکت س��هام خود را از طریق پذیره نویسی و با قیمتی 
بیش از قیمت اس��می در بازار به فروش می رس��اند. سپس تفاوت حاصل 
از قیمت فروش و قیمت اسمی را یا به حساب اندوخته منتقل می کند یا 

در ازای آن، به س��هامداران سابق شرکت، سهام جایزه تخصیص می دهد. 
افزایش سرمایه به روش صرف سهام به دو نوع با حفظ حق تقدم و سلب 
حق تقدم انجام می ش��ود که در موضوع این دو باشگاه قرار است نوع دوم 
اجرایی شود. افزایش سرمایه با سلب حق تقدم به معنای افزایش سرمایه با 
سلب حق تقدم از سهامداران فعلی شرکت و عرضه عمومی سهام جدید در 
بازار س��رمایه است. به عبارت دیگر، در این روش اولویتی برای سهامداران 
فعلی برای شرکت در افزایش سرمایه وجود ندارد و سهام جدید از طریق 

پذیره نویسی در مدت کوتاهی در بازار به فروش می رسد.
در توضیح افزایش س��رمایه از محل صرف س��هام باید گفت اگر شرکت 
اندوخته یا س��ود انباشته ای نداشته باش��د که بخواهد از آن محل افزایش 
س��رمایه دهد، می تواند از محل آورده نقدی سهامداران و با قیمتی باالتر 
از قیمت اس��می س��هم اقدام به افزایش س��رمایه کن��د. مهمترین مؤلفه 
افزایش سرمایه به شیوه صرف سهام، تمایل سهامدار اصلی شرکت است. 
در ش��رکت هایی که درصد س��هام مدیریتی متزلزل است، سهامدار اصلی 
نگران از دس��ت دادن کنترل شرکت است. اگر س��هامدار اصلی برنامه ای 
برای مشارکت در افزایش سرمایه نداشته باشد، درصد سهام مدیریتی وی 

کاهش یافته و احتماال کنترل شرکت را از دست خواهد داد.
زمانی افزایش سرمایه با صرف  سهام موفق است که شرایط بازار، صنعت 
و شرکت از دیدگاه سرمایه گذاران مثبت باشد و به  عبارت  بهتر، بازار پررونق 
باش��د. اگر ب��ازار دارای رکود یا روند نزولی ب��وده و دورنمای مثبتی برای 
آن متصور نباش��د، برنامه افزایش سرمایه با موفقیت ناچیزی همراه است. 
درنتیجه شرط موفقیت در این شیوه، وجود چشم انداز مثبت برای بازار و 
سهام شرکت است. البته در مورد پرسپولیس و استقالل با توجه به وجود 
طرفداران متعدد این موضوع صدق نمی کند و در هر ش��رایط این دو نماد 
خریدار خواهند داش��ت. نکته قابل توجه اینجاست که بهره گیری از گزاره 
خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقالل در ۱۵ اسفندماه اشتباه 
اس��ت و صرفا قرار اس��ت به اندازه ۱0 تا ۲0 درصد ارزش این دو باشگاه از 
طریق افزایش سرمایه از محل صرف سهام واگذار شود و در نهایت پس از 
انجام این فرآیند هم مدیریت و هم مالکیت س��رخ آبی ها در اختیار دولت 

خواهد ماند.

هر سهم استقالل و پرسپولیس چند؟

راهنمای خرید سهام سرخابی ها
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 خبری از کاهش قاچاق
در بازار سیگار نیست

در پ��ی انتش��ار گ��زارش وزارت صم��ت مبن��ی ب��ر کاهش 
برآورد قاچاق س��یگار نس��بت به سال گذش��ته، رئیس انجمن 
تولیدکنن��دگان، صادرکنن��دگان و واردکنن��دگان محصوالت 
دخان��ی گف��ت مش��اهدات میدانی کاه��ش قاچ��اق را تایید 
نمی کن��د، چراکه س��یگار قاچاق به راحت��ی در تمام دکه های 
روزنامه فروشی، عمده فروشی ها و از سوی دستفروشان عرضه 

می شود.
محمدرضا تاجدار در گفت وگو با ایسنا، درباره افزایش حدود 
۱0 درصدی تولید س��یگار در 9 ماهه امس��ال، اظهار کرد: این 
افزایش بیش��تر مربوط به برنده��ای بین المللی بود، چراکه در 
پ��ی اعمال مالیات نخی ۲۵0 هزار تومان��ی به ازای هر کارتن 
س��یگار تولید داخل با نش��ان ایرانی و ۵00 ه��زار تومانی هر 
کارتن س��یگار با نش��ان بین المللی، تولی��د برندهای ایرانی در 

سال جاری کاهش یافت.
ب��ه گفته وی، علت کاه��ش تولید برنده��ای ایرانی این بود 
که با توجه به پایین تر بودن قیمت پایه این س��یگارها، مالیات 
نخی وضع ش��ده فش��ار بیش��تری بر تولیدکنندگان داخلی با 
نش��ان ایرانی تحمیل کرده و امکان رقاب��ت با کاالی قاچاق و 

شرکت های بین المللی برای آنها فراهم نشد.
رئیس انجمن محص��والت دخانی همچنی��ن درباره کاهش 
برآورد قاچاق س��یگار در آمار وزارت صمت، گفت: مش��اهدات 
میدانی کاهش قاچاق را تایید نمی کند. چراکه س��یگار قاچاق 
به راحتی در تمام دکه های روزنامه فروشی، عمده فروشی ها و 

از سوی دستفروشان عرضه می شود.
وی یکی از دالیل افزایش قاچاق سیگار و افزایش هزینه های 
تولی��د را اعمال تحریم ه��ا عنوان کرد و گف��ت: هزینه تامین 
م��واد اولیه از جمل��ه هزینه حمل و نقل، هزینه ارس��ال پول، 
محدودیت در خرید مواد اولیه از برخی کش��ورها و... به دلیل 
وجود تحریم ها نس��بت به کش��ورهای همسایه باالتر است و با 
توجه به مرزهای گسترده ایران و وضعیت کشورهای همسایه، 

قاچاق به راحتی انجام می شود.
البت��ه به گفته تاجدار افزایش مالیات س��یگار هم بر افزایش 

هزینه های تولید و افزایش قاچاق تاثیرگذار است.
وی در پایان گفت ک��ه مخالفت مجلس با افزایش چند صد 
درصدی مالیات نخی سیگار در سال آینده از افزایش چشمگیر 

قاچاق جلوگیری خواهد کرد.
گفتنی اس��ت که براس��اس جدیدترین آم��ار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برآورد قاچاق س��یگار در 9 ماهه امسال حدود 
49 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

نماگربازارسهام

مدیرعامل اس��بق سایپا ضمن تاکید بر ضرورت آزادسازی واردات در 
س��ال آینده گفت مصوبات مجلس مبنی بر واردات خودرو نیز نش��ان 
می دهد که نمایندگان نس��بت به این موضوع واقف هس��تند، اما به هر 

حال فشارهایی نیز پشت پرده در برابر این موضوع وجود دارد.
س��عید مدن��ی در گفت وگو ب��ا خبرن��گار خبرخ��ودرو، درخصوص 
ضرورت ها و اهداف واردات خودرو اظهار داش��ت: تا قبل از س��ال 97 و 
بروز مشکل ثبت سفارشات غیرقانونی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی 

به آسانی اقدام به واردات خودرو می کردند.
وی افزود: بررسی روند واردات طی چند سال گذشته نشان می دهد، 
حتی در زم��ان آزادی واردات نیز تعداد خودروه��ای وارداتی از 30 تا 
۱00 هزار دستگاه فراتر نرفته که بیانگر سهم ۵ درصدی از تولید داخل 
است. این بدان معنا است که آزادسازی واردات آسیبی به تولید داخل 
نمی رس��اند و دوم اینک��ه عمده خودروهای واردات��ی که الکچری بوده 
و با قیمت های باال و یا قیمت های متوس��ط رو ب��ه باال، عالوه بر اینکه 
س��گمنتی از بازار را تغذیه می کردند، رقیبی برای محصوالت داخلی به 

شمار نمی رفتند.
مدیرعامل اس��بق سایپا گفت: واردات با تیراژی مبنی بر ۵0 تا ۱00 
هزار دس��تگاه تا حدودی به تنظیم بازار خودرو کمک می کند. این در 
حالی اس��ت که ممنوعیت واردات در چند س��ال اخیر، افزایش قیمت 
شدیدی را در میان خودروهای خارجی ایجاد کرد. این وضعیت نشانگر 
وجود مافیا در این صنعت اس��ت که مانع از واردات و در مقابل افزایش 

شدید قیمت خودروهای وارداتی موجود در داخل شد.
مدن��ی در ادامه بر ضرورت آزادس��ازی واردات تاکید ک��رد و افزود: 
مصوبات مجلس مبنی بر واردات خودرو نیز نشان می دهد که نمایندگان 
نسبت به این موضوع واقف هستند، اما به هر حال فشارهایی نیز پشت 
پ��رده وجود دارد و به نظر می رس��د نقل و انتق��ال خودروهای خارجی 
ب��ا قیمت های باال منافع زی��ادی برای عده ای به هم��راه دارد که مانع 
از واردات می ش��وند، زیرا به دنبال آزادی واردات و ورود آن از مجاری 

قانونی، قیمت  ها به شکل کنونی افزایشی نخواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا علی رغم برخی از مخالفت ها ناگزیر 
آزادی واردات در س��ال آینده اتفاق خواهد افتاد، بیان کرد: می بایست 
این اتفاق در سال آینده به وقوع بپیوندد زیرا ممانعت از واردات خودرو 
ب��ر قیمت خودروه��ای داخلی اثرگذار بوده به نح��وی که خودرویی با 
قیم��ت کارخانه ای ۱80 میلیون تومان و با نرخ ۲۵0 میلیون تومان در 
بازار ب��ه دلیل ممنوعیت واردات به چیزی حدود 400 تا ۵00 میلیون 

تومان رسیده که غیرمنطقی است.
مدیرعام��ل اس��بق س��ایپا تصری��ح کرد: در این ش��رایط ک��ه بهای 
خودروهای خارجی نیز افزایش ش��دیدی داش��ته، خری��داران را بر آن 
داشته که نسبت به خرید خودروهای مونتاژ داخل که به روزتر هستند، 
اق��دام نمایند که همی��ن امر موجب افزایش قیمت ای��ن خودروها نیز 

می شود.
مدن��ی در پایان خاطرنش��ان ک��رد: واردات خودرو ع��الوه بر ایجاد 

فضای رقابتی، موجب تنظیم بازار می ش��ود. تجربه نشان داده که ورود 
خودروهای ارزان قیمت نیز امکان پذیر نیست، زیرا خودروهای وارداتی 
مش��ابه با خودروهای پرتیراژ س��اخت داخل نظیر تیبا، س��اینا و پژو از 
لح��اظ قیمتی و با توجه به ن��رخ دالر وجود ندارد، اما در صورت وجود 
واردات آنها با ایجاد فضای رقابتی به نفع صنعت خودروی کشور خواهد 

بود. 

ناگزیر از آزادسازی واردات خودرو در سال آینده هستیم
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بازاریابی در یوتیوب و 3 نکته ای که باید بدانید

به قلم: زک بنسون
Assitagram کارشناس بازاریابی و موسس آژانس بازاریابی

ترجمه: علی آل علی

یوتیوب در طول س��ال های اخیر محبوبیت بسیار زیادی در میان 
کارب��ران و به طور طبیع��ی بازاریاب ها پیدا کرده اس��ت. این امر با 
جری��ان افزایش محبوبیت فرمت ویدئو در پیوند بوده و اهمیت این 
نکت��ه را ب��ه خوبی بیان می کند. با این حس��اب اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاط��ب هدف ب��ه طور حرف��ه ای در حوزه 
بازاریابی هستید، باید تکنیک ها و نکات کاربردی در فضای یوتیوب 

را در خاطر داشته باشید. 
امروزه ش��مار بسیار زیادی از برندها به دنبال حضور در یوتیوب و 
تولید محتوا در این فضا هس��تند. بنابراین شما هم برای جلب نظر 
مخاطب هدف درگیر یک رقابت ش��دید خواهید ش��د. در این میان 
اگر ش��ما توانایی رقابت مناس��ب با دیگر برندها را نداش��ته باشید، 
خیلی زود از رقابت بازاریابی در یوتیوب کنار گذاش��ته خواهید شد. 
این امر می تواند نتایج ناگوار بس��یار زی��ادی برای برندتان به همراه 

داشته باشد. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات برای 
بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف در فضای یوتیوب 
اس��ت. در ادامه س��ه نکته مهم و کلیدی در این رابطه را با هم مرور 

خواهیم کرد. 
پیروی از قوانین سئو یوتیوب

یوتیوب شرایط و قواعد سئو متفاوتی در مقایسه با دیگر پلتفرم ها 
دارد. شما در یوتیوب محتوای ویدئویی را به عنوان مهمترین فرمت 
در دس��ترس دارید. این امر به برند ش��ما ب��رای طراحی ویدئوهای 
جذاب امکانات بس��یار زیادی می ده��د. با این حال نکته دیگری در 
این میان مربوط به استفاده از سئو در قالب متن است. شما برای هر 
ویدئو امکان اس��تفاده از محتوای متنی را دارید. با این حساب دیگر 
مش��کلی در استفاده از کلیدواژه های کاربردی از سوی برندتان باقی 
نخواهد ماند. این امر به ش��ما برای جلب نظر کاربران به ویدئوهای 

برندتان کمک شایانی خواهد کرد. 
یادتان باشد شما در یوتیوب باید محتوایی تولید کنید که کاربران 
به طور مش��خص دنبالش هس��تند، در غیر این صورت شاید هرگز 
توانایی جلب نظر مخاطب هدف به طور حرفه ای را پیدا نکنید. این 
امر فعالیت شما در دنیای یوتیوب را به شدت سخت کرده و بازدید 

ویدئوهای تان را نیز کاهش خواهد داد. 
شناخت معیارهای درست برای ارزیابی وضعیت بازاریابی

هر کمپین بازاریابی باید از س��وی بازاریاب ها با دقت باالیی مورد 
ارزیاب��ی قرار گیرد. بدون تردید هر برندی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نیاز به اس��تفاده از نکات حرفه ای دارد. در این میان 
یکی از معیارهای خوب برای ارزیابی وضعیت ویدئوها و کمپین برند 
در یوتیوب مقایسه بازدید هر ویدئو با میانگین بازدید کلی تان است. 
ای��ن امر در مورد نرخ کلیک کاربران ب��ر روی لینک های جانبی تان 
در کپش��ن هر ویدئو نیز مصداق دارد. با این حساب اگر نرخ کلیک 
مورد نظر باال باشد، ش��ما توانایی بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تان به طور حرفه ای و کاربردی پیدا کرده اید. 
اگ��ر ویدئوها یا کمپین ش��ما ب��ه هر دلیل��ی در زمینه جلب نظر 
مخاط��ب هدف عملکرد مناس��ب را ب��ه همراه ندارد، ش��ما باید به 
س��رعت نسبت به این اتفاق واکنش نشان دهید، در غیر این صورت 
شاید خیلی زود شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
از بین برود. توصیه ما در این میان تالش برای به روز رس��انی مداوم 
اس��تراتژی تولید محتوای تان در یوتیوب است. این امر به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر آنها به طور حرفه ای 

کمک خواهد کرد. 
پاسخگویی به سواالت مشخص

کارب��ران در دنیای یوتیوب به غیر از س��رگرمی به دنبال پاس��خ 
برخی از سواالت ش��ان هم هستند. اگر شما در این میان به سواالت 
مشخصی در ویدئوهای تان توجه کرده و پاسخ های کاربردی به آنها 
بدهید، ش��انس تان برای تاثیرگذاری نهای��ی بر روی مخاطب هدف 
به ش��دت افزایش پیدا می کند. با این حس��اب شما دیگر مشکلی از 
نظر افزایش بازدید ویدئوهای تان نخواهید داشت. نکته جالب اینکه 
گاهی اوقات ویدئوهای کاربردی حتی بدون نیاز به تبلیغات و صرف 
هزینه از س��وی برندها نیز به طور گسترده مورد توجه کاربران قرار 
می گیرد. بنابراین شما باید همیشه در قالب این شیوه اقدام به تولید 

محتوا و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نمایید. 
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کارب��ران در دنی��ای آنالین به طور روزمره با حج��م باالیی از محتوا در 
ارتباط هس��تند. این امر از بس��یاری از جهات شبیه به بمباران کاربران با 
محتوای بازاریابی اس��ت. وقتی هم که تع��داد محتوای بازاریابی در دنیای 
آنالین زیاد می ش��ود، کم توجهی کاربران به آنها امری طبیعی خواهد بود. 
در ای��ن میان ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف باید به طور 
مداوم در تالش برای بهبود کیفیت محتوای تان باشید. این امر فقط و فقط 
از طریق استفاده از ترندهای مناسب و بهینه صورت می پذیرد، در غیر این 
صورت ش��ما خیلی زود محتوایی به شدت کلیشه ای پیش روی مخاطب 
هدف تان قرار خواهید داد. آن وقت دیگر کمتر کسی در بازار حتی حاضر 

به مشاهده محتوای تان هم خواهد شد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از ترندهای برتر برای بازاریابی 
محتواست. اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به 
شیوه ای نوآورانه هستید، نکات مورد بحث در این مقاله اهمیت بسیار زیادی 
برای شما خواهد داشت. این نکات به کسب و کارتان برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف به طور حرفه ای کمک کرده و موقعیت تان در بازار را 
نیز به شدت بهینه سازی خواهد کرد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در 

این راستا را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
تمرکز بر روی تولید محتوای شخصی سازی شده

در دنی��ای پر س��ر و ص��دای دیجیتال هیچ چی��ز به ان��دازه محتوای 
شخصی س��ازی ش��ده به برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک نخواهد کرد. اگر ش��ما به دنبال جل��ب نظر مخاطب هدف و ایجاد 
تمایز برای برندتان به طور همزمان هس��تید، یکی از بهترین توصیه ها در 
ای��ن میان می تواند اس��تفاده از اطالعات دقیق درباره مخاطب هدف برای 
شخصی سازی محتوا باشد. شما با چنین کاری به ساده ترین شکل ممکن 
محت��وای مورد عالقه کاربران را طراحی و پیش روی ش��ان قرار می دهید. 
با این حس��اب دیگر نگرانی بابت نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

پیش روی تان نخواهد بود. 
یادتان باشد نحوه شخصی سازی محتوا از سوی شما باید براساس ماهیت 
و صدای برندتان صورت گی��رد، در غیر این صورت تاثیرگذاری الزم را به 
همراه نخواهد داشت. متاسفانه امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف ش��ان از هر نوع اطالعاتی س��ود می برند. این امر در 
نهایت موجب بی توجهی به ویژگی های منحصر به فرد برند شده و محتوایی 

جذاب پیش روی مخاطب هدف قرار نخواهد داد. 
اگر ش��ما در مس��یر شخصی س��ازی محتوای بازاریابی تان از پرسونای 
مشتریان نیز استفاده نمایید، کارتان بی نهایت ساده تر خواهد شد. درست 
به همین خاطر وقتی قصد بازاریابی محتوا را دارید، باید قبل از هر نکته ای 
ب��ه گردآوری اطالع��ات درباره مخاطب هدف تان و طراحی پرس��ونا برای 
گروه های مختلف آنها اقدام نمایید. این امر مس��یر ش��ما در زمینه تولید 

محتوای جذاب و مورد پسند مخاطب تان را بی نهایت ساده خواهد کرد. 
توجه به نیازهای متغیر مشتریان

مش��تریان در بازار همیشه نیازهای یکسانی ندارند. این امر برای برندها 
و تیم های بازاریابی حس��ابی دردسرساز می ش��ود. بر این اساس شما باید 
همیشه نگاه تان به وضعیت مشتریان و تغییر سلیقه شان در دنیای کسب و 
کار باشد، در غیر این صورت شاید خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری 
بر روی آنها از بین برود. در این میان هم با حضور دامنه وسیعی از برندهای 
رقیب شما خیلی زود رقابت را به دیگر کسب و کارها واگذار خواهید کرد. 
مش��تریان در طول سال های اخیر انتظارات بسیار زیادی از برندها پیدا 
کرده اند. بخش��ی از این انتظارات شامل توجه مداوم یک برند به نیازهای 
مش��تریان و رفع آنها در بلندمدت است. اگر شما در این میان با نیازهای 
تازه ای از سوی مشتریان رو به رو شدید، باید توانایی پاسخگویی سریع به 
آنها را داش��ته باشید، در غیر این صورت شاید خیلی زود تبدیل به برندی 

کلیشه ای در میان مشتریان گردید. 
یک��ی از س��اده ترین راهکارها برای توج��ه به نیازه��ای در حال تغییر 
مشتریان پیگیری رویدادهای تازه اس��ت. امروزه اتفاقات مربوط به کرونا، 
گفت و گوی نزدیک با مشتریان و همچنین الگوبرداری از برندهای بزرگ 
در زمینه نحوه فعالیت ش��ان در بازار اهمیت بسیار زیادی دارد. این نکات 
به ش��ما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مش��تریان کمک بسیار زیادی 
می کند. هرچه باشد برندهای بزرگ در بازار تجربه بیشتری دارند. این امر 
در کنار منابع مالی و نیروی انسانی حرفه ای شان الگوبرداری از آنها را بدل 

به امری جذاب و مناسب می کند. 
داستان سرایی با چاشنی مطالعه بازار

داستان س��رایی برای برندها همیش��ه یک ابزار حرفه ای و بی نقص بوده 
است. مشتریان در بازارهای مختلف تمایل باالیی برای شنیدن داستان های 
مختلف دارند. درس��ت به همین خاطر شما باید از این عنصر به خوبی در 
فعالیت برندتان سود ببرید، در غیر این صورت شاید خیلی زود رقبای دیگر 
جای شما در بازار را بگیرند. آن وقت دیگر با هیچ راهکاری امکان بازگشت 

به بازار و تاثیرگذاری بر روی مشتریان را پیدا نخواهید کرد. 

اگر ش��ما به دنبال داستان سرایی در دنیای کسب و کار هستید، یکی از 
ایده های مناس��ب در این میان مربوط به مطالع��ه درباره ویژگی های بازار 
هدف و س��پس ترکیب ایده های تان با امکانات موجود است. چنین امری 
داس��تان ش��ما را مناس��ب با فضای بازار کرده و احتمال استقبال مناسب 
کاربران از محتوای تان نیز به طور چشمگیری بیشتر خواهد شد. درست به 
همین خاطر شما باید همیشه استفاده از شیوه های حرفه ای برای مطالعه 
بازار را مد نظر داشته باشید. در این میان همکاری با موسسه های حرفه ای 
نیز همیش��ه گزینه مناس��بی برای تان خواهد بود. چنین موسس��ه هایی 
گزارش ه��ای دقیق درب��اره وضعیت تان را به روز رس��انی ک��رده و امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را فراهم می س��ازد.  امروزه داستان های 
جذاب برای مشتریان همیشه ویژگی هایی نظیر مطالعه دقیق رفتار کاربران 
و همچنی��ن انطباق با ش��رایط بازار هدف را در خود دارد. با این حس��اب 
ش��ما هم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید چنین راهکاری را 
در دس��تور کارتان قرار دهید، در غیر این صورت شاید خیلی زود فرصت 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست بدهید. 
تولید محتوا برای افزایش سود نهایی

تولید محتوا در دنیای کس��ب و کار برای بسیاری از برندها صرفا جنبه 
سرگرم س��ازی مشتریان یا حتی بهینه سازی ترافیک س��ایت را دارد. این 
تصورات از دنیای بازاریابی اگرچه بس��یار جذاب به نظر می رس��د، اما شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بازگشت سرمایه به طور حرفه ای 
نیاز به نکات بیشتری نسبت به صرف بازاریابی معمولی خواهید داشت. این 
امر شامل تالش برای بهینه سازی محتوای بازاریابی برند به منظور دریافت 
نتیجه مشخص از این فرآیند است. شما فقط در این صورت امکان کسب 
درآمد از محتوای بازاریابی تان را خواهید داش��ت، در غیر این صورت باید 
به طور مداوم برای تحقق اهداف تان هزینه های سنگینی را تحمل نمایید. 
بهینه س��ازی محتوا برای بازگشت س��رمایه و افزایش سود نهایی اغلب 
اوقات با یک راهکار س��اده دنبال می شود. این راهکار هم چیزی نیست به 
غیر از اس��تفاده از یک استراتژی بازاریابی. وقتی شما یک استراتژی کامل 
برای بازاریابی و تولید محتوا داش��ته باشید، تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور حرفه ای بدل به امری لذت بخش خواهد شد. از سوی دیگر 
با داشتن اهداف دقیق و آگاهی از نحوه فعالیت در بازار جلب نظر کاربران 
نیز دیگر هدفی دور از دسترس نخواهد بود. بنابراین شما می توانید با خیال 

راحت براساس استراتژی بازاریابی تان اقدام به تولید محتوا نمایید. 
توجه به نرخ کلیک محتوا

نرخ کلیک بیانگر نکات بسیار مهمی درباره محتوای بازاریابی است. این 
نرخ میزان موفقیت شما برای تاثیرگذاری بر روی کاربران را نشان می دهد. 
اگر نرخ مورد نظر در محتوای ش��ما باال باش��د، شانس بسیار زیادی برای 

بازگشت سرمایه باال و بهینه سازی شرایط تان خواهید داشت. 
ن��رخ کلیک محتوا به میزان کلیک کاربران بر روی لینک های مربوط به 
محتوای بازاریابی برندتان در موتورهای جس��ت و جو اش��اره دارد. با این 
حس��اب هرچه نرخ موردنظر باالتر باشد، ش��ما ترافیک باالتر و همینطور 
بازدید بیش��تری برای محتوای تان جذب کرده اید. این امر در اغلب موارد 
برای برندها بی نهایت مهم بوده و بسیاری از کسب و کارها برای جلب نظر 
مخاطب هدف ش��ان اقدام به اس��تفاده از تکنیک های مختلف برای باالتر 

بردن این نرخ می کنند. 
ش��ما برای بهینه س��ازی نرخ مورد بحث در این بخش نیازی به تحمل 
سختی های فراوان ندارید. مهمترین مسئله در این میان تالش برای به روز 
رس��انی محتوای قدیمی برند و استفاده از آنها در پلتفرم های جدید است. 
ش��ما با ای��ن کار دیگر هزینه های گزاف مربوط به تولی��د محتوای تازه را 
پرداخت نخواهی��د کرد. همچنین به خوبی فرص��ت تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان را نیز پیدا می کنید. 
طراحی بیشتر ویدئوهای کوتاه

ویدئوه��ای کوتاه در طول س��ال های اخیر محبوبیت بس��یار زیادی در 
مقایس��ه با نمونه های طوالن��ی پیدا کرده اند. این امر در دو س��ال اخیر با 

ظهور تیک تاک و کمی قبل تر با س��رویس اس��توری در اغلب شبکه های 
اجتماعی به عنوان ترندی مهم ظاهر شده است. با این حساب برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان چاره ای به غیر از پیروی از این ترند 
تازه ندارند، در غیر این صورت ش��اید شما هرگز شانسی برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید. این امر ن��ه یک تهدید برای روند 
بازاریابی و تولید محتوای شما، بلکه فرصتی مناسب به منظور تاثیرگذاری 

بر روی کاربران خواهد بود. 
امروزه بس��یاری از شبکه های اجتماعی س��رویس های ویژه ای برای به 
اشتراک گذاری ویدئوهای کوتاه رونمایی کرده اند. با این حساب شما برای 
بارگذاری ویدئوهای کوتاه مش��کل چندانی پیش رو ندارید. نکته مهم در 
این میان تالش برای اس��تفاده از ایده های مناس��ب برای چنین الگویی از 
بازاریابی اس��ت. وقتی برندها در بلندمدت ب��ه طراحی ویدئوهای طوالنی 
عادت کرده باشند، تغییر این رفتار در مدت زمانی کوتاه امری غیرواقعی به 
نظر می رسد. درست به همین خاطر شما باید وضعیت تان در این حوزه را 
به طور مناسب تغییر دهید. به عبارت ساده، برنامه شما برای طراحی هرچه 
بیشتر محتوای کوتاه باید در بلندمدت دنبال شود، در غیر این صورت شاید 
با عجله فقط محتوای به درد نخور پیش روی کاربران قرار دهید. این یعنی 
می��زان محبوبیت برندتان ظرف مدت زمان��ی کوتاه از بین رفته و حتی با 

اعتراض هایی نسبت به عملکردتان رو به رو خواهید شد. 
استفاده از امکانات تازه شبکه های اجتماعی و همچنین توجه به سلیقه 
کاربران در طول زمان همیشه امر مهمی محسوب می شود. شما با چنین 
راهکاری همیش��ه در صدر فهرس��ت برندهای مورد عالقه مشتریان قرار 
خواهید داشت. با این حساب اگر شما به دنبال راهکاری جذاب و در عین 
حال س��اده برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، می توانید 

همیشه بر روی این گزینه حساب ویژه ای باز نمایید. 
استفاده از اتوماسیون

اتوماسیون یکی از فناوری های کاربردی در دنیای کسب و کار محسوب 
می ش��ود. شما با استفاده از این فناوری امکان پیگیری بسیاری از کارهای 
تک��راری و همچنین صرفه جویی در زمان ت��ان به طور حرفه ای را خواهید 
داشت. درست به همین خاطر در دنیای کسب و کار بسیاری از برندها از 
اتوماسیون در تمام جزییات فعالیت شان سود می برند. دلیل این امر اهمیت 
عنصر زمان در عرصه بازاریابی است. شما با استفاده درست از اتوماسیون 

امکان تولید محتوا بدون دردسر اضافه را خواهید داشت. 
فرآیندهای��ی نظیر گردآوری اطالعات یا ارس��ال ایمیل ه��ای بازاریابی 
ب��ه طور مداوم برای هر بازاریابی خس��ته کننده خواهد ب��ود. در این زمان 
اتوماس��یون به کمک شما آمده و این مسیر دش��وار را ساده خواهد کرد. 
با این حس��اب اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
هستید، باید پیش از اینکه خیلی دیر شود، اقدام به استفاده از اتوماسیون 

در کنار سایر تکنیک های حرفه ای نمایید. 
بی ش��ک امروزه بازاریابی محتوا بدل به امری تخصصی ش��ده است. به 
همین خاطر ش��ما باید برای موفقیت در این حوزه همیشه ترندهای برتر 
را مدنظر داش��ته باشید. ترندهای مورد بحث در این مقاله برای شروع کار 
گزینه های خوبی به نظر می رسد. پس از همین حاال آنها را در دستور کار 

قرار داده و وضعیت تان را بهینه سازی نمایید. 
semrush.com :منبع

ترندهای بازاریابی محتوا برای کسب و کارها
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اخبار

هدف اصلی شهرداری خدمت به مردم است؛
افتتاح ۱۲ پروژه شهرداری قم

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با تاکیــد بر اینکه هدف اصلی 
شــهرداری خدمت به مردم اســت گفت: در مرحله چهــارم افتتاح پروژه های 
شــهرداری قم تا پایان ســال، 12 پروژه با اعتباری بالغ بر 1000 میلیارد ریال 
افتتاح شد. به گزارش شهرنیوز، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در حاشیه مراسم 
افتتاح 12 پروژه شهرداری قم در چهارمین مرحله از افتتاح پروژه های صدگانه 
اظهار داشت: برای ایام رجب و شعبان و تا پایان سال ۶ مرحله افتتاح پروژه در 
شــهرداری قم پیش بینی شده اســت که در مرحله چهارم آن به سر می بریم. 
وی افزود: در این مرحله 12 پروژه افتتاح می شــود که دو تا از شاخص ترین ها 

ساختمان های مناطق دو و سه است. شهردار قم با بیان اینکه اگر تجهیزات و ابزار کار استاندارد باشند، خدمت رسانی به مردم مطلوب تر 
خواهد بود، اظهار داشت: ایجاد این ساختمان ها موجب رفاه مردم و مراجعان به این دو منطقه شهرداری قم خواهد شد. وی ادامه داد: اگر 
شادابی در ساختمان های اداری وجود داشته باشد، کارکنان می توانند با شرایط روحی بهتری به مردم رسیدگی کنند. سقائیان نژاد با تاکید 
بر اینکه هدف اصلی شــهرداری خدمت به مردم اســت اظهار کرد: شهرداری ها و مردم مانند آب و ماهی هستند. ما از عوارضی که مردم 
می دهند شهر را اداره می کنیم و هر چه خدمات بهتری به مردم داده شود، رغبت شهروندان برای مشارکت در امور شهر بهتر خواهد بود. 
وی با بیان اینکه این ساختمان ها عالوه بر دو منطقه از شهرداری قم سازمان های فناوری اطالعات، قطار شهری و... را در خود جای خواهد 
داد گفت: تاکید ما بر این است که صرفه جویی الزم انجام شود اما در عین حال کسانی که در این ساختمان ها کار می کنند نشاط داشته 

باشند چرا که نتیجه این شادابی به مردم باز می گردد. 

اولین خانه هالل صنایع معدنی سنگان افتتاح شد
مشهد- صابر ابراهیم بای: با حضور مدیران منابع انسانی و بهره برداری 
سیمیدکو، معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی و رئیس 
جمعیت هالل احمر شهرستان خواف اولین خانه هالل مناطق معدنی سنگان 
خواف در شرکت سیمیدکو افتتاح شد. هدایتی معاون داوطلبان جمعیت هالل 
احمر اســتان خراسان رضوی از افتتاح اولین خانه هالل صنایع معدنی سنگان 
خبر داد و گفت: تقویت خانه های هالل در این منطقه ســبب آمادگی بیشتر 
و توانمندسازی بیشــتر برای مقابله با آسیب ها و کاهش آسیب های ناشی از 
حوادث غیر مترقبه می شود. روح اهلل درخشی مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی 

سیمیدکو نیز با اشاره به توانمندی و پتانسیل محموعه سیمیدکو در حوزه فعالیت ها و همکاری های مشترک با جمعیت هالل احمر افزود: 
جذب و سازماندهی اعضا و داوطلبان، ارائه آموزشهای همگانی کمکهای اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات برای کاهش تلفات در حوادث و 
بالیا، توانمندسازی جوانان، دعوت و جذب خیرین داوطلب از عمده فعالیتهای خانه هالل سیمیدکو خواهد بود. درخشی گفت: خانه هالل 
سیمیدکو می تواند دارای یک تیم امدادی با تجربه برای تحت پوشش قرار دادن حوادث باشد و زمینه مشارکت فعال داوطلبان در خدمات 

امدادی و بشر دوستانه را منطقه معدنی سنگان و فراتر از آن در سطح شهرستان فراهم کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی شهرستان خمین خبرداد:
جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان خمین برگزار شد

اراک- فرناز امیدی: رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
شهرســتان خمین از برگزاری جلســه ستاد خدمات ســفر با محوریت نوروز 
1401 خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دستی اســتان مرکزی علی مشهدی گفت: جلسه ستاد خدمات سفر 
شهرستان خمین به ریاست احمد طهرانی فرماندار شهرستان و با حضور متقی 
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و مدیران و مســئوالن دســتگاه های 
اجرایی مرتبط در محل ســالن اجتماعات فرمانداری برگزار شــد. رئیس اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمین در ادامه افزود: در 

این جلسه مصوب شد اجرای فعالیت های عمرانی و حفاری از تاریخ 20 اسفندماه امسال تا 1۳ فروردین سال آتی در سطح شهر متوقف شود. 
به گفته وی کمیته نظارت با هدف نظارت بر ارائه خدمات نوروزی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در اماکن اقامتی و سالن های غذاخوری 
به زودی تشکیل و نظارت با جدیت آغاز خواهد شد و گشت مشترک به منظور بازدید از مراکز خدمات رسان به شکل منظم و مستمر در 
نوروز انجام می شود. مشهدی با اشاره به اینکه انتظار می رود در نوروز پیش رو مراجعه کنندگان به مراکز درمانی افزایش پیدا کند، گفت: 
یرو مصوبه جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان، پزشکان اورژانس و کلینک ها به صورت کشیک مستقر خواهند بود و مراکز جامع سالمت 

به منظور ارائه خدمات به شهروندان و مسافران فعالیت خواهند داشت. 

انهدام باند سارقان بعنف موبایل قاپ با ۱48 فقره سرقت در "قرچک" 
ورامین- آمنه سادات بت شکن: فرمانده انتظامی شرق استان تهران از انهدام باند 4 نفره 
سارقان بعنف موبایل قاپ با 148 فقره سرقت در قرچک خبر داد.  سردار "کیومرث عزیـــزی" 
در گفت و گو با خبرنگار مرکز اطالع رســانی پلیس گفت :با توجه به افزایش مراجعات مردمی 
به مراکز انتظامی در پی وقوع چندین فقره موبایل قاپی در ســطح شهرســتان قرچک توسط 
ســارقان حرفه ای با شیوه یک نفر موتورســوار و یک نفر ترک نشین، موضوع به صورت ویژه 
در دســتور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: به منظور دســتگیری سارقان و پیشگیری 
از وقوع ســرقت های مشابه، اکیپی مجرب از مأموران بصورت نا محسوس به محل های وقوع 
جرم اعزام شــدند. وی تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی با انجام کار اطالعاتی و تالش شبانه 

روزی، متهمان را با قصد سرقت در یکی از محالت شناسایی کردند. این مقام ارشد انتظامی اذعان کرد: مأموران با تشکیل ۳ اکیپ 
خودرویی به محل حضور آنان اعزام و در حالی که توسط 2 دستگاه موتورسیکلت هندا و آپاچی در حال پرسه زنی جهت انجام سرقت 
بودند در یک اقدامی غافلگیرانه 4 نفر از متهمان را دستگیر کردند.  وی با بیان اینکه متهمان پس از انتقال به مقر پلیس آگاهی  و 
مواجهه با ادله و مستندات و فیلم دوریبن های مداربسته و مواجهه حضوری با مالباختگان به 148 فقره سرقت بعنف و موبایل قاپی 
در شهرستان قرچک اقرار و از مخفیگاهشان 80 دستگاه گوشی سرقتی نیز کشف شد ، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده 

قضائی روانه زندان شدند. 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس برگزیده ششمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت
شرکت نفت ستاره خلیج فارس موفق به کسب تندیس ششمین دوره 

جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت شد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس در ارزیابی ششمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت که به همت انجمن مدیریت ایران برگزار شد، موفق به کسب 
تندیس شد. رویکرد جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت، محافظت از سرمایه های مختلف سازمان است. این سرمایه ها صرفاً سرمایه های 
اقتصادی و انســانی نبوده و شامل سرمایه های اجتماعی و ســرمایه های طبیعی نیز هست. هدف از اجرای این جایزه تشویق بنگاه ها به 
شناسایی مسئولیت های اجتماعی شان و ایفای نقش مؤثر در این رابطه، توسعه مفاهیم مسئولیت اجتماعی در بنگاه ها به منظور افزایش 
کیفیت زندگی در جامعه، ایجاد انگیزه در بنگاه ها برای هدف گذاری، برنامه ریزی و پیاده ســازی رویکردهای مرتبط با حوزه مســئولیت 
اجتماعی، شناسایی و معرفی تجارب برتر مدیریتی بنگاه های ایرانی در حوزه مسئولیت اجتماعی و تبادل تجربیات موفق، ترویج فرهنگ 
گزارش دهی اجتماعی و کمک به ایجاد فضای نوینی از مسئولیت اجتماعی با نگاه آینده نگرانه در بنگاه ها است. بخش های ششمین دوره 
جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت در سه سطح گواهی نامه، تقدیرنامه و تندیس برنامه ریزی شده بودند که شرکت نفت ستاره خلیج فارس 

موفق به کسب تندیس این دوره شد. 

شهردار گرگان: 
طرح استقبال از بهار ۱40۱ متفاوت تر از سال های قبل اجرا می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مهندس محمدرضا سبطی صبح چهارشنبه در گفتگوی زنده با برنامه رادیویی »روزنه« در خصوص 
طرح اســتقبال از بهار 1401 اظهار داشــت: باتوجه به اینکه در آستانه سال نو قرار داریم، شهرداری گرگان در قالب طرح استقبال از 
بهار برنامه ریزی ها و جلســات متعددی جهت بهسازی، پاکسازی و زیباسازی معابر سطح شهر انجام داده است.سبطی افزود: یکی از 
برنامه های متفاوت نسبت به سال های گذشته، نصب ۶۶ الِمان جدید و اجرای اصولی ۳5 طرح نورپردازی در معابر اصلی شهر است.به 
گفته وی، رنگ آمیزی جداول با الهام از طبیعت و رنگ های اصیل، اجرای ۳0 طرح دیوارنگاری با تاکید بر معماری ایرانی - اسالمی، 
ساخت تندیس مشاهیر ایرانی در ورودی پارک شهر، طراحی پارک کوی نیایش به سبک گردشگری، طرح های ویژه اعیاد شعبانیه، 
نصب 20 لوستر شهری و پخش موسیقی های خاطره انگیز از جمله برنامه های شهرداری در روزهای پایانی سال جاری است.شهردار 
گرگان همچنین از تداوم عملیات بهســازی و لکه گیری آســفالت به صورت مستمر در محورها و خیابان های اصلی شهر خبر داد و 
گفت: هم اکنون 4 دستگاه »فینیشر« مشغول به کار هستند.سبطی خاطرنشان کرد: بنا داریم تا پایان سال جاری لکه گیری آسفالت 
را به اتمام برسانیم.وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل کمیته ویژه نظم شهری در سال پیش رو خبر داد و اظهار کرد: در 
این کمیته دستگاه های نظارتی و امنیتی حضور خواهند داشت و امیدوارم بتوانیم با کمک این عزیزان نسبت به حفظ کرامت انسانی 

شهروندان اقدام کنیم.

اهواز- شــبنم قجاوند: با حضور مدیرعامل شــرکت توانیر و 
استاندارخوزســتان پروژه های شــرکت برق منطقه ای خوزستان با 
ارزش سرمایه گذاری 2840 میلیارد ریال در اهواز افتتاح شد. محمود 
دشت بزرگ مدیرعامل این شــرکت در آیین افتتاح پروژه های این 
شــرکت که با حضور آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر، صادق 
خلیلیان استاندار خوزستان، آیت اهلل محسن حیدری نماینده مردم 
خوزســتان در مجلس خبرگان رهبری، مجتبی یوسفی و شبیب 
جویجری نمایندگان مجلس و جمعی از مسئوالن استانی در پست 
صنایع اهواز برگزار شــد، بیان کرد: پست برق 2۳0 به ۳۳ کیلوولت 
صنایع اهــواز با 100 مگاولت آمپر و ارزش ســرمایه گذاری 2500 
میلیارد ریال از جمله پروژه هایی اســت که در این مراســم افتتاح 
شــد. وی افزود: با افتتاح پســت صنایع بارگیری از پست های پربار 
منطقه ) مهدیس، کوی مجاهد، سپیدار( کاهش و متعادل می شود و 
عالوه بر افزایش پایداری شبکه برق کالنشهر اهواز، باعث برق رسانی 
به شــهرک های صنعتی در این منطقه از اهواز می شود. مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: پست سیار 1۳2 به 
۳۳ کیلوولت جنوب غرب اهواز با ظرفیت ۳0 مگاولت آمپر و ارزش 
سرمایه گذاری 2۶0 میلیارد ریال نیز یکی دیگر از پروژه هایی است که 

در این مراسم افتتاح شد. دشت بزرگ اضافه کرد: چهار بانک خازنی 
۳۳ کیلوولت در پست های سپنتا، گلستان و دانشگاه اهواز به ظرفیت 
19.2 مگاورا و ارزش سرمایه گذاری 80 میلیارد ریال دیگر پروژه ای 
است که امروز افتتاح شد. وی گفت: افتتاح این پروژه ها باعث افزایش 
ضریب اطمینان پایداری شبکه برق کالنشهر اهواز در تابستان 1401 
خواهند شد و قابلیت مانور در شبکه را افزایش می دهند. مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزســتان اظهار کرد: کلیه مراحل طراحی 
خدمات مهندســی، تجهیزات و اجرای عملیات توسط شرکت های 

داخلی انجام شــده و اعتبار طرح ها از محل اعتبارات شــرکت برق 
منطقه ای خوزستان تامین و پرداخت شده است. استاندار خوزستان 
نیز در این مراسم با بیان اینکه خوزستان ظرفیت بی نظیری در کشور 
دارد، گفت: خوزستان استانی صنعتی است که نیاز باالیی به انرژی از 
جمله برق دارد که این پروژه در همین راستا احداث شده تا برق پایدار 
و مستمر برای صنایع و مشترکین خانگی تامین شود. صادق خلیلیان 
افزود: برای تولید برق؛ باید صنایع، بخش خصوصی و سرمایه گذارانی 
که به استان می آیند نیز در این زمینه مشارکت کنند تا روند توسعه 
استان شتاب بگیرد. آیت اهلل محسن حیدری نماینده مردم خوزستان 
در مجلس خبرگان نیز در این نشســت با تشکر از مجموعه شرکت 
برق منطقه ای خوزستان برای افتتاح این پروژه های زیرساختی، بیان 
کرد: این افتتاح ها در توسعه همه جانبه خوزستان نقش اساسی دارد 
و به توسعه استان کمک می کنند. مدیرعامل شرکت توانیر نیز در این 
مراسم با اشاره به هوای گرد و خاکی استان در این مراسم، بیان کرد: 
سال 1۳95 ترکیب رطوبت و خاک بر روی شبکه فوق توزیع و توزیع 
و خانوشی های ایجاد شده، شرایط ویژه ای را به لحاظ استانداردهای 
شناخته شــده آلودگی در دنیا ایجاد کرد و کل صنعت برق کشور 

بسیج شد تا شبکه برق خوزستان به حالت نرمال برگردد.

کیش- درحالیکه مســابقات ماراتن به دلیل مسافت زیاد برگزاری 
در همه جای دنیا همواره با چالش های جدی برای شــرکت کنندگان 
و برگزارکننده ها همراه اســت ، مســابقه ماراتن کیش با وجود مسیر 
42 کیلومتری با اســتقبال زیاد ورزشــکاران، به خوبی برگزار شد وبه 
پایان رسید. پیام دیباج رییس برگزاری این مسابقات در خصوص  نحوه 

برگزاری این مسابقه نکات و توضیحاتی ارائه  داده بیان داشتند :
1- این رقابتها با مجوز موسسه ورزش وتفریحات سالم منطقه آزاد 
کیش و با همکاری پلیس راهور، نیروی انتظامی، اورژانس ، حراســت 
سازمان منطقه آزاد کیش ، شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش 
،هیات های ورزشــی و بسیاری نهادهای دولتی و خصوصی به صورت 

کامال رسمی برگزار شد.
2- همانند تمامی ماراتن ها و براســاس استانداردهای بین المللی 
در این مســابقه نیز عالوه بر راهنماهای کنار مســیر، موتورمارشال از 
خط شــروع راهنمای مسیر بوده تا شرکت کنندگان در مسیر درست 
حرکت کنند اما با توجه به اینکه برخی از شــرکت کنندگان در جلسه 
توجیهی حضور نداشته ونســبت به مسیر و راهنماها آگاهی نداشتند 
شاهد سردرگمی تعدادی از آنان در ابتدای رقابت بودیم که این موضوع 
چندثانیه بیشتر طول نکشیده و همگی انها در مسیر اصلی قرار گرفنند.

۳- مسابقه ماراتن کیش در دو بخش بانوان و آقایان در مسافت 42 

کیلومتر و 15 کیلومتر برگزار شــد و درطول این مســیر هیچ شرکت 
کننده ای در طول مسیر به مشکلی برخورد نموده وبه واسطه تمهیدات 
پیش بینی شــده تمامی شرکت کننده ها مســیر درست را پیموده و 
رقابتــی مهیج و جذاب را تجربه کردند که نشــان دهنده برنامه ریزی 
خوب بــرای برگزاری این رقابت انجام شــده و نهادهای مرتبط نیز با 
همکاری ارزشمندشان کمک شایانی به کیفیت اجرای مسابقه کردند. 

4-  طبیعت برگزاری بزرگی چون این مســابقه نیازمند هماهنگی 
های زیادی با خیلی از ارگانها و نهاد ها و افراد را در پی دارد  ، لذا اندک 
ناهماهنگی  اتفاق افتاده در شروع مسابقه   در بخش آقایان هم از این 

قاعده مســتثنا نبوده که امیدواریم در مسابقات و ماراتن های بعدی از 
این ناهماهنگی ها  نداشته باشیم

  امابخش بانوان رقابتها با پوشــش اسالمی از نقطه شروع با نظم و 
هماهنگی کامل ورزشکاران انجام شد. 

5- از دیگر نقاط قوت این مســابقات حضور  هستی صادقی تبار و 
فرزاد خلیلی دو دونده  توانیاب بود که در مســافت 42 کیلومتر مسیر 

مسابقه را با ویلچر پیموده و به خط پایان رسیدند.
وی درپایان با بیان اینکه برگزاری این رقابت ها ظرفیتی برای جذب 
گردشگر، ایجاد نشاط اجتماعی، توسعه ورزش همگانی و معرفی جاذبه 
های جزیره کیش به کشور و دنیا است افزود: با توجه به استقبال زیادی 
که از برگزاری این مسابقه شد و عالقمندی بسیاری از ورزشکاران این 
رشــته از سراسر کشورمان، تالش می کنیم در مسابقات آتی با برنامه 
ریزی دقیق تر ، شــهروندان و گردشــگران عزیز جزیره کیش شاهد 
برگزاری مسابقه ای بی نظیر  در جهت رشد ورونق گردشگری ورزشی 

در این جزیره باشند.
وی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از همه شرکت کنندگان و دست 
اندرکارانی که در برگزاری این رویداد برزگ ورزشــی کمک شایانی را 
انجام دادند از اشــکاالت اندکی که در شروع مسابقه اتفاق افتاد پوزش 

خواستند.  

رشت- خبرنگار فرصت امروز: شهردار رشت از رشد چشمگیر درصد 
تحقق بودجه شهرداری در چهار ماهه اخیر خبر داد و گفت: شهرداری 
رشت برای حل معضل ترافیک با الگوبرداری از شهرهای موفق، عالوه بر 
تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، احداث پارکینگ   و تسریع در عملیات 

بازگشایی ها را در اولویت قرار داده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت - سید امیر حسین علوی شهردار رشت امروز چهارشنبه 11 اسفند 
1400 در ســی امین جلسه صحن شورا اظهار داشت: با توجه به اینکه 
بحث دقت در عزل و نصب ها و به تبع آن خروجی عملکردها برای شورا 
حائز اهمیت بود، از همان روز اول سعی کردیم در چهارچوب حفظ منافع 

شهر و ایجاد یک سازمان قوی تصمیم بگیریم.
شهردار رشت با بیان اینکه به علت وجود برخی حساسیتها روند رفع 
برخی از نقاط بحرانی جاده تهران با همکاری راهداری و سازمان عمران 
از دیروز شروع شده است، تصریح کرد: در بخش عمرانی هم امروز فرآیند 

بازگشــایی پاکات چند مناقصه از جمله پروژه رفیوژ میانی جاده تهران 
حدفاصل آرامستان تا میدان گیل انجام شد.

سید امیر حســین علوی از تعیین تکلیف کلیه مناقصات پروژه های 
فضای ســبز، رفت و روب، کارهای عمرانی و خدماتی خبر داد و ضمن 
تشکر از مدیران و پیمانکاران شهرداری رشت گفت: برای سال 1401 و با 
کمک شورای شهر بیش از هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش بینی 
کردیم و مطالعات پروژه های متوقف شده را به پایان رساندیم تا بتوانیم 

کارهای به زمین مانده شهر را حل و فصل نماییم.
وی با بیان اینکه درصد تحقق بودجه در همین چهار ماه اخیر رشــد 
بسیار چشمگیری داشته است از عزم شهرداری رشت برای تحقق بودجه 
ساالنه برای نخستین بار در سالیان اخیر خبر داد و تصریح کرد: در حوزه 
انتصابات تالش کردیم، فارغ از نگاههای فردی تصمیم بگیریم و افراد را 

بر اساس شایستگی هایشان انتخاب نماییم.
شــهردار رشت به موضوع پل های عابر پیاده شهر و نواقص متعددی 

که در قراردادهای این ســازه ها وجود دارد، اشاره نمود و اضافه کرد:  ما 
هم قبول داریم که وضعیت پل های مکانیزه ای مانند پل جانبازان ایده آل 
نیســت اما با پیگیریهایی که انجام دادیم، شرایطشان نسبتا بهبود پیدا 
کرده و پله های برقی آنها هم فعال است. علوی فسخ قرارداد یا پرداخت 
خسارت توسط پیمانکاران را دو راهکار شهرداری برای ساماندهی پل های 
عابــر پیاده ذکر کرد و افزود: بنای ما این اســت که به جای افزودن بار 
مشکالت و بازگشایی پرونده های متعدد قضایی چالش های حوزه پل های 

عابر پیاده شهر رشت را به نوعی دیگر حل و فصل کنیم.

آذربایجان شــرقی - ماهان فــالح: فرماندار تبریــز از آمادگی این 
شهرســتان برای پذیرایی و میزبانی از میهمانان نوروزی پس از دوران 

سخت کرونایی خبر داد.
علی جعفری آذر در جلســه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان با 
تاکید بر اینکه تبریز باید مهیای پذیرش میهمانان نوروزی باشد، افزود: با 
توجه به ظرفیت های بسیار وسیع گردشگری، باید از هم اکنون نسبت 
به هموارسازی زمینه های حضور میهمان نوروزی و گردشگران داخلی و 

خارجی در این منطقه اقدام شود.
وی اظهار داشت: مأموریت و رسالت تمامی دستگاه ها و ارگان های عضو 
ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان در دستورالعمل ها  و بخشنامه های 
مربوطه مشخص شده است و مردم نیز منتظر نتایج اقدامات و عملکرد ما 
هستند که باید تمامی دستگاه ها با جدیت به انجام ماموریت های خود 

در این خصوص بپردازند.
جعفــری آذر با بیان اینکه تمام تالش ها باید با نگاه واقع بینانه انجام 
بگیرد، ادامه داد: شهرســتان تبریز در حوزه های مختلف خود را مهیای 
پذیــرش میهمانان نوروزی می کند و در این زمینه باید امکانات رفاهی 
و تمهیدات الزم در ورودی ها و خروجی های شهرستان به انجام برسد.

وی به محدودیت های کرونایی طی دو سال گذشته اشاره و اضافه کرد: 
طی این مدت تمامی حوزه ها از شیوع این بیماری آسیب دیده اند که امید 
است با تداوم واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط آحاد 

مردم به خصوص میهمانان نوروزی شاهد رونق سفرهای ایمن باشیم.
فرماندار تبریز با تبریک فرا رســیدن اعیاد شعبانیه و آرزوی استقرار 
جامعه  ای بانشــاط، مرفه، منظم و قانون مــدار که جامعه  مدنظر انبیاء 
و اولیای الهی است، گفت: ما مســئوالن نباید وظایف خود را مشمول 
مرور زمان کنیم و باید ایرادات و کاستی های موجود را مشخص، احصاء 
و برطرف کنیم. جعفری آذر با بیان اینکه ســتاد اجرایی خدمات سفر 
شهرستان تبریز مســاعی خویش را در امر ساماندهی، توسعه و ارتقای 
خدمات سفر و گردشگری به کار گرفته است، افزود: این ستاد با رویکرد 
مدیریت و برنامه ریزی ســفرهای ایمن و مسئوالنه و حمایت از کسب و 
کارهای آســیب دیده و ایجاد نشاط اجتماعی و هدایت سفر به مناطق 
ایمن، با در نظر گرفتن مصوبات ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونا، رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی و تأمین آرامش روانی جوامع میزبان، فعالیت 

خواهد کرد.

افتتاح پروژه های برق منطقه ای خوزستان با حضور مدیرعامل شرکت توانیر

دو ماراتن جزیره کیش در مسافت 4۲و ۱۵ کیلومتر با استقبال گسترده ای برگزار گردید

در سی امین جلسه صحن شورا ؛ شهردار رشت :

حل معضل مشاغل پرترافیک با الگوبرداری از شهرهای موفق

فرماندار:

تبریز برای میزبانی میهمانان نوروزی آماده می شود

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: نخســتین دانشجوی رشته 
علوم سیاســی گرایش سیاســت گذاری عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تبریز در مقطع دکتری فارغ التحصیل شــد. محمدعلی قلی زاده 
دانشــجوی مقطع دکتری رشته علوم سیاسی گرایش سیاست گذاری 
عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با عنوان سیاست ها و عملکرد 
جمهوری اســالمی ایران در زمینه مطبوعات و شــبکه های اجتماعی 
مطالعــه موردی دولت های اصالحات و اصول گرا از رســاله خود دفاع 
کرد و فارغ التحصیل شد. محمدعلی قلی زاده در تشریح رساله دکتری 
خود گفت: تکنولوژی های نوین ارتباطی، ایده دهکده جهانی را تحقق 
بخشیده و نوآوری های فنی، شرایط جدیدی در سپهر رسانه ای ایجاد 
کرده که این امر به رشــد رسانه ها کمک بســزایی می کند و موجب 
تغییــر نگرش گســترده در زمینه تبادل اطالعات، ایجــاد مقررات و 
سیاســت گذاری دولت ها در این زمینه شده است. این تغییرات مهم 
برنامه ریــزان و تصمیم گیــران را وادار کرده بــرای مدیریت این فضا 
و ســاماندهی آن در پی ایجاد الگویی کارآمد و مناســب باشند. وی 
افزود: در ایران، سیاســت رسانه ای عالوه بر مراجع اصلی تأثیرگذار از 

تغییر دولت ها نیز متأثر می شــود؛ چراکه یکی از ابزارهای اساسی هر 
دولتی برای پیشبرد اهداف خود رسانه ها هستند. این تغییر دولت ها، 
بســته به رویکرد هر دولتی، نتایج متفاوتــی را در اتخاذ عملکردها بر 
جای می گذارد. دانشــجوی دانشگاه آزاد اســالمی واحد تبریز تأکید 
کرد: ســاختار و اراده سیاسی، عواملی هســتند که به شدت بر عمل 
سیاســی در ایران تأثیرگذار بوده و جریــان آزاد اطالعات نیز قدرت 

دولت ها را به چالش کشــیده و موجب شده که روند سیاست گذاری 
رســانه ها از اهمیت خاصی برخوردار شــود. قلی زاده اضافه کرد: این 
رساله با هدف بررسی »سیاست ها و عملکرد جمهوری اسالمی ایران 
در زمینه مطبوعات و شبکه های اجتماعی: مطالعه موردی دولت های 
اصالحــات و اصول گرا« در بازه زمانی 92-1۳۷۶ انجام شــده و برای 
دســتیابی به این هدف و کنکاش دواعی و نقاط قوت و ضعف عملکرد 
دولت ها به مطالعات صورت پذیرفته بررســی و ساختار موجود در امر 
سیاست گذاری رســانه ای ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. هادی 
خانیکی عضو هیئت علمی دانشــگاه عالمه طباطبائی به عنوان استاد 
راهنما و فیروز راد عضو هیئت علمی پیام نور به عنوان استاد راهنمای 
دوم، مرتضی محمدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تبریز به عنوان استاد مشــاور علیرضا اسمعیل زاد به عنوان داور داخلی 
مهران صمدی و صادق ملکی آوارسین به عنوان داور خارجی قلی زاده 
را در دفاع از رســاله همراهی کردند. قلی زاده با درجه عالی نام خود را 
به عنوان نخستین دانشجوی دکتری در رشته سیاست گذاری عمومی 

در شمال غرب کشور ثبت کرد.

با دفاع از رساله صورت گرفت؛

فارغ التحصیلی نخستین دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
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ارتباطات بهتر با مشتریان از طریق صدای برند

به قلم: میشل کالینز
CFA مدیر موسسه مشاوره ای

ترجمه: علی آل علی

همه گیری کرونا برای بس��یاری از برندها به معنای قطع دسترسی مستقیم به مشتریان و مشکالت بسیار 
گسترده است. این امر حتی در طول سال جاری نیز برای برخی از برندها ادامه یافته است. با این حساب شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باید همیشه برنامه ویژه ای داشته باشید. این امر فرصت تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف و بهینه سازی شرایط تان در مقایسه با رقبا را امکان پذیر می سازد. استفاده از صدای برند 

مناسب در این بین یکی از راهکارهای جذاب برای برندها خواهد بود. 
برندسازی همیشه ارتباط مستقیمی با سطح رابطه مشتریان با کسب و کارها داشته است. اگر شما توانایی 
باالیی در زمینه برندس��ازی داشته باش��ید، ارتباط با مشتریان دیگر امری سخت یا دشوار نخواهد بود. هدف 
اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات از نقطه نظر برندس��ازی و به طور مشخص صدای برند 
برای بهینه س��ازی ارتباطات با مشتریان است. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی 

قرار خواهیم داد. 
جسور باشید

توانایی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان ارتباط نزدیکی با جس��ارت آنها برای پیگیری طرح های 
تازه و ایده های منحصر به فرد دارد. بدون تردید اگر شما در بازار براساس الگوهای قدیمی یا کلیشه ای عمل 
نمایید، ارتباط تان با مش��تریان هرگز تغییر خاصی نخواهد کرد. این امر یکی از نکات مهم در بازار محس��وب 
می شود. با این حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه نیازمند امتحان ایده های تازه و 

تقویت جسارت تان در بازار خواهید بود. 
یکی از راهکارهای تقویت جسارت برند اضافه کردن این المان مهم به صدای برند است. بر این اساس شما 
باید وجهه ای حرفه ای در عین حال شجاع برای امتحان ایده ها و روش های تازه از برندتان مدنظر قرار دهید. 

این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
اصالت برندتان را حفظ کنید

مش��تریان در بازار همیشه اصالت را ستایش می کنند. این امر در مورد عملکرد برندها باید به طور ویژه ای 
مدنظر قرار گیرد. اگر شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان با مشکل رو به رو هستید و سطح عملکردتان 

تفاوت آشکاری با اهداف تعیین شده دارد، توجه به اصالت برند امری ضروری خواهد بود.
وقتی از اصالت برند حرف می زنیم، نکات عجیب و غریب را مدنظر نداریم. تنها مس��ئله مهم در این میان 
تالش برای توجه مداوم به ارزش های برندتان و حفظ آنها در عمل است. این نکته می تواند شانس شما در بازار 
را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده و فرصت های تازه ای پیش روی تان قرار دهد. بنابراین باید همیشه این 
نکات مهم را در دستور کارتان قرار دهید، در غیر این صورت پس از گذشت چند سال برندتان دیگر شباهتی 
به کسب و کار گذشته نخواهد داشت. این امر می تواند ارتباط شما با مشتریان را به شدت تحت تاثیر قرار داده 

و موقعیت تان در بازار را تضعیف نماید. 
تداوم حرف اول و آخر را می زند

یک برند برای ارتباط مناسب با مشتریان باید عملکرد همراه با ثبات و تداوم را نیز مدنظر قرار دهد. این امر 
اهمیت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. امروزه مشتریان از برندهایی که عملکرد 
ثابتی در بازار ندارند، هرگز استقبال نمی کنند. به همین خاطر شما باید به طور مداوم در کنار مشتریان حضور 
داشته باشید. این امر به طور خودکار ارتباط و تعامل مشتریان با شما را بهینه سازی خواهد کرد. با این حساب 

دیگر نیازی به استفاده از روش های مختلف یا نگرانی بیش از اندازه در این راستا نخواهد بود. 
تداوم عملکرد یک برند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه امر مهمی محسوب می شود. شما 
در این راستا باید به طور مداوم از بازخوردهای دریافتی مشتریان استفاده کنید، در غیر این صورت شاید هرگز 

شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
ورود به دنیای دیجیتال

ورود به دنیای دیجیتال یکی از مهمترین نکات در دنیای کنونی کسب و کار محسوب می شود. ارتباطات 
با مش��تریان در وضعیت فعلی بی��ش از هر زمان دیگری در دنیای دیجیت��ال روی می دهد. به همین خاطر 
ش��ما هم باید حضور مناس��بی در این فضا داشته باشید. با این حساب اگر تا به حال در فضای آنالین حضور 
نداش��ته اید، اکنون زمان حضور مناسب در این فضا رس��یده است. این امر تجربه ای تازه از ارتباطات را پیش 

روی مشتریان تان قرار می دهد. 
clickz.com :منبع
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به قلم: کریستین نواچکوا
کارشناس حوزه اقتصاد 

مترجم: امیر آل علی

تا قبل از ظهور اینترنت، فعالیت اقتصادی اقدامی س��خت 
محسوب می شد. همین امر باعث شد تا فضای بازار به صورت 
کام��ل در اختیار چند برند محدود باش��د. با این حال امروزه 

شما می توانید بدون حتی دفتر کار، برای 
خود یک فروش��گاه مجازی ایجاد کنید و 
محصوالت را از طریق بس��ترهایی نظیر 
اینس��تاگرام به فروش برس��انید. در این 
زمینه برخی از ش��غل ها نی��ز پدید آمده 
اس��ت که درآمدهای فرات��ر از حد تصور 
دارند. ب��رای مثال بالگرهای غذا، س��فر 
و... از جمله این افراد محسوب می شوند. 
سال ۲0۲۲ به علت کاهش خطر ویروس 
کرونا، نقطه ش��روع دوب��اره فعالیت های 
اقتصادی اس��ت. در این راس��تا طبیعی 
است که بسیاری از افراد، به دنبال ایجاد 
کس��ب و کاری برای خود باشند. درواقع 
کار ک��ردن برای خودت��ان، مزیت های به 
مراتب بیش��تری در مقایسه با کارمندی 
دارد. ب��ا این ح��ال یک��ی از دغدغه های 
اصلی که باعث می ش��ود تا درصد باالیی 
از کس��ب و کارهای کوچک موفق نشوند 
رش��د خوبی را داشته باشند و حتی سال 
اول فعالیت خود را به پایان برسانند. عدم 
آگاهی از اس��تراتژی های کاربردی است. 
درواقع بس��یاری از افراد خ��ود را درگیر 
روش هایی می کنند که ابدا مناس��ب نوع 
کسب و کار آنها نبوده و این موضوع باعث 
می ش��ود تا در وضعیت بس��یار بدی قرار 
گیرند. نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که شما در بازار به شدت 
رقابتی حال حاضر، فرصت امتحان کردن 

روش های مختلف را نخواهید داشت. به همین خاطر آگاهی 
از موارد تضمینی، اهمیت بس��یار باالیی را دارد که در ادامه 

هفت مورد از آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-مخاطبان هدف خود را بشناسید

درواقع بس��یاری از برندها تصور می کنند که مشتری خود 
به س��راغ آنها خواهد آمد. این امر در حالی است که شما اگر 
بازاریابی قدرتمندی نداشته باشید، طبیعی است که نتیجه ای 
را هم به دست نخواهید آورد. در این راستا توصیه می شود که 
قبل از هر اقدامی، مخاطبان هدف خود را مش��خص کنید. با 
این تصمیم، شما می توانید برنامه ها و اقدامات آتی را هدفمند 
نمایید. برای طی کردن مناس��ب این مس��یر بهتر است که 
مزایای خود را شناسایی کنید و رقبای خود را تحلیل نمایید. 
امروزه استفاده از داده، قابل اعتمادترین منبع تصمیم گیری 

محس��وب می ش��ود که ابدا نباید از 
آن غافل ش��وید. همچنین علی رغم 
تمام��ی مزیت های بازاریابی آفالین، 
الزم اس��ت تا از بازاریابی آنالین نیز 

غافل نشوید. 
2-از بازاریابی ایمیل سرد 

استفاده کنید 
یک��ی از کم هزینه ترین و در عین 
روش ه��ای  تاثیرگذارتری��ن  ح��ال 
بازاریابی آنالین، ارسال ایمیل است. 
درواقع ه��ر فردی که ب��ه اینترنت 
متصل است، حتما یک ایمیل دارد. 
این امر در حالی اس��ت که احتمال 
دارد تمام��ی اف��راد از ش��بکه های 
اجتماعی اس��تفاده نکنن��د. در این 
راستا شما می توانید با ارسال ایمیل، 
ش��انس دیده شدن بس��یار باالیی را 
داش��ته باش��ید که خ��ود در زمینه 
ش��روعی قدرتمند، تاثیرگذار است. 
با این حال بازاریابی ایمیل س��رد به 
ش��رایطی اطالق می ش��ود که افراد 
انتظار پیامی از سوی شما را ندارند 
و آشنایی قبلی صورت نگرفته است. 
تحت این ش��رایط تیتر و متن پیام 
شما باید به نحوی باشد که توجهات 
را ب��ه خوبی به س��مت خود جلب 
نماید. در این راس��تا انواع برندها را 
می ت��وان پیدا کرد ک��ه آدرس های 
ایمیل مختلف را در اختیار شما قرار 
می دهند. با این اقدام شما می توانید 
بدون نیاز به تالش خاصی، به تعداد 
زی��ادی ایمیل در منطق��ه فعالیت 
خود، دسترسی داشته باشید. نکته 
طالی��ی در ای��ن بخ��ش، پیگیری 
اقدامات شما است. درواقع شما باید 
بدانید که تا چه حد موفق بوده اید و 
درصد مشتری سازی، به چه صورت 
است. درواقع اگر در این زمینه کمتر 
از ۲0 درص��د نتیجه گرفته اید، الزم 
اس��ت تا به دنبال تغییر روش خود 

باشید. 
3-از تمامی قابلیت های 
اینترنت استفاده کنید 

از دیگر مواردی که باید مورد توجه 
قرار دهید این اس��ت ک��ه اینترنت، 
ابزارهای مختلفی را در اختیار ش��ما 

قرار می دهد. برای مثال شبکه های اجتماعی، تنها یک نمونه 
آن محس��وب می شود که تنوع بسیار باالیی را دارد. تبلیغ در 
گ��وگل نیز از دیگر اقداماتی اس��ت که ش��ما می توانید انجام 
دهید. با این حال بهتر است که در کنار تبلیغ، به دنبال بهبود 
س��ایت خود از طریق رعایت اصول سئو باشید. با این اقدام از 
دل خود سایت و محتواهایی که تولید می کنید هم می توانید 
مخاطب و در نهایت مش��تری داش��ته باشید. در این زمینه با 
یک بودجه بندی حرف��ه ای و حذف هزینه های اضافی و عدم 

توجه به اقدامات کم تاثیر، بسیار مهم است. درواقع مالک شما 
ابدا نباید رایج بودن یک اقدام باشد. برای مثال امروزه پخش 

کردن تراکت، یک روش منسوخ شده محسوب می شود. 
4-از اینفلونسرها غافل نشوید 

از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار دهید، همکاری با 
اینفلوئنسرها است. درواقع این افراد در شبکه های اجتماعی 
مختلف، توجه بسیاری را به سمت خود جلب کرده اند. دلیل 
آن نیز به خاطر فعالیت حرفه ای، مداوم و سرگرم کننده آنها 
است. تحت این ش��رایط تبلیغ از سوی آنها می تواند شانس 
دیده شدن بس��یار باالیی را برای شما به همراه داشته باشد. 
در این زمینه اگر برای انتخاب اینفلوئنس��ر با مشکل مواجه 
هستید، می توانید از آژانس های بازاریابی کمک بگیرید. با این 
حال این موضوع نیز برای ش��ما هزینه های��ی را در پی دارد. 

درواقع بهتر است که شخصا با کمی تحقیق، اینفلوئنسرهای 
موردنی��از را انتخاب کنید. در این زمینه نیز انواع س��ایت ها 

وجود دارد که شما را کمک می کنند. 
5-با کسب و کارهای محلی ارتباط بگیرید 

یک��ی دیگر از اقدامات بس��یار مهم، همکاری با کس��ب و 
کارهای محلی اس��ت. با این حال در این زمینه الزم است تا 
به دنبال برندهایی باش��ید، که رقیب مستقیم شما محسوب 
نمی ش��وند. این موضوع کمک خواهد ک��رد تا بتوانید روابط 
خود را گس��ترده تر ک��رده و از مخاطبان 
کس��ب و کارهای دیگر، استفاده کنید. با 
این حال فرام��وش نکنید که تمامی این 
اقدامات باید در س��ایه ی��ک برنامه ریزی 
درست باش��د. درواقع هیچ برندی تمایل 
ندارد که با کس��ب و کاری غیرحرفه ای و 

ضعیف همکاری داشته باشد. 
6-دلیل خرید ایجاد نمایید 

چه دلیلی وجود دارد که افراد برندهای 
باس��ابقه و مطرح را رها کنند و از کسب 
و کار نوپای ش��ما خرید نمایند؟ این امر 
موضوعی است که باید به خوبی نسبت به 
آن فکر کنید. درواقع بدون وجود مشوق 
و انواع تخفیف ها، شما عمال مزیت رقابتی 
در اختیار نخواهید داشت. در این زمینه با 
بررسی حاشیه سود، بدون شک می توانید 
اقدامات متنوع��ی را انجام دهید. در این 
راستا حتی می توانید تخفیف ها را به ازای 
اقدامات افراد انجام دهید تا این اقدام شما 

با رشد بیشتر صفحات نیز همراه باشد. 
7-تولید محتوا داشته باشید

درواق��ع ام��روز دیگر تبلیغ مس��تقیم 
اعتمادس��ازی جهت خری��د را به همراه 
ن��دارد. درواقع اعتمادس��ازی در رابطه با 
فروش اینترنتی، یک چالش کامال جدی 
است. در این راستا نکته ای که باید به آن 
توجه داش��ته باش��ید این است که تولید 
محتوا باعث می ش��ود تا افرادی که حتی 
احس��اس نیاز به محصوالت ش��ما را هم ندارند، به مشتری 
تبدیل ش��وند. با این حال برای اقدام در این زمینه، ش��ما با 
انواع فرمت ها مواجه هس��تید و الزم اس��ت تا در تمامی آنها 
فعالیت داش��ته باش��ید. درواقع این امر که صرفا ویدئو تولید 
کنید، ابدا جذاب نخواهد بود. با بررس��ی اقدامات انجام شده 
از س��وی سایرین و تالش برای ایجاد کمی تفاوت، می توانید 
نتایج بسیار خوبی را به دست آورید. در آخر توصیه می  شود 
که تیم تولید محتوا داش��ته باش��ید تا  در این زمینه بتوانید 
کامال حرفه ای و مداوم، فعالیت کنید. یکی از محتواهایی که 
باید بسیار مورد توجه قرار دهید، ترندها هستند که می تواند 
به یک باره نگاه هایی فراتر از حد تصور را برای شما به همراه 

داشته باشد. 
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