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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

صنعت و معدن چگونه می تواند به تحقق رشد 8 درصدی کمک کند؟

 کروکی تولید
در بودجه 1401

فرص��ت ام��روز: بخش صنعت و معدن، یکی از مهمترین بخش های اقتصادی اس��ت که نقش مهمی در رش��د 
اقتصادی کش��ور دارد. با هدف گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در الیحه بودجه سال 1401، یکی از بخش   هایی 
ک��ه می   تواند به تحقق این هدف کمک ش��ایانی کند، عملکرد مثبت بخش صنعت و معدن اس��ت. بودجه دولت 
در بخ��ش صنع��ت و معدن به عنوان یک اب��زار مهم تحقق اهداف، از طریق کمک   های فن��ی و اعتباری و تامین 
زیرساخت   ها، رفع موانع و مشکالت تولیدکنندگان و... می   تواند زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی و رشد تولید...

کاهش 20 درصدی معامالت مسکن پایتخت در اسفندماه 1400

قیمت هر متر خانه ۳۵ میلیون تومان شد
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سبزپوشی بورس در سال جدید ادامه دارد؟

در یک قدمی کانال 1.۵ میلیونی

8

مدیریتوکسبوکار

۳

براسـاس قانون بودجه امسال، وام ازدواج زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از سال 1۳۹7 بوده، 120 
میلیون تومان و برای زوج های کمتر از 2۵ و زوجه کمتر از 2۳ سـال، 1۵0 میلیون تومان اسـت و این 

وام حداکثر با سفته و یا یک ضامن معتبر پرداخت می شود.  بانک مرکزی، شرایط و جزییات 
چگونگی بهره مندی متقاضیان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را اعالم کرد. این بانک در...

متقاضیان وام ازدواج 120 میلیونی بخوانند

خبر مهم بانک مرکزی درباره وام ازدواج

یادداشت
عقل حکمرانی؛ از 
شکنندگی تا توسعه

محمد فاضلی
جامعه شناس

حتم��ا باره��ا دیده ای��د ک��ه 
مردم عادی ی��ا نخبگان وقتی با 
سیاستی نادرست، پروژه عمرانی 
اقدام��ی  طراحی ش��ده،  غل��ط 
ضد محیط زیس��ت ک��ه خطای 
آن آش��کار اس��ت ی��ا انبوهی از 
ناهماهنگی ه��ا و اقدامات خالف 
عق��ل س��لیم مواجه می ش��وند، 
جمل��ه ای با این مضم��ون را به 
زب��ان می آورند: »عقل��ی یا یک 
عاقلی در این مملکت نیست که 
جل��وی ای��ن کار را بگیرد؟« هر 
شهروند ایرانی که با این مقدمه 
ب��ه س��ابقه ذهنی خ��ود رجوع 
کن��د، احتماال به یاد می آورد که 
بارها ای��ن عبارت را به بیان های 
مختلف ش��نیده یا خود آن  را به 
زبان آورده است. سوال این است 
که این عقل یا عاقلی که چنین 
س��ؤالی از بود و نبود آن پرسش 
می کن��د ناظ��ر بر چ��ه چیزی 
است؟ ماهیت آن چیست؟ شیوه 
عملک��رد آن چگون��ه اس��ت؟ و 
چگونه و تحت چه شرایطی پدید 
می آید؟ هفته نامه »اکونومیست« 
در گزارش تازه خود با اس��تناد به 
چرخشی«  »دیکتاتورهای  کتاب 
به  نوش��ته »س��رگئی گوریف«، 
سیاست های کرملین در حمله به 

اوکراین پرداخته و می نویسد: 
ادامه در همین صفحه
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8 صفحه - 5000 تومان

Wed.06 Apr 2022

»برای مس��تبدان مدرن، دروغ مفیدتر از کش��تن اس��ت.« به 
نوشته »اکونومیست«، »دیکتاتورها همیشه دروغ گفته اند. بنابراین 
ادعاهای اخیر کرملین سابقه داشته است. دیکتاتورها اغلب از ترور 
نیز استفاده کرده اند، بنابراین آنچه والدیمیر پوتین با غیرنظامیان 
در اوکراین انجام می دهد نیز چیز جدیدی نیس��ت. کتاب جذابی 
وجود دارد که اس��تدالل می کند تعادل بین دروغ و کشتن تغییر 
کرده اس��ت. برای اکثر مس��تبدان مدرن، دروغ اهمیت بیشتری 
دارد. در کت��اب »دیکتاتورهای چرخش��ی«، س��رگئی گوریف که 
یک اقتصاددان روس��ی اس��ت و در تبعید به سر می برد، به همراه 
دانی��ل تریزمن، چگونگی این تغییر را ش��رح می دهن��د. در قرن 
بیس��تم، مستبدان بس��یار خش��ن بوده اند. هیتلر، استالین و مائو 
میلیون ها نفر را کشتند. هیوالهای کوچک تری مانند موبوتو سسه 
س��کو، دیکتاتور کنگو، وزرای کابینه را در مأل عام به دار آویختند. 
هدف از این کار، ترساندن مردم و تسلیم آنها بود. نویسندگان این 
کت��اب، »دیکتاتورهای رعب آور« را با »دیکتاتورهای چرخش��ی« 

مقایس��ه می کنند. در حال حاضر، مورد دوم رایج ت��ر از مورد اول 
اس��ت. تقریبا یک چهارم خودکامه هایی که در دهه 1960 قدرت 
را به دس��ت گرفتند، بیش از 100 مخالف را در س��ال می کشتند. 
این در حالی اس��ت که از میان افرادی ک��ه در دهه 2000 قدرت 
را به دس��ت گرفتند، کمتر از یک دهم ای��ن کار را انجام داده اند. 
»دیکتاتورهای چرخش��ی« وانمود می کنند که دموکرات هستند. 
انتخاب��ات چندحزبی برگزار و ادعا می کنند که بیش از 90 درصد 
آرا را به دس��ت آورده اند، همانند چیزی ک��ه در دهه های 1960، 
1970 و 1980 در کش��ورهای غیردموکراتیک رایج بود. تبلیغات 
»دیکتاتوره��ای رع��ب آور«، خام به نظر می رس��ید. تندیس های 
اس��تالین بر روی 38 قله در آسیای مرکزی نصب شد. نشان مائو 
نیز به قدری تولید شد که صنعت هواپیماسازی چین را با کمبود 
آلومینیوم مواجه کرد. موسولینی و کیم جونگ ایل نیز ادعای طی 
االرض و جابه جایی از نقطه ای به نقطه دیگر داش��تند. این چیزها 
سالحی به شمار می آمد که قابلیت رژیم برای وادار کردن مردم به 

تکرار مزخرفات را نشان می داد. »دیکتاتورهای چرخشی« دوست 
دارند تصویری از شایستگی به نمایش بگذارند. نورسلطان نظربایف 
عادت داش��ت که فهرستی از سیاست های کشور را قرائت و وزرای 
خ��ود را به خاطر عدم ارائه خدمات بهتر به مردم س��رزنش کند. 
»دیکتاتورهای چرخش��ی«، ایدئولوژی منسجمی ندارند، اما با به 
کارگیری طنز و ش��وخی، خود را نجیب و مخالفان ش��ان را پست 
جلوه می دهند. آنها حتی س��رگرمی های ناچیز را به دید س��الح 
می بینند. سانسور در دس��تور کار دیکتاتورهاست. »دیکتاتورهای 
چرخشی« اجازه می دهند چند روزنامه مخالف با تیراژ پایین باقی 
بمانند تا نش��ان دهند آزادی بیان را محترم می شمارند. در همین 
حین، مطبوعات مستقل را با وضع مالیات غیرمنطقی فلج می کنند 
و کمی بعد همین رسانه ها توسط نزدیکان رئیس جمهور خریداری 
می شود. منتقدان را به دلیل انتشار »اخبار جعلی« با شکایت و افترا 
م��ورد آزار و اذیت قرار می دهند و جریمه می کنند. رئیس جمهور 
س��ابق اک��وادور، رافائل کورئا به بهانه اس��تفاده غیرمجاز از عکس 

خود، مستندهای اینترنتی را حذف کرد. رهبران مستبدی که به 
جای سانسور، رسانه ها را دستکاری می کنند، معموال محبوب تر از 
رهبران دموکراتیک هستند که به مطبوعات آزاد میدان می دهند. 
هدف یک »دیکتاتور چرخشی« این است که به ظاهر اجازه رقابت 
سیاس��ی را می دهد، اما در عمل دس��ت و پای آن را می بندد. این 
دیکتاتوره��ا مخالفان خ��ود را به دلیل جرایم غیرسیاس��ی نظیر 
کالهبرداری یا تجاوز جنسی زندانی می کنند. گاهی اوقات آنها را 
ب��رای مدت کوتاهی حبس می کنند و موجب اخالل در کارش��ان 
می شوند. احزاب مخالف را درگیر تشریفات اداری می کنند یا آنها 
را با جریمه و ش��کایت ورشکست می سازند. برای مبرا کردن خود 
از سرکوب، وظیفه جهنمی کردن زندگی مخالفان را به یک شبه 
نظامی جوان یا ارتشی از ترول های آنالین برون سپاری می کنند و 
از این طریق، آدرس و عکس های خصوصی شان را منتشر می کنند.

از نظر آقای گوریف و تریزمن، جهان آزاد باید با دقت بیش��تری 
به دنبال نش��انه هایی باش��د که نش��ان می دهند رهبران در حال 

تضعیف نهادها هس��تند. جهان آزاد حتی در دیکتاتوری ها باید از 
مدرنیزاس��یون استقبال کند، زیرا توسعه اقتصادی و اجتماعی در 
نهایت ممکن است مطالبات بیشتری برای آزادی ایجاد کند. باید 
از کمک به دیکتاتورها و پولشویی آنها دست بردارد و شکایت علیه 
مخالف��ان تبعیدی را مهار کند. متأس��فانه زرادخانه های فریب در 
حفظ رهبران در قدرت بس��یار مؤثر اس��ت، شاید به همین دلیل 
است که دموکراسی جهانی در دهه گذشته در حال پسرفت بوده 
اس��ت. اگر این رهبران برای مدت طوالنی در قدرت بمانند، اغلب 
سرکوبگرتر می ش��وند. آقای پوتین ممکن است به اندازه استالین 
بی رحم نباش��د، اما در دهه س��وم ریاست جمهوری خود به شدت 
از »چرخش« به »ایجاد رعب« تغییر جهت داده اس��ت. شی جین 
پینگ که او نیز نش��انه ای از بازنشستگی سیاسی نشان نمی دهد، 
چین را به یک کش��ور پلیسی تبدیل کرده اس��ت. در بسیاری از 
کش��ورها مردم ن��ه می توانند به حاکمان خ��ود اعتماد کنند و نه 

می توانند از آنها پنهان شوند.«

ادامه از همین صفحه 
تصور می کنم ش��هروندان وقتی چنین سوالی را می پرسند، 
تلویح��ا در نظر دارند که فرد یا اف��رادی )مثال طراحان پروژه 
یا سیاست(، س��ازمان یا سازمان های اجرایی از بخش عمومی 
که ق��درت و اختیار برنامه ریزی به آنها داده ش��ده اس��ت، یا 
واحدهای سیاسی کالن در سطح ملی نظیر مجلس یا دولت، 
حام��الن و حامیان آن عقلی هس��تند که براساس��ش انتظار 
می رود که کارها به درس��تی صورت گیرد. گاه مردم مستأصل 
ش��ده در برابر حجم ناکارآمدی ها و انبوه نابخردی ها، آن عقل 
مطلوب را در دل فرهنگ، س��طح دان��ش یا خلقیات تک تک 
ایرانیان جست وجو می کنند. آنها وقتی می گویند »ما ایرانی ها 
هیچ وقت نمی توانیم...« یا »ایرانی جماعت نمی تواند...« دقیقا 

به همین برداشت فرهنگی از عقل و عاقل اشاره می کنند.
اگر ش��رایط حاضر را لحاظ کنیم، براس��اس ای��ن ادراکات 
متف��اوت از عقل می توان پرس��ید اگر سیاس��ت ها، طرح ها و 
برنامه ها عقالنی نیس��تند، نقصان در کدام س��ازمان است که 
سبب ناکارآمدی می شود؟ و اگر آن نگاه فرهنگی مدنظر باشد، 
س��وال این می ش��ود که ایرانی باید به چه کیفیتی دست یابد 
ک��ه عقل در او و کنش هایش بروز کند؟ نقطه مش��ترک همه 
این ادراکات متفاوت از عقل حداقل سه چیز است. اول، نوعی 
اس��تعاره انسان گونگی در این برداشت و کاربست مفهوم عقل 
و عاقل نهفته اس��ت. گویی س��اختار حکوم��ت و جامعه مثل 
انس��انی اس��ت که س��ری دارد و در جمجمه آن عقلی نهفته 
اس��ت. دوم، این عقل در سلسله مراتب خاصی و در جایی قرار 
دارد که می تواند و باید بر همه چیز اشراف داشته باشد. سوم، 
عقل مذکور با س��طح دانش و دانایی نس��بتی وثیق دارد. من 
اما معتقدم همه این ادراکات از عقل نادرس��ت هستند و باید 

صورت بندی دیگری از عقل را مدنظر قرار داد.
عقل در صورت بندی های پیش��ین که به آنها اش��اره ش��د، 
مقوله ای از جنس دانش )امر فرهنگی(، سازمان یا فردی است 

و در روایتی که س��ازمان های سیاسی را مد نظر قرار می دهد، 
ماهیتی سیاسی دارد. عقل در چنان نگاه هایی، ماهیتی مستقل 
و از برای خود دارد. عقل گویی واقعیتی از پیش موجود است 
ک��ه یک فرد )فرض کنید حکمران یا حکمرانان(، س��ازمان یا 
س��ازمان ها یا یک نظام سیاس��ی به ظرفیتی می رسد که آن 
واقعی��ت عقل را به دس��ت آورد یا به ظهور برس��اند. معتقدم 

چنین نگاهی به عقل کامال غیرتاریخی و ناکافی است.
عقلی که ش��هروندان از فقدان آن شکایت می کنند، ممکن 
است ش��کل فرد حاکم یا حاکمان، سازمان، سیاست، برنامه، 
طرح یا نهادهایی که قاعده بازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
را ش��کل می دهند به خ��ود بگیرد، اما ماهی��ت آن از جنس 
هیچ ک��دام از اینها نیس��ت. به گمان من، عق��ل یک وضعیت 
خاص است. این وضعیت خاص، ماهیت جامعه شناختی دارد و 
ناظر بر به توازن نسبی رسیدن نیروهایی است که ماهیت های 
 )emergent( متفاوتی دارن��د. عقل از این جهت، امر پدیدار
است و ماهیت مستقل از قبل موجود ندارد. پدیدار و »وضعیت 

بودن« آن هم به معنای شکنندگی است.
»وضعیت عقل« یک موقعیت جامعه شناختی است که سه 
دس��ته نیرو به توازن نس��بی می رسند. این سه دسته عبارتند 
از: قدرت سیاسی در قالب حکومت، قدرت اجتماعی در قالب 
جامع��ه مدنی و قدرت اقتصادی در قالب بازار. هر کدام از این 
س��ه دس��ته دارای ارزش ها، نیروها، کنشگران و ظرفیت هایی 
برای اعمال قدرت هس��تند. ظرفیت آنها برای اعمال قدرت و 
دفاع از ارزش های شان، وضعیتی پدید می آورد که عقالنیت را 

ممکن می کنند.
جامع��ه مدن��ی عمدت��ا عرصه ارزش ه��ای مرتبط ب��ا امور 
خانوادگی، دینی، نوع دوس��تی، احترام به سنت های فرهنگی، 
نظ��ام منزلت ه��ا و رقاب��ت در کس��ب منزل��ت و آن دس��ته 
س��ازمان های انس��انی اس��ت که محوریت آنها دفاع از وجوه 
اجتماعی، فرهنگی و اخالقی انس��ان است. ارزش های اخالقی 

و رواب��ط مبتنی بر اخالق در آن اولوی��ت دارند. جامعه مدنی 
در حالت ایده آل می تواند مولد خیر جمعی در روابط انس��انی 
فارغ از بازار و سیاس��ت باش��د. عرصه بازار براساس ارزش های 
مرتبط با کارآمدی، رقابت مادی، نفع مادی، س��ود ش��خصی، 
خالقیت های فناورانه و به س��وی سامان دادن زندگی مادی و 
افزایش رفاه نظام مند می ش��ود. بازار در صورتی که به بهترین 
ش��کل سامان یابد، می تواند مولد خیر جمعی باشد، اما حاوی 
کژکارکردی هایی است که هم ذاتی خود آن هستند )ازجمله 
نقصان هایی که اقتصاددانان در نقد فقدان بازارهای کامل ذکر 
می کنند( و هم کژکارکردی هایی که ناشی از ضعف دو عرصه 
جامعه مدنی و سیاست بروز می کنند. عرصه قدرت سیاسی و 
حکوم��ت نیز حامل و مدافع ارزش های مرتبط با نظم، امنیت، 
اطاعت و فرمان بری، نفی خش��ونت، هماهنگ س��ازی، رقابت 
سیاسی و سازماندهی جوامع انسانی در قالب هویت هایی است 
که براس��اس آنها قدرت جمعی برای کار س��ازنده یا منازعه و 

مناقشه جمعی حاصل می شود.
این سه عرصه سازوکارهای متفاوتی دارند، وجوه متفاوتی از 
زندگی را پوشش می دهند که قابل تقلیل به یکدیگر نیستند، 
در هر کدام از آنها ملزوماتی از زندگی انسانی مطرح و صیانت 
می ش��وند که بر احس��اس رضایت آدمی موثرن��د و به جهاتی 
قابل جایگزینی با کارکردهای سایر عرصه ها نیستند. نمی توان 
اخالق و روابط انس��انی را به کل��ی جایگزین احتیاجات مادی 
کرد یا با کارکردهای نظم بخشی و ساخت هویت جمعی قدرت 
سیاس��ی نقیصه فقدان کارآمدی و تخصی��ص بهینه منابع را 
جبران کرد. جامعه انس��انی به توازنی از کارکردهای این س��ه 

عرصه نیازمند است.
نکته مهم این اس��ت که کنشگران هر عرصه تمایل دارند بر 
دو عرص��ه دیگر غلبه کنند. تاریخ نیز ش��اهد این غلبه ها بوده 
است. بخش عمده تاریخ بشر شاهد غلبه عرصه قدرت سیاسی 
و حکومت ها بر دو عرصه دیگر اس��ت و به همین نس��بت نیز 

ارزش ها و محصوالت عرصه سیاس��ت بر دو عرصه دیگر غلبه 
کرده اند. عرصه سیاس��ت و قدرت البته به دلیل ماهیت ذاتی 
ابزارهای خشونت و اولویت امنیت برای جوامع انسانی، همواره 
دارای ای��ن ظرفیت هس��ت که بر دو عرص��ه دیگر غلبه کند. 
انباش��ت قدرت در این عرصه نیز با س��هولت بیشتری صورت 
می گیرد. عرصه اقتصاد و بازارها نیز در مقایسه با جامعه مدنی، 
ظرفیت بیشتری برای انباشت قدرت دارد. کمترین ظرفیت و 
آس��یب پذیرترین عرصه جامعه مدنی است که صرفا برمبنای 
ترکیبی از س��ازماندهی، کنش جمعی هماهنگ، قدرت بسیج 
انگاره های جمعی هویت بخش، دانش، س��نت های فرهنگی و 
ظرفیت های گفت وگویی انس��ان ظرفیت تولی��د قدرت دارد. 
تش��کیل قدرت و اعمال آن در عرصه جامعه مدنی درست به 
دلیل اتکا بر چنین متغیرهایی بس��یار کند و تا حدود زیادی 

شکننده است.
آن ع��دم عقالنیت��ی که هر ش��هروند ایران��ی در مواجهه با 
سیاس��ت، برنامه یا اقدام نادرس��ت و ناکارآمد از آن ش��کایت 
می کند، حاصل غلبه یک س��ویه ارزش ه��ا و جهت گیری های 
خ��اص هر یک از این عرصه هاس��ت. آن هنگام که سیاس��ت 
ب��دون مالحظه بازارها و خواس��ت مدنی غلبه می کند یا آنگاه 
که مالحظات س��ودجویی ش��خصی و گروهی ی��ا نفع مادی 
بدون توجه به ارزش ه��ای اخالقی و بنیان های حیات جمعی 
یا س��نت های فرهنگی و حتی به زی��ان امنیت ملی ارجحیت 
می یابن��د و آن هنگام که مالحظ��ات خانوادگی و قبیله ای بر 
کارآمدی اقتص��ادی یا مالحظات نظم عمومی غلبه می کنند، 
بی عقلی به چش��م می آید. پرس��ش از اینکه »آیا عقلی نیست 
که...« در اصل پرس��ش از این است که »آیا توازنی بین قدرت 
نس��بی سه عرصه قدرت سیاس��ی، بازار و جامعه مدنی برقرار 
نیست تا ارزش های یکی به زیان کامل یک یا دو عرصه دیگر 
عمل نکند؟« وصف فوق به این معناست که عقل موجودیتی 
نیس��ت که در دل یک س��ازمان، فرد یا مجموعه ای از افراد یا 

در مجموعه ای از قواعد بازی سیاست و جامعه که نظم نهادی 
کالن را مکتوب کرده اند بروز کند. عقل حاصل توازن و تعادل 
در وضعیتی اس��ت که مجموعه ای از نیروها به آن رسیده اند، 
ب��ه نح��وی که قادرن��د به  طور نس��بی از ارزش ه��ای خود و 
زمینه سازی برای ایفای کارکردهای شان دفاع کنند. به همین 
دلیل اس��ت که حتی وقتی بهترین قوانین تصویب می شوند، 
جامعه از متعالی ترین ارزش های اخالقی و سنت های فرهنگی 
دفاع می کند یا برای نفی بدیهی ترین حقوق انسانی جریحه دار 
می ش��ود یا وقتی بهترین قواعد برای عملکرد اقتصادی بهینه 
تصویب می ش��وند، در فقدان توازن میان نیروهایی که حامل 
و مدافع ارزش های این س��ه عرصه هس��تند، دستاورد مهمی 

حاصل نمی شود.
ایجاد س��ازمان ها، افزایش ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی 
ب��رای خل��ق دانش، قاعده گ��ذاری یا حتی نخب��گان علمی و 
سیاس��ی نمی توانند بهب��ود چندان��ی در کارکردهای جامعه 
پدی��د آورند مگر آنکه جامعه به س��مت چنین توازن نس��بی 
ش��کننده ای بین قدرت این سه عرصه حرکت کند. درست به 
همین معناس��ت که می توان از »وضعیت عقل« سخن گفت. 
عق��ل که می ش��ود در اینجا از عبارت »عق��ل حکمرانی« نیز 
اس��تفاده کرد، عمدتا یک توازن نس��بی در وضعیت نیروهای 
اجتماعی مدافع این س��ه عرصه است. غلبه هر یک از این سه 
عرصه، عوارض کوتاه مدت تا بلندمدتی دارد که می تواند مولد 
همان چیزی باش��د که شهروندان عموما از آن به بی عقلی یاد 
می کنن��د. وضعیت عقل در این معنا امری جامعه ش��ناختی و 
محصولی تاریخی است و دیگر امری فلسفی، فردی و سازمانی 
نیس��ت، ولی وضعیتی است که می تواند به همه این صورت ها 
درآی��د. وضعیت عقل همچنین ظرفیت آن  را دارد که معمای 
توس��عه نیافتگی را نیز در خود جای دهد و توضیحی برای آن 
ارائه کند. توس��عه نیافتگی محصول وضعی��ت نامتوازن میان 

این سه دسته نیروست.

عقل حکمرانی؛ از شکنندگی تا توسعه

برای مستبدان مدرن، دروغ مفیدتر از کشتن است

دیکتاتورهای چرخشی

رونمایی از محصوالت برند با طراحی مراسمی حرفه ای
وقتی شرکت تازه تاسیس اولی پاپ )Olipop( نخستین سری از نوشابه های گازدارش را روانه بازار کرد، در 
15 دقیقه نخست موفق به فروش 30 هزار دالری شد. شاید این امر برای بسیاری از برندها غیرعادی باشد، اما 
امروزه کسب و کارهای بسیار زیادی در بازار با چنین فروش های باالیی رو به رو می شوند. دلیل این امر همیشه 
مربوط به کیفیت محصوالت موردنظر نیست. گاهی اوقات یک ایده بسیار خوب برای رونمایی از محصوالت تازه 
ب��ه ان��دازه چند هزار دالر ارزش دارد. به همین خاطر امروزه اغلب برندها برای رونمایی از محصوالت تازه ش��ان 
برنامه های ویژه ای دارند. این امر به آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکا ممکن و رقابت 
با دیگر برندها از لحظه نخس��ت ورود به بازار کمک می کند.  بس��یاری از برندها در دنیای کنونی به رونمایی از 
محصوالت برند در قالب یک مراسم حرفه ای یا کمپین بازاریابی توجه الزم را نشان نمی دهند. درست به همین...



فرص��ت ام��روز: بخش صنعت و مع��دن، یک��ی از مهمترین بخش های 
اقتص��ادی اس��ت که نق��ش مهمی در رش��د اقتص��ادی کش��ور دارد. با 
هدف گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در الیحه بودجه سال 1401، یکی 
از بخش   هایی که می   تواند به تحقق این هدف کمک شایانی کند، عملکرد 
مثبت بخش صنعت و معدن است. بودجه دولت در بخش صنعت و معدن 
به عنوان یک ابزار مهم تحقق اهداف، از طریق کمک   های فنی و اعتباری و 
تامین زیرساخت   ها، رفع موانع و مشکالت تولیدکنندگان و... می   تواند زمینه 

فعالیت بهتر بخش خصوصی و رشد تولید را فراهم    کند.
در این راستا، بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه با بررسی وضعیت 
بخش های تولیدی کش��ور، به »تحلیل وضعیت بخش صنعت و معدن در 
الیحه بودجه س��ال 1401« پرداخته و موانع تولید در اولین س��ال از قرن 
جدید را شناس��ایی کرده است. مرکز پژوهش   های توسعه و آینده   نگری در 
این گزارش، وضعیت دو بخش صنعت و معدن را از چهار منظر تش��کیل 
س��رمایه ثابت، رشد ارزش افزوده، رشد اشتغال و نیز فشار ناشی از تورم بر 
هزینه تولید بررس��ی کرده و اثرگذاری الیح��ه بودجه بر دو حوزه صنعت 
و معدن را ردیابی کرده اس��ت. به گفته بازوی پژوهش��ی سازمان برنامه و 
بودجه، بخش   های مولد کش��ور با توجه به فش��ار عواملی همچون تحریم، 
سیاست گذاری   های اشتباه، کرونا و مسائل ساختاری اقتصاد ایران در دهه 
90 با چالش   ها و بحران های متعددی روبه رو شده   اند که حل آنها نیازمند 
تغییر برخی سیاست   هاست، وگرنه تداوم این وضعیت می   تواند اثر سوئی بر 

آینده رشدزایی بخش صنعت و معدن داشته باشد.
چالش های تولید در سال جدید

»کمب��ود نقدینگی و تامین مالی واحده��ای تولیدی«، »بحران کاهش 
س��رمایه گذاری و کمبود تش��کیل س��رمایه ثابت«، »به��ره وری پایین و 
افزایش قیمت تمام ش��ده به واس��طه به روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی 
ماش��ین آالت مورد استفاده در برخی رش��ته فعالیت ها و در نتیجه کاهش 
قدرت رقابت در فضای جهانی«، »ضعف توس��عه صنایع پایین   دس��تی«، 
»چالش توس��عه فناوری و تعمیق آن در زنجیره   های اصلی ارزش صنعتی 
و معدنی«، »ریس��ک باالی س��رمایه گذاری در فعالیت   های معدنی اعم از 
اکتشاف و اس��تخراج«، »ضعف در سازوکار تعیین، محاسبه و اخذ حقوق 
دولتی از بهره   برداران معدن« و »ضعف در انتش��ار اطالعات پایه اکتش��اف 
زمین   شناسی« از جمله چالش های تولید در سال 1401 هستند که در این 

گزارش معرفی شده است.
ب��ا توج��ه به افت ج��دی س��رمایه گذاری در تش��کیل س��رمایه ثابت، 

سیاست گذار الزم است مسیر را برای تقویت سرمایه گذاری در این بخش   ها 
مهیا سازد. از آنجا که تنها در سال های معدودی از دهه 90، کشور شاهد 
رشد مناسب در تشکیل سرمایه به ویژه در بخش صنعت بوده و این عامل، 
اثر مش��خص و واضحی بر توان رش��دزایی صنعت و افزایش ارزش افزوده 
بخش تولید داشته، برنامه   های کوتاه   مدت، میان مدت و بلندمدت وزارتخانه 
باید حول محور تقویت تش��کیل سرمایه متمرکز ش��ود. در این راستا، دو 
دسته ابزار و اهرم برای تقویت تولید صنعتی و معدنی پیشنهاد شده است. 
همچنین برای خروج از وضعیت کنونی، دو دس��ته فعالیت توصیه ش��ده 
که دسته نخس��ت ش��امل »ارتقای بهره   وری«، »توسعه صادرات، تکمیل 
زنجیره تولید«، »شناسایی گلوگاه   های رش��د«، »حذف رانت«، »تسهیل 
فضای کس��ب وکار« و »افزایش اشتغال مبتنی بر بهره   وری« و دسته دوم 
شامل »به   کارگیری روش های مختلف تامین مالی« )مانند استفاده از منابع 
داخلی شرکت های دولتی یا استفاده از مدل مشارکت عمومی- خصوصی( 

برای وزارت صمت است.
این گزارش با بررسی توانایی بخش   های صنعتی و معدنی در زمینه خلق 
ارزش افزوده، به خوبی نشان می دهد در سالیان اخیر چقدر به خاطر تحریم، 
توان تولید ارزش افزوده در کشور کاهش یافته و ارزش افزوده بخش صنعت 
و معدن به عنوان مهمترین متغیر اقتصادی بخش در طول پنج سال اخیر 
چه وضعیتی داشته است؛ کما اینکه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در 
س��ال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته که این موضوع همزمان 
با ش��روع مجدد تحریم   های اقتصادی و مش��کالت ناشی از آن بوده است. 
این کاهش در س��ال 1398 به دلیل مش��کالت ناشی از سوانح طبیعی در 
ابتدای سال و شیوع کرونا در سه  ماه پایانی سال و تبعات آن مانند کاهش 
تقاض��ای بین المللی کاالها و خدمات و محدودیت های ناش��ی از قرنطینه 
ادامه یافت. در سال 1399 با اجرای برنامه   هایی، روند کاهش تولید متوقف 
شد و تولیدات بخش افزایش پیدا کرد. عملکرد شش ماه اول سال 1400 
نیز نشان می دهد که روند رشد ارزش افزوده این بخش ادامه داشته است.

آنچه بر صنعت و معدن گذشت
در بخش دیگری از این گزارش، نرخ رش��د ارزش افزوده بخش صنعت 
و معدن با نرخ رش��د تولید ناخالص داخلی مقایس��ه شده و آمده است: 
نرخ رشد این بخش در سال 1396، بیش از رشد تولید ناخالص داخلی 
بوده اس��ت. در س��ال 1397 نیز تاثیر تحریم   ها و مشکالت ناشی از آن 
مانن��د محدودیت واردات مواد اولیه و تجهی��زات، محدودیت تامین ارز 
و... موجب منفی ش��دن نرخ رش��د این بخش شد، به طوری که کاهش 

آن بیش از کاهش تولید ناخالص داخلی بود. در س��ال 1398 از ش��دت 
کاهش تولیدات بخش کاسته شد و تداوم این روند در سال1399 منتج 
به رش��د مثبت ارزش افزوده بخش ش��د. در ش��ش ماه اول سال1400 
نیز نرخ رش��د ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بیش از س��ال1399، 
اما کمتر از نرخ رش��د تولید ناخالص داخلی در همین دوره بوده اس��ت. 
همچنین س��هم ارزش اف��زوده بخش صنعت و مع��دن از تولید ناخالص 
داخل��ی در فاصله س��ال های 1396 تا 1399 افزایش��ی ب��وده و از 5.9 
درصد به 20.1 درصد رسیده است. در نیمه نخست 1400 نیز این سهم 
معادل 18.6 درصد بوده اس��ت؛ وضعیتی که تحلی��ل آن گویای اثرات 
سوئی است که طی سالیان گذشته از ناحیه تحریم و افزایش نااطمینانی 

در اقتصاد ایران به خلق ارزش افزوده منتهی شده است.
از س��وی دیگر، ضعف جدی در تشکیل س��رمایه ثابت بخش صنعت 
می تواند اثر س��وئی بر آینده رشدزایی بخش صنعت داشته باشد. واضح 
اس��ت که س��رمایه به عنوان یکی از اصلی   ترین عوام��ل تولید با تاخیر 
یک تا دو س��اله بر میزان تولید بخش   های اقتصادی اثر می   گذارد. طبق 
آخرین گزارش حساب   های ملی بانک مرکزی، آمار تشکیل سرمایه ثابت 
بخش   های اقتصادی به قیمت ثابت س��ال1390، از س��ال1383 تا سال 
1394 و تش��کیل س��رمایه ثابت در کل اقتصاد تا س��ال1399 منتشر 
ش��ده است. نمودار مقایس��ه تشکیل س��رمایه ثابت در بخش صنعت و 
معدن و کل اقتصاد نش��ان می دهد که در سال1391 که کشور با اولین 
دور تش��دید تحریم   های اقتصادی روبه رو ش��د، تش��کیل سرمایه ثابت 
در ماش��ین   آالت، ه��م در کل اقتصاد و هم در بخ��ش صنعت با کاهش 
شدید مواجه ش��د. همچنین با رکود س��ال1394 مجددا روند تشکیل 
س��رمایه ثابت با ش��دت کمتر، کاهش��ی شد. با بررس��ی گزارش بانک 
می توان دریافت که تش��کیل س��رمایه ثابت در بخش صنعت و معدن با 
کل اقتصاد تقریبا هم روند اس��ت. نکته مهم درخصوص این متغیر مهم، 
نحوه مدیریت سرمایه   هاس��ت. با علم ب��ه اینکه کاهش درآمدهای نفتی 
موجب کاهش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور می شود، 
مدیریت س��رمایه   های موجود در جامع��ه در چنین دوره   هایی از اهمیت 
زی��ادی برخوردار اس��ت. تالطم و افزایش زیاد در ن��رخ ارز، قیمت طال 
و س��ودهای زیاد در بازار بورس، س��رمایه   های جامع��ه را از فعالیت   های 
مولد به س��مت فعالیت   های سوداگرانه سوق داده و بدیهی است کاهش 
س��رمایه گذاری در بخش   های مولد موج��ب کاهش تولید در بخش   های 

واقعی اقتصاد شده است.

صنعت و معدن چگونه می تواند به تحقق رشد 8 درصدی کمک کند؟

کروکی تولید در بودجه 1401

قیمت نفت برنت در معامالت روز سه ش��نبه بازارهای جهانی در حالی 
با 1.5 درصد افزایش به 109 دالر و 11 س��نت در هر بش��که رسید که 
مسبب اصلی رشد سریع هزینه های زندگی در کشورهای غربی، افزایش 
هزینه های انرژی اس��ت، اما سیاس��تمداران آنها به حدی روی مس��ائل 
ژئوپلیتیکی متمرکز ش��ده اند که حاضر نیس��تند به دلیل اصلی افزایش 

هزینه های انرژی توجه کنند.
ب��ه گزارش »اویل پرایس«، چن��د روز قبل بود که توافق میان آمریکا 
و اتحادی��ه اروپا ب��رای تامین 15 میلیارد متر مکع��ب گاز طبیعی مایع 
)LNG( در سال میالدی جاری اعالم شد و هر دو طرف قدرت سیاسی 
 LNG و اقدام سریع خود را تمجید کردند، اما درباره اینکه این قرارداد
چقدر هزینه خواهد داش��ت، هیچ کس صحبتی نکرد. در این بین، خبر 
دیگری که منتش��ر شد، جلسه رس��یدگی مجلس نمایندگان آمریکا به 
گفته های شماری از مدیران نفتی آمریکایی و بین المللی درباره ادعاهای 
تبان��ی قیمت و پر کردن جی��ب خود از پول به ج��ای کمک کردن به 

کاستن از فشار افزایش قیمت سوخت برای شهروندان آمریکایی بود.
این دو رویداد نش��ان دهنده چیزی اس��ت که سیاستمداران در مسند 
ق��درت حاضر نیس��تند علنا ب��ه آن اذعان کنند اما اتفاق افتاده اس��ت: 
هزین��ه زندگی در آمریکا و اروپا افزایش پیدا کرده اس��ت و دلیل اصلی 
آن، جن��گ در اوکراین نیس��ت بلکه باال بودن هزینه های انرژی اس��ت. 
س��هیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی به تازگی در گفت و 
گو با شبکه »سی ان بی سی« در حاشیه کنفرانس دولت های جهان در 
دوبی گفت: »سیاس��تمداران بیش از حد به مسائل ژئوپلیتیکی متمرکز 

ش��ده اند و مسئله قابل تامین بودن انرژی که روی هر دوی اقتصادهای 
توس��عه یافته و در حال توس��عه تاثیر گذاشته اس��ت را نادیده گرفتند. 
اگر همچن��ان این موضوع را نادیده بگیرند، ش��اهد آن خواهند بود که 
بخش های بزرگی از جهان دچار فقر انرژی می ش��ود که به نوبه خود به 

کندی اقتصادی اکثر نقاط جهان و رکود جهانی منجر می شود.«
المزروعی با اش��اره به اینکه اوپک پالس، بهترین تالش خود را برای 
تامی��ن کردن ان��رژی قابل اتکا ب��رای بازارهای جهان��ی انجام می دهد، 
اف��زود: »برای قاب��ل تامین بودن ان��رژی، به منابع )مناب��ع مالی( برای 
سرمایه گذاری و جدا کردن سیاست از قابل دسترس بودن و قابل تامین 

بودن انرژی نیاز داریم.«
منظ��ور این مق��ام امارات��ی از سیاس��ت، برنامه های عبور به س��وی 
انرژی های پاک در اروپا و آمریکاس��ت. این برنامه ها به س��رمایه گذاری 
کمتر در تولید نفت و گاز وابسته هستند و کمبود گاز در اروپا نخستین 
نش��انه واضح از تبعات این رویکرد اس��ت زیرا اگر منصف باشیم، بحران 
افزای��ش هزینه های زندگی اروپایی خیلی قبل ت��ر از جنگ در اوکراین 
آغاز ش��د. در نوامبر س��ال میالدی گذش��ته از هر 10 انگلیس��ی، شش 
نفر اعالم کردند که ش��اهد افزایش هزینه های زندگی بودند. ماه جاری 
)آوریل( تعداد آنها به هشت نفر از هر 10 نفر افزایش یافت زیرا افزایش 
هزینه ه��ای ان��رژی ادام��ه دارد. از ماه آینده ش��مار این اف��راد افزایش 
بیش��تری پیدا خواهد ک��رد، زیرا رگوالتور بازار ان��رژی برای حدود 22 
میلیون خانوار، س��قف قیم��ت جدید نزدیک به ه��زار دالر را برای هر 

خانوار معرفی کرده است.

طبق آمار موسسه Ifo، در آلمان تورم از 5.1 درصد در فوریه به 6.1 
درص��د در مارس افزایش یافت. افزایش هزینه های انرژی، ریش��ه اصلی 
رشد نرخ تورم بوده است و جنگ در اوکراین به فشارهای تورمی افزوده 
اس��ت، زیرا اوکراین و روس��یه تولیدکنندگان ب��زرگ بعضی از کاالهای 
غذایی اساس��ی هستند. آلمان ممکن اس��ت تا پایان ماه میالدی جاری 
بی��ش از 6میلی��ارد دالر قدرت خریدش را از دس��ت دهد. در فرانس��ه 
نی��ز افزایش هزینه ه��ای زندگی، ش��انس پیروزی ماری��ن لوپن، نامزد 
راس��تگرای افراطی در انتخابات ریاست جمهوری را افزایش داده است. 
او همانند همتایانش در س��ایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و انگلیس، 
در س��خنانش به نگرانی های مربوط به قدرت خرید شهروندان پرداخته 
اس��ت. همچنی��ن در آمریکا، بانک مرکزی این کش��ور آم��اده افزایش 
س��ریع نرخ های بهره برای مقابله با تورم می ش��ود که باعث شده است 
اقتصاددانان متعددی هش��دار دهند چنین اقدامی باعث بحران »هزینه  
زندگی« می ش��ود. در این بین، کاخ سفید دور دیگری از برداشت نفت 
از ذخایر نفت استراتژیک را برای مهار رشد قیمت ها اعالم کرده است.

در حال حاضر، سیاستمداران هر دو سوی آتالنتیک والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه را عامل اصلی همه مش��کالت معرفی می کنند. 
ب��ا این حال دی��ر یا زود که گرد و خاک فرو نشس��ت، م��ردم خواهند 
پرس��ید: چرا با اینکه جنگ تمام ش��ده، انرژی از قبل هم گران تر شده 
اس��ت؟ پاسخ به این سوال دش��وار خواهد بود، مگر اینکه افراد پاسخگو 
به هش��دار تولیدکنندگان نفت برای جدا کردن مس��ائل عرضه انرژی از 

سیاست توجه کنند.

علت رشد سریع هزینه زندگی در کشورهای غربی 

قیمت نفت به 10۹ دالر رسید

دریچــه

۳۵ درصد ایرانیان فقیر هستند
جغرافیای فقر و ثروت در ایران

در مطالعات انجام ش��ده براساس داده های پایگاه اطالعات رفاهی 
ایرانی��ان، 93درصد خانوارهای ایرانی یارانه بگیر هس��تند که از این 
میزان، 35درصد فقیر، 57درصد جزو طبقه متوس��ط و 8درصد از 
طبقه برخوردار و ثروتمند محس��وب می شوند. ساختار و مناسبات 
7درص��د از کل خانواره��ای ایرانی که یارانه نق��دی نمی گیرند، در 
نقط��ه ک��ور این پای��گاه اطالعاتی ق��رار دارد و عم��ال وارد فرآیند 
دهک بندی نمی شود. بررس��ی آماری معاونت رفاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نش��ان می دهد جمعیت کل خانوارهای 
یارانه بگی��ر 77.4 میلی��ون نفر بوده که از این می��زان 27میلیون و 

103هزار نفر در فقر به سر می برند.
در گ��زارش معاونت رفاه اجتماع��ی وزارت کار، تمام خانوارهای 
یارانه بگیر ایرانی براس��اس اطالعات اقتصادی، درآمدی و شغلی به 
س��ه دسته کلی شامل خانوارهای فقیر، متوسط و برخوردار تقسیم 
ش��ده اند و در هر دس��ته نیز به فراخور وضعیت ش��غلی و درآمدی 
خانوارها، زیردسته های دیگری اضافه شده است. براساس معیارهای 
دهک بندی خانوارها، 9.3 میلیون خانوار فقیر شناس��ایی ش��ده اند 
ک��ه 2.8 میلیون خانوار معادل 30درصد کل خانوارهای فقیر تحت 
پوش��ش نهادهای حمایتی هس��تند و 6.6 میلی��ون خانوار معادل 
70درص��د کل خانواره��ای فقیر فاقد پوش��ش حمایتی محس��وب 
می ش��وند و بای��د به عنوان اولویت در طرح پوش��ش بیمه همگانی، 
حمای��ت از ک��ودکان دارای س��وءتغذیه، طرح اش��تغال عمومی و 

حمایت نقدی و اعتباری قرار گیرند.
گروه های پنج گانه با درآمد متوسط

با دس��ته بندی خانوارها براس��اس اطالعات اقتصادی، در مجموع 
13.9 میلی��ون خانوار یارانه بگیر مع��ادل 57درصد کل خانوارهای 
یارانه بگی��ر در قالب طبقه متوس��ط قرار می گیرن��د و این خانوارها 
براس��اس اطالعات اقتصادی، درآمد و ش��غلی به پنج دس��ته کلی 
تقس��یم می شوند. دسته نخست، شامل کارکنان و مستمری بگیران 
دول��ت اس��ت ک��ه 2.2 میلی��ون خان��وار مع��ادل 15.8درصد کل 
خانوارهای متوس��ط را دربر می گیرد. طب��ق آمارها، 64درصد این 
خانوارها دارای خودرو بوده و 91درصد آنها نیز سهام عدالت دارند. 
این در حالی اس��ت که به  طور میانگین فقط 24درصد خانوارهای 
فقیر دارای خودرو هستند و ضریب بهره مندی آنها به سهام عدالت 

نیز از 82.5 درصد فراتر نمی رود.
دس��ته دوم، کارگران و مش��اغل خصوصی را شامل می شود و 6 
میلیون خانوار معادل 43.3 درصد کل خانوارهای متوس��ط در این 
دس��ته قرار می گیرند. براس��اس آمارها به  ط��ور میانگین 66درصد 
خانوارها در این دس��ته دارای خودرو هس��تند و 70درصد آنها نیز 
س��هام عدالت دارند. در دسته سوم نیز بازنشستگان غیردولتی قرار 
می گیرند که 2.4 میلیون خانوار معادل 17.3 درصد کل خانوارهای 
متوسط را شامل می شود. براس��اس آمارها، 46درصد این خانوارها 

نیز دارای خودرو هستند و 72درصد آنها سهام عدالت گرفته اند.
دس��ته چهارم به خانوارهای فاقد درآم��د ثابت )یعنی هیچ عضو 
بیمه پردازی ندارند( اختصاص دارد و 3میلیون خانوار معادل 21.7 
درصد از کل خانوارهای متوس��ط را شامل می ش��ود. این خانوارها 
به طور میانگی��ن 75درصد دارای خودرو هس��تند و 67درصد آنها 
سهام عدالت گرفته اند. از نکات قابل توجه این است که این خانوارها 
با وجود اینکه امنیت ش��غلی و پوش��ش بیمه ای کمت��ری دارند و 
به ش��دت تحت تأثیر ش��وک های اقتصادی قرار می گیرند، باز هم به 
نس��بت سه دس��ته اول یعنی »کارکنان و مستمری بگیران دولت«، 
»کارگران و مشاغل خصوصی« و »بازنشستگان غیردولتی«، شرایط 
اقتصادی و معیش��تی بهتری را تجربه می کنن��د و میانگین دهک 
درآمدی آنها 7.27 است؛ در حالی که میانگین درآمدی کارکنان و 
مس��تمری بگیران دولت 7.01، کارگران 6.26 و بازنشستگان 5.65 

برآورد می شود.
دهک برخوردار و صدک میلیاردر

در دسته بندی های معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، خانوارهای 
یارانه بگیر برخوردار که عمدتا در دهک دهم درآمدی قرار می گیرند، 
در دو دسته کارمند دولت و غیرکارمند دولت مشخص شده اند. این 
دو دسته با جمعیت 5.8 میلیون نفری، 8درصد خانوارهای کشور را 
شامل می شوند و بیش از 98درصد آنها دارای خودرو هستند. نکته 
جال��ب اینکه در این دس��ته بندی، 91درص��د خانوارهای برخوردار 
کارمند دولت، س��هام عدالت دارن��د؛ در حالی که فقط 61درصد از 

خانوارهای برخوردار غیرکارمند دارای سهام عدالت هستند.
به گ��زارش همش��هری آنالین، نکت��ه مهم دیگر این اس��ت که 
خانوارهای برخوردار کارمند و غیرکارمند، گرچه از منظر معیارهای 
اقتصادی به عنوان 10درصد جمعیتی که بیش��ترین برخورداری را 
دارن��د، در ده��ک دهم قرار گرفته اند، اما فق��ط بخش کمی از آنها 
در جرگ��ه خانوارهای پولدار و به  اصط��الح میلیاردر قرار می گیرند 
ک��ه به تعبیر احمد می دری، معاون پیش��ین وزی��ر کار، باید آنها را 
ص��دک ثروتمند لقب داد. البته طبق اع��الم معاونت رفاه اجتماعی 
وزارت کار، در پای��گاه اطالع��ات رفاه��ی ایرانیان با وج��ود اینکه 
اطالع��ات همه افراد دارای کد ملی ثبت ش��ده اس��ت، همچنان به 
لحاظ ساختار خانواده، فقط اطالعات ساختار خانوارهایی که یارانه 
45هزار و 500تومانی را دریافت می کنند، مش��خص اس��ت و عمال 
ساختار و مناسبات 7درصد از کل خانوارهای ایرانی که یارانه نقدی 
نمی گیرند، در نقطه کور این پایگاه اطالعاتی قرار دارد و بدون وارد 
کردن این افراد به محاسبات دهک بندی، نمی توان ساختار درست 

و کارشناسی برای اجرای سیاست های حوزه رفاه ایجاد کرد.
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فرصت ام��روز: بانک مرکزی از رش��د 6.2 درصدی قیمت مس��کن در 
اسفندماه 1400 خبر داد و اعالم کرد با وجود کاهش 19.9 درصدی تعداد 
معامالت بازار مس��کن ش��هر تهران، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن 
در اس��فندماه س��ال گذش��ته به 35 میلیون و 120 هزار تومان رسید که 
نسبت به ماه قبل 6.2 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد 
افزایش یافته اس��ت. بدین ترتیب، قیمت هر متر خانه در پایتخت بیش از 
35 میلیون تومان ش��د که نشان دهنده رشد 6.2 درصدی در واپسین ماه 
از آخرین سال قرن است. در میان مناطق بیست ودوگانه شهرداری تهران 
نیز بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده با 
رقم 77 میلیون و 470 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با رقم 16 

میلیون و 560 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است.
همچنین تعداد معامالت انجام ش��ده در اس��فندماه به حدود 6 هزار و 
800 فقره رسید که نسبت به ماه قبل 19.9 درصد کاهش و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 29.6 درصد افزایش را نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا نیز حاکی 
از آن است که از مجموع 6.8 هزار واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 
پنج سال ساخت با سهم 32.5 درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده اند. از س��وی دیگر، توزیع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق 
مختلف ش��هر تهران در اسفندماه نش��ان می دهد منطقه 5 با سهم 14.3 
درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود 
اختصاص داده است. مناطق 10 و 2 نیز به ترتیب با سهم 9.5 درصدی و 

9.3 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
رشد 50 درصدی اجاره در سال گذشته

گزارش تازه بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن ش��هر تهران نش��ان 
می دهد در اسفندماه س��ال گذشته متوسط قیمت یک متر مربع مسکن 
در شهر تهران، 35 میلیون و 120 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و 
مدت مشابه سال قبل به ترتیب 6.2 و 16 درصد افزایش یافته است. تعداد 
آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران در این ماه به 6 هزار و 
800 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 19.9 درصد کاهش و در 
مقایس��ه با ماه مشابه در سال قبل، 29.6 درصد افزایش را نشان می دهد. 
بررس��ی توزیع تعداد واحدهای مس��کونی معامله ش��ده در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 

32.5 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
در میان مناطق بیست و دو گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه 

77 میلیون و 465 هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با 16 میلیون و 
564 هزار تومان در منطقه 18 بوده است که هر یک از آنها با افزایش 12.7 
درص��دی در منطقه یک و 36.5 درصدی در منطقه 18 مواجه ش��ده اند. 
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده برحسب قیمت یک 
مترمربع بنا در اسفندماه سال گذشته نیز حاکی از آن است که واحدهای 
مسکونی در دامنه قیمتی 20 تا 25 میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا 
با سهم 15.3 درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود 
اختصاص دادند و دامنه قیمتی 15 تا 20 و 25 تا 30 میلیون تومان با 13 

و 12.9 درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر، در اسفندماه سال گذشته توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مس��کونی معامله شده براس��اس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است که 
واحدهای مس��کونی با ارزش یک میلیارد ت��ا یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان با اختصاص سهم 16.8 درصد بیشترین سهم از معامالت انجام شده 
را داش��ته اند. همچنین توزیع معامالت انجام شده مسکن براساس مناطق 
ش��هری در تهران حاکی از آن اس��ت که منطقه 5 با 14.3 درصد از کل 
معامالت، بیشترین سهم معامالت ش��هر تهران را به خود اختصاص داده 
است. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق 
شهری در اسفندماه نشان دهنده رشدی معادل 45.8 و 50.2 درصد نسبت 

به ماه مشابه سال 1399 است.
به نظر می رس��د با وجود رش��د نسبتا پیوس��ته قیمت مسکن در شهر 
تهران، همچن��ان بازار از نظر تعداد معامالت وضعیت نامس��اعدی دارد و 
تعداد آپارتمان های معامله ش��ده در اس��فندماه نس��بت به ماه قبل 19.9 
درصد کاهش و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 29.6 درصد افزایش نشان 
می دهد، اما هنوز فاصله بس��یار زیادی با ش��رایط رونق بازار مسکن تهران 
دارد. برای فهم این نکته بد نیست یادآور شویم که میانگین تعداد معامالت 
مس��کن تهران در ش��رایط عادی بازار از س��ال 92 تا 96 حداقل 14 هزار 

معامله بوده است.
حمله تورمی مسکن به مستأجران

نکته هش��دارآمیز آمارهای بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن شهر 
تهران این است که از سال 1392 تاکنون، سهم واحدهای نوساز و تا پنج 
س��ال س��اخت از کل معامالت بازار وارد یک روند نزولی ش��دید شده و از 
حوالی 59 درصد در بهمن ماه 1392 به 32.5 درصد در اسفندماه 1400 
رس��یده است. این شاخص نس��بت به بهمن ماه 1392 حدود 45 درصد 
کاهش نشان می دهد و از تضعیف شدید تولید مسکن و کاهش قابل توجه 

ساخت وساز و عرضه مسکن در تهران حکایت دارد. همچنین در سایه افول 
س��هم نوسازها از بازار، به س��هم واحدهای مسکونی با قدمت باالتر افزوده 
ش��ده است. در این مورد، کاهش ش��دید قدرت خرید متقاضیان مصرفی 
و س��رمایه گذاری و گرایش آنها نسبت به خرید واحدهای با عمر باالتر اما 
ارزان تر نیز بی تأثیر نبوده است، اما علت اصلی این اتفاق همان افول تولید 

به دالیلی نظیر جهش هزینه ساخت و قیمت زمین بوده است.
با وجود اینکه تورم نقطه به نقطه بازار مسکن شهر تهران در اسفندماه 
حدود 24 درصد، 16 درصد کمتر از تورم عمومی کش��ور است، در بازار 
اج��اره همچنان تنور تورم ش��عله ور بوده و آن گونه ک��ه آمارهای بانک 
مرکزی نش��ان می دهد؛ در اسفندماه ش��اخص کرایه مسکن اجاری در 
ش��هر تهران 45.8 درصد و در کل مناطق ش��هری 50.2 درصد نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل رش��د کرده است. بررس��ی های میدانی نشان 
می ده��د بی توجهی بازار به مصوبه دو س��ال پیش س��تاد ملی مقابله با 
کرون��ا مبنی بر تمدید خ��ودکار قراردادهای اجاره ب��ا نرخ تعزیری 25 
درص��د در تهران و همچنین همراهی ش��ورای ح��ل اختالف در صدور 
حکم تخلیه مس��تأجران، ازجمله دالیلی اس��ت که باعث شده بخشی از 
قراردادهای سررسید شده با نرخ های بسیار باالتری نسبت به سال قبل 

به بازار عرضه شوند.
در مجموع، با وضعیت فعلی آمارهای حوزه مسکن و البته چشم پوشی 
از جهش 6.2 درصدی میانگین قیمت مس��کن شهر تهران در اسفندماه 
می توان امیدوار بود که بازار مس��کن بعد از چهار س��ال تورم مستمر و 
فزاینده، در روند تخلیه حباب قیمتی حتی با رش��د کمتر از مقدار تورم 
عموم��ی قرار بگیرد، اما تداوم این ش��رایط نیز در س��ال جدید نیازمند 
تحقق شروطی است که اجرا نشدن آنها، احتمال بازگشت تنش قیمتی 

و رکود تورمی به این بازار را افزایش می دهد.
بررس��ی آمارها نشان می دهد قیمت مسکن ش��هر تهران از نیمه سال 
1396 وارد دوره صعودی ش��د و این وضعیت با ش��یب مقطعی اما تند تا 
اوایل س��ال 1400 ادامه پیدا کرد به گونه ای که به طور میانگین قیمت هر 
مترمربع زیربنای مس��کونی در شهر تهران از 3.6 میلیون تومان در میانه 
س��ال 1396 به باالی 30 میلیون تومان در انتهای سال 1399 رسید، اما 
در ادامه از اوایل س��ال 1400 با تعدیل انتظارات تورمی و ورود بازار به فاز 
انتظار برای تعیین تکلیف برجام، عمال شیب تورم مسکن به کمتر از شیب 
تورم مصرف کننده رس��ید و به نوعی هر ماه بخشی از تورم افسارگسیخته 

سال های قبل را از دست داد.

کاهش 20 درصدی معامالت مسکن پایتخت در اسفندماه 1400

قیمت هر متر خانه ۳۵ میلیون تومان شد

براس��اس قانون بودجه امسال، وام ازدواج زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها 
بعد از س��ال 1397 بوده، 120 میلیون تومان و برای زوج های کمتر از 25 
و زوجه کمتر از 23 س��ال، 150 میلیون تومان اس��ت و این وام حداکثر با 

سفته و یا یک ضامن معتبر پرداخت می شود. 
بان��ک مرک��زی، ش��رایط و جزییات چگونگ��ی بهره من��دی متقاضیان 
تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج را اعالم کرد. این بانک در 10 فروردین 
ماه بخشنامه اعطای تس��هیالت ازدواج را به شبکه بانکی ابالغ کرد. بانک 
مرکزی مکلف اس��ت از محل 100درصد مانده سپرده های قرض الحسنه و 
50 درصد سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیالت موضوع 
این بند را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تأمین کند. بانک ها نیز 
مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی 
و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تس��هیالت اقدام کنند. مسئولیت حسن 
اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران 
و کارکنان ذی ربط اس��ت. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیالت تخلف 

محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است.
در قانون جدید تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی 
ک��ه تاریخ ازدواج آنها بع��د از یکم فروردین ماه 1397 بوده اس��ت، 120 
میلیون تومان و با دوره بازپرداخت 10 ساله است. تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج برای زوج های زیر 25 سال و زوجه های زیر 23 سال 150 میلیون 
تومان اس��ت. براساس بخش��نامه بانک مرکزی تمامی بانک ها موظفند به 
صورت ماهانه، تعداد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد 
در نوبت دریافت این تسهیالت را به صورت عمومی اعالم کنند. همچنین 

با توجه به مفاد ماده )50( قانون جامع خدمات رس��انی به ایثارگران افراد 
مندرج در قانون یادش��ده مش��مول اخذ قرض الحسنه ازدواج به میزان دو 

برابر افراد عادی هستند.
مراحل ثبت نام و اخذ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج شامل شش مرحله 
اس��ت. در ابتدا باید ش��رایط و دس��تورالعمل اخذ وام ازدواج، قبل از ثبت 
نام مطالعه ش��ود. س��پس ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه از طریق سامانه 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به آدرس ve.cbi.ir برای هر یک از زوجین 
به صورت جداگانه انجام می شود و کد رهگیری 10 رقمی ارسال می شود. 
در مرحله چهارم متقاضیان برای اطالع از ش��عبه عامل اعطای وام باید به 
سایت مراجعه کنند و پس از تعیین شعبه افراد باید ظرف 12 روز کاری به 
همراه مدارک الزم به شعبه مربوطه مراجعه کنند و مراحل دیگر اخذ وام 

در شعبه مربوطه خواهد بود. 
روش ثبت نام به این قرار اس��ت که کلیه متقاضیان واجد ش��رایط وام 
ازدواج ابتدا باید با مراجعه به سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج سایت 
ثب��ت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل کنند، بر این اس��اس و در صورت 
موفقیت آمی��ز بودن مراحل ثبت نام، یک کد رهگیری 10 رقمی که کامال 
محرمانه بوده و مربوط به متقاضی اس��ت، به ش��خص ثبت نام کننده داده 
می شود. متقاضیان موظف هستند جهت اطالع از وضعیت ثبت نام خود و 
ه�مچنین نام شعبه مربوطه جهت مراجعه برای اخذ وام ازدواج، به سامانه 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج مراجعه کرده و در صورتی که شعبه عامل 
اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد باید با در دست داشتن مدارک 
موردنیاز، ظرف مدت زمانی که از طرف س��ایت اعالم می ش��ود، به شعبه 

مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام کنند. بدیهی 
اس��ت در صورت عدم مراجعه متقاضیان در زم�ان تعیین شده، ثبت ن�ام 
آنها کان لم یکن تلقی می ش��ود. ذکر این نکته ضروری اس��ت مدت زمان 
تعیین شعبه از س��وی بانک ها با توجه به میزان منابع قرض الحسنه قابل 

اعطای بانک، مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
متقاضی دریافت تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج پس از تعیین شعبه 
ظرف حداکثر  12 روز  کاری، فرصت دارد با به همراه داش��تن مدارک 
الزم ب��ه ش��عبه معرفی ش��ده، مراجعه کند. همچنی��ن در صورت عدم 
مراجعه به شعبه مربوطه در مدت زمان تعیین شده، اطالعات ثبت نامی 
متقاضی حذف خواهد ش��د. متقاضیان دریافت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، پس از پذیرش توسط شعب بانک ها، حداکثر ظرف مدت 45 روز 
کاری باید نس��بت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کنند و در صورت 
عدم تکمیل مدارک، نام متقاضی از س��امانه مربوطه حذف می ش��ود تا 
امکان بهره مندی سایر متقاضیان در صف از تسهیالت مذکور و شفافیت 
عملکرد بانک ها به عمل آید. مدت بازپرداخت تس��هیالت قرض الحسنه 
ازدواج 10 ساله و نرخ کارمزد 4 درصد است. اقساط مربوطه 120 ماهه 
بوده و سررس��ید اولین قس��ط و کارمزد آن، یک ماه پ��س از پرداخت 

تسهیالت یاد شده است.
گفتنی است بانک ها در سال 1400 نسبت به پرداخت بیش از 80 هزار 
میلیارد تومان به 924 هزار متقاضی تسهیالت قرض الحسنه ازدواج اقدام 
کردند و از ابتدای سال جاری تا روز 16 فروردین ماه حدود 65 هزار فقره 
ثبت نام تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سامانه مربوطه انجام شده است.

متقاضیان وام ازدواج 120 میلیونی بخوانند

خبر مهم بانک مرکزی درباره وام ازدواج

بانـــکنامه

در ماه مبارک رمضان
ساعت کاری بانک ها کم شد

ساعت کار بانک های خصوصی در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت هشت 
صبح تا س��اعت 14 و در روزهای پنجشنبه تا س��اعت 12:30 خواهد بود. 
طبق اعالم کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی، با توجه به اینکه 
براساس مصوبه س��تاد ملی مبارزه با کرونا، بانک های خصوصی ساعت کار 
خ��ود را پی��ش از این کاهش داده بودند، س��اعات کار کاه��ش یافته قبلی 
کماکان پابرجا خواهد بود. بر این اس��اس، ساعات پذیرش مشتریان در ایام 
ماه مبارک رمضان در بانک های خصوصی از س��اعت هشت بامداد تا ساعت 
14 و در روزهای پنجش��نبه تا ساعت 12:30 خواهد بود. همچنین شورای 
هماهنگی بانک ها اعالم کرد که س��اعت کاری بانک های دولتی در ایام ماه 
مبارک رمضان، یک س��اعت کمتر شده اس��ت. بدین ترتیب، ساعت کاری 
بانک های دولتی در ایام ماه مبارک رمضان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه 
از ساعت 7:30 تا 13 و در روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 اعالم شده است.

قیمت سکه 280 هزار تومان افزایش یافت
نوسان سکه در کانال 12 میلیونی

قیمت س��که با افزایش 280 هزار تومانی در روز سه شنبه به 12 میلیون 
و 880 هزار تومان رس��ید. بدین ترتیب، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی 
طرح جدید با قیمت 12 میلیون و 880 هزار تومان و هر قطعه س��که تمام 
بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 12 میلیون و 750 هزار تومان معامله شد. 
نیم س��که بهار آزادی 7 میلیون و 300 هزار تومان، ربع س��که 4میلیون و 
150 هزار تومان و س��که یک گرمی 2 میلی��ون و 550 هزار تومان قیمت 
خ��ورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 299 
هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال 5  میلیون و 630 هزار تومان شد. 
اُنس جهانی طال هم با قیمت یک هزار و 931 دالر و 74 سنت معامله شد. 
همچنین قیمت دالر در صرافی های بانکی با 21 تومان افزایش نس��بت به 
روز قبل، 25 هزار و 316 تومان معامله شد. قیمت فروش یورو نیز با هشت 
توم��ان کاهش به 28 هزار و 542 تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر 25 
هزار و 64 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 258 تومان اعالم شد.

آمار تجارت خارجی ایران نهایی شد
دستور مغایر با ورود نامحدود ارز

گمرک ایران، رقم نهایی تجارت خارجی غیرنفتی در سال گذشته را 
101.6 میلیارد دالر اعالم کرد. در هفته ابتدایی فروردین ماه که رئیس 
کل گم��رک از وضعیت تجارت ایران در س��ال 1400 گزارش داد و به 
نوعی آمار اولیه بود، تجارت خارجی ایران با رشد 38 درصدی به 100 
میلیارد دالر رس��یده بود. حاال اعالم اخیر لطیفی، سخنگوی گمرک به 
ایس��نا، از تکمیل آمار در سال 1400 حکایت دارد و نشان می دهد که 
مجموع تج��ارت خارجی از 162 میلیون تن اعالم اولیه به ارزش 100 
میلیارد دالر به 163.9 میلیون تن به ارزش 101.6 میلیارد دالر رسیده 
است. بر این اساس، تجارت خارجی ایران در سال گذشته 38 درصد در 
ارزش و 12.4 درصد در وزن افزایش داش��ته است. در رابطه با صادرات 
نی��ز از 122 میلی��ون تن ب��ه ارزش 48 میلی��ارد دالر اولیه به 122.7 

میلیون تن به ارزش 48.6 میلیارد دالر رسیده است.
در مجموع، صادرات غیرنفتی ایران  9 درصد در وزن و 40 درصد 
در ارزش افزایش داش��ته است، اما در مورد واردات، اعالم اولیه 40 
میلی��ون تن به ارزش 52 میلیارد دالر بوده که 41.1 میلیون تن به 
ارزش بیش از 53 میلیارد دالر رسیده است. واردات ایران 22 درصد 

در وزن و 36 درصد ارزش افزایش دارد.
در همین حال، اعالم اخیر گمرک ایران در رابطه با ش��اخص های 
ورود ارز، اس��ناد بانکی و اوراق بهادار همراه مس��افر، می تواند ورود 
نامحدود ارز طبق دستور سران سه قوا و بانک مرکزی را تحت الشعاع 
قرار دهد. گمرک ایران اخیرا در بخشنامه ای به گمرک های اجرایی 
با اش��اره به دس��تورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و 
اوراق بهادار بی نام همراه مس��افر که در آذرماه س��ال 1399 صادر 
ش��ده بود، با توجه به بخش��نامه بانک مرکزی در مورد تش��خیص 
ظن پولش��ویی که برعهده گمرک گذاش��ته شده، برخی شاخص ها 
به عنوان مصادیق پولش��ویی را عالم کرده است. پنج نمونه اعالمی 
برای تش��خیص پولشویی از س��وی گمرک از این قرار است: »افراد 
کثیرالس��فر در هر یک از مرزهای ورودی و خروجی با لحاظ س��ایر 
موارد ظن به پولش��ویی«، »افراد مش��کوک موضوع لیست تحریمی 
ارس��الی از مرکز اطالعات مال��ی«، »افراد دارای س��ابقه در مراجع 
قضایی مندرج در س��امانه قضایی«، »اظه��ار ارزهای نامتعارف فاقد 
توجیه منطقی با لحاظ س��ایر ظن به پولش��ویی« و »همراه داشتن 
مبلغ عمده ارز توسط یک شخص و تقسیم آن بین افراد جهت ورود 
به کش��ور«. این چند نمونه به عنوان مثال مطرح ش��ده و تشخیص 

سایر موارد برعهده گمرک اجرایی گذاشته شده است.
این بخش��نامه در حالی صادرش��ده که در سال 1397 و با توجه 
ب��ه ش��رایط ارزی و محدودیت هایی که وجود داش��ت، طی مصوبه 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت، ش��رایط ورود ارز تسهیل 
ش��د؛ به طوری که مقرر ش��د ورود ارز به صورت اسکناس به داخل 
کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و 
مقررات مبارزه با پولش��ویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز 
باش��د. این در حالی است که در ادامه عبدالناصر همتی، رئیس کل 
وقت بانک مرکزی طی مکاتبه ای با وزارت کش��ور خواس��ته بود تا 
دس��تور الزم به مراجع ذی ربط جهت تسهیل ورود ارز و طال توسط 
بانک ها، صرافی ها و س��ایر اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شود که 
ظاهرا بعد از آن به نیروی انتظامی اعالم ش��د که واردات ارز بدون 
محدودیت صورت گیرد. اعالم این سیاس��ت جهت عدم ممانعت از 
ورود ارز و تاکید بر اظهار ارز از س��وی مس��افر بود و بانک مرکزی 
بر ورود ارز به ویژه اس��کناس به کش��ور در ش��رایط تحریمی تاکید 
داش��ت و دس��تورالعمل ورود نامحدود ارز و طال مصوب سران سه 
قوا،  بار دیگر در س��ال گذشته تمدید ش��د. ورود ارز و طال هرچند 
که باید با رعایت مقررات مبارزه با پولش��ویی انجام شود ولی هر بار 
اعمال محدودیت های جدید و برخی ش��اخص های تعیین ش��ده در 
آنها، مسافر و یا افرادی که نسبت به ورود طال و یا ارز حتی با  منشأ 
مش��خص اقدام می کنند را با مشکالتی مواجه کرده است که اعالم 
ورود نامح��دود به طور خاص ارز را تحت تاثیر قرار می دهد، در این 
بین ایجاد موانع از سوی دستگاه های اجرایی که اغلب به دلیل عدم 

هماهنگی آنها بوده نیز قابل توجه است.
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ارزش معامالت از ۶۶۵ همت عبور کرد
10 رکورد تاریخی بورس کاال در 1400

م��رور معامالت ب��ورس کاالی ایران در س��ال 1400 بیانگر 
جابه جایی تقریبا همه رکوردهای تاریخی بازار فیزیکی از سال 
86 یعنی زمان تاسیس بورس کاال تاکنون است؛ به طوری که 
با رش��د 90 درصدی ارزش کل معامالت به نس��بت سال 99، 
این متغیر مهم از 665 هزار میلیارد تومان )همت( عبور کرد.

به گزارش کاالخبر، داده کاوی های آماری نشان می دهد در 
سال 1400 جدای از ثبت رکوردهای جدید در حجم و ارزش 
معامالت به تفکیک محصول های مختلف، 10 رکورد اصلی در 
ارزش کلی و معامالت بازار فیزیکی به ثبت رس��ید؛ به طوری 
ک��ه عالوه بر ارزش کل معامالت، حجم و ارزش معامالت بازار 
فیزیک��ی، حجم و ارزش معامالت محصول های صنعتی، حجم 
و ارزش معامالت پتروش��یمی، ارزش معام��الت فرآورده های 
نفتی و حجم و ارزش معامالت بازار فرعی همگی رکورد زدند.
سال گذشته در مجموع بیش از 76 میلیون و 146 هزار تن 
ان��واع محصول در بازار فیزیکی ب��ورس کاال مورد معامله قرار 
گرف��ت و ارزش نزدیک به 630 ه��زار و 675 میلیارد تومانی 
را به ثبت رس��اند. بررسی ها حاکی اس��ت که حجم معامالت 
رش��د 128 درصدی و ارزش آن نس��بت به سال 99 دو برابر 
ش��ده و افزایش 102 درصدی داشته که باالترین سطح رشد 
در تاری��خ معامالت بورس کاال از ابتدای تاس��یس تاکنون به 

شمار می رود.
معامله گران در س��ال گذش��ته 57 میلیون و 497 هزار تن 
انواع محصول ه��ای صنعتی و معدنی را ب��ه ارزش 369 هزار 
و 898 میلیارد تومان مورد دادوس��تد قرار دادند که به لحاظ 
حج��م 319 درصد و ب��ه لحاظ ارزش 123 درصد بیش��تر از 
س��ال 99 بود. در حوزه محصول های پتروش��یمی نیز با ثبت 
رکوردهای جدید و رش��د 4.6 درص��دی حجم و 74 درصدی 
ارزش معامالت، دادوس��تد 5 میلیون و 379 هزار تن محصول 
ب��ه ارزش 145 ه��زار و 380 میلی��ارد توم��ان گزارش ش��د. 
همچنین در ح��وزه محصول های فرآورده ه��ای نفتی اگرچه 
حج��م معامالت کاهش 10 درصدی داش��ت و به 12 میلیون 
و 895 هزار تن رس��ید، اما ارزش معامالت شاهد ثبت رکورد 
جدید بود و با 77 درصد افزایش به 107 هزار و 500 میلیارد 
تومان رس��ید. بازار فرعی هم رکورد زد و در سال 1400 بالغ 
ب��ر 374 هزار و 303 تن انواع محص��ول در این بازار فروخته 
ش��د که ارزش 7 ه��زار و 166 میلیارد تومان��ی را رقم زد. در 
تاالر کشاورزی در بخش فیزیکی 6 تن زعفران به ارزش 75.8 
میلیارد تومان معامله ش��د. در بخش معامالت شمش طال نیز 
454 کیلوگ��رم طال به ارزش 653 میلیارد تومان مورد معامله 

قرار گرفت.
بررس��ی ها نشان می دهد در س��ال 1400 معامالت در بازار 
فیزیکی بر پایه س��ه قرارداد نقدی، س��لف و نسیه انجام شد. 
نزدی��ک ب��ه 57.6 میلیون ت��ن محصول به ص��ورت نقدی به 
فروش رس��ید. 15.5 میلیون تن در قالب قرارداد سلف انجام 

شد. 3 میلیون تن هم در قالب نسیه فروخته شد.
در گ��روه محصول های صنعتی و معدنی، بیش��ترین حجم 
معامالت به س��یمان با 34 میلیون و 864 هزار تن اختصاص 
داش��ت، اگرچه از نظر ارزش معامالت، فوالد بیشترین سهم را 
داش��ت اما، ارزش معامالت س��یمان 16 هزار و 902 میلیارد 
توم��ان بود. فوالد ب��ا معامله 14 میلی��ون و 639 هزار تن در 
رتبه دومین س��نگین وزن ت��االر صنعتی جای گرفت و ارزش 
معامالت آن به 244 هزار میلیارد تومان رس��ید. پس از فوالد 
نیز سنگ آهن بیش��ترین حجم را به لحاظ معامالت در تاالر 
صنعتی به خود اختصاص داد و معامله 5 میلیون و 238 هزار 
ت��ن از این محصول، ارزش نزدیک به 15 هزار و 203 میلیارد 

تومان را رقم زد.
در گ��روه پتروش��یمی بیش��ترین حجم معام��الت به مواد 
پلیمری و مواد ش��یمیایی اختصاص داش��ت. حجم معامالت 
م��واد پلیمری نزدیک به 3 میلی��ون و 788 هزار تن به ارزش 
119 ه��زار و 502 میلی��ارد تومان بود. مواد ش��یمیایی یک 
میلی��ون و 587 ه��زار تن به ارزش 25 ه��زار و 840 میلیارد 

تومان بود.
در گروه فرآورده های نفتی، بیشترین حجم معامالت مربوط 
به وکیوم باتوم و س��پس به قیر و لوب کات اختصاص داش��ت. 
حج��م معام��الت وکیوم بات��وم 5.5 میلیون ت��ن و ارزش آن 
نزدی��ک به 40 هزار و 906 میلی��ارد تومان بود. قیر با معامله 
4.9 میلیون تنی ارزش 40 هزار و 378 میلیارد تومانی را رقم 
زد. عرضه کنندگان لوب کات نیز با فروش 1.8 میلیون تنی به 
ارزش معامالت 20 هزار و 264 میلیارد تومانی دست یافتند.

همچنین در بازار مش��تقه بورس کاال در سال گذشته شاهد 
ثب��ت 6 میلی��ون و 689 ه��زار و 662 قرارداد آت��ی و اختیار 
معامله( به ارزش 17 هزار و 467 میلیارد تومان بود. 6 میلیون 
و 504 ه��زار ق��رارداد آتی به ارزش 16 ه��زار و 557 میلیارد 
تومان دادوس��تد شد. 185 هزار و 319 قرارداد اختیار معامله 

به ارزش 910 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.
در ب��ازار ابزاره��ای مالی بورس کاال نی��ز 2 میلیارد و 859 
میلی��ون و 751 هزار قرارداد ب��ه ارزش نزدیک به 16 هزار و 
973 میلیارد تومان میان معامله گران دس��ت به دس��ت شد. 
بی��ش از 2 میلیارد و 530 هزار قرارداد در حوزه صندوق های 
س��رمایه گذاری به ارزش بیش از 6 هزار و 245 میلیارد تومان 
بود. در این بخش شاهد رشد 62.2 درصدی در تعداد قرارداد 
و 5 درص��دی در ارزش معامالت بودیم. 320 میلیون و 298 
هزار گواهی س��پرده کاالیی ب��ه ارزش 9 هزار و 846 میلیارد 
تومان و 8 میلیون و 883 قرارداد س��لف موازی اس��تاندارد به 
ارزش 8 ه��زار و 806 میلیارد تومان در ب��ازار ابزارهای مالی 
بورس کاال دادوس��تد ش��د. در بخش گواهی س��پرده کاالیی 
رش��د 141 درصدی در تعداد قرارداده��ا و 11.6 درصدی در 
ارزش معامالت به چشم می خورد که بیشتر ناشی از راه اندازی 
گواهی س��پرده س��یمان اس��ت. بورس کاال در تاالر معامالت 
مناقصه نیز ش��اهد رشد 244 درصدی حجم و 593 درصدی 
ارزش ب��ود؛ به گونه ای که 68 هزار و 749 عدد کنتور برق در 
این تاالر به ثبت رسید و ارزش 46 میلیارد تومان را رقم زد.

خبرنــامه

فرصت امروز: رش��د نماگرهای بورس��ی همچنان ادام��ه دارد، اما هنوز 
نمی توان با قدرت از خروج بورس از رکود فرسایش��ی سخن گفت، چراکه 
هنوز چالش هایی نظیر محدودیت های معامالتی و دخالت در سازوکار بازار 
از قیمت گذاری دس��توری گرفته تا حجم مبنا و دامنه نوس��ان پیش روی 
رونق پایدار بازار س��هام وجود دارد. موانع س��اختاری که رفع آنها دیگر به 
مطالبه عمومی س��هامداران و اهالی بازار سهام تبدیل شده است. بنابراین 
هرچند برخی از تحلیل های و ارزیابی های شتاب زده در این روزها از خروج 
بازار سهام از رکود فرسایشی در تاالرهای شیشه            ای حکایت دارد، اما شرط 
پایداری رونق بورس به سیاس��ت گذاری درست و به موقع بستگی دارد، تا 
همزمان با چرخش معامالت س��هام که از آخرین هفته های زمستان سال 
گذش��ته آغاز شده و به بهار سال جدید امتداد یافته است، سیاست گذار با 
رفع محدودیت های معامالتی و هموار کردن مسیر، مانع از بازگشت بورس 

به مدار رکود شود.
اما هر چقدر س��ال 1400، سالی کم فروغ براي بازار سهام بود، در سال 
و قرن جدید ورق بورس برگش��ت، به طوری که ش��اخص بورس تهران به 
ابرکانال 1.4 میلیون واحدی رسید و در اولین هفته معامالتی سال، بازدهی 
3 درصدی را تجربه کرد. این روند مثبت در دومین هفته معامالتی س��ال 
جدید ادامه یافت و اگرچه ش��اخص کل بورس از رشدهای دورقمی هفته 
نخس��ت فاصله گرفته، اما در معامالت روز دوشنبه ارزش معامالت خرد با 
ثبت 8 هزار و 282 میلیارد تومان به باالترین رقم از مهرماه 1400 رسید 
تا سطح خوش بینی به بازار س��هام در شروع سال و قرن جدید دوچندان 
شود. در معامالت روز سه شنبه نیز شاخص بورس تهران با رشد بیش از 2 
هزار واحدی به ارتفاع یک میلیون و 471 هزار واحد رسید و در یک قدمی 

ابرکانال 1.5 میلیون واحدی ایستاد.
خودرویی ها در صدر ایستادند

در سومین روز معامالتی هفته، بیش از 11 میلیارد و 291 میلیون سهم، 
ح��ق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 60 هزار و 575 میلیارد ریال در بورس 
اوراق بهادار تهران دادوس��تد ش��د. در جریان معامالت روز سه ش��نبه 16 
فروردین ماه، شاخص کل بورس تهران با افزایش 2 هزار و 633 واحدی به 
رقم یک میلیون و 471 هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 2 هزار 
و 562 واحد افزایش، رقم 375 هزار و 828 واحد را به ثبت رساند. شاخص 
بازار اول، افزایش 2 هزار و 511 واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش 3 هزار 

و 505 واحدی را تجربه کردند.
گ��روه خودرو در جریان معام��الت این روز با 82 ه��زار و 576 معامله 

به ارزش 8 هزار و 52 میلیارد ریال در صدر گروه های بورس��ی نشس��ت. 
همچنی��ن گروه فرآورده های نفتی با 47 ه��زار و 564 معامله به ارزش 5 
هزار و 959 میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 44 هزار و 593 معامله به 
ارزش 3 هزار و 441 میلیارد ریال، گروه بانک ها با 30 هزار و 795 معامله 
به ارزش 3 هزار و 119 میلیارد ریال و گروه ش��یمیایی با 36 هزار و 663 
معامل��ه به ارزش 2 هزار و 691 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار 

گرفتند.
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با یک هزار و 85 واحد، شرکت مخابرات 
ایران با 557 واحد، گروه مپنا با 411 واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران با 
379 واحد و شرکت فوالد خوزستان با 361 واحد بیشترین تاثیر مثبت را 
بر رش��د شاخص کل داشتند. در سمت مقابل نیز شرکت توسعه معادن و 
فلزات با 822 واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با 533 واحد، 
ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان با 441 واحد، بانک مل��ت با 332 واحد و 
ش��رکت سرمایه گذاری غدیر با 307 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد 

شاخص بورس همراه شدند.
در آن س��وی بازار نیز ش��اخص کل فرابورس با افزایش 92 واحدی به 
رقم 19 هزار و 781 واحد رسید. بیش از 3 میلیارد و 479 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 20 هزار و 650 میلیارد ریال دادوس��تد 
شد. در جریان معامالت فرابورس ایران در روز گذشته، شرکت سنگ آهن 
گهرزمین با 80 واحد، شرکت آهن و فوالد ارفع با 13 واحد، گروه توسعه 
مالی مهر آیندگان با 10 واحد، ش��رکت پاالیش نفت شیراز با 7.84 واحد 
و شرکت صنعتی مینو با 7 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 
داش��تند. همچنین شرکت پلیمر آریاساس��ول با 19 واحد، شرکت تولید 
نیروی برق دماوند با 8 واحد، ش��رکت پویا زرکان آق دره با 6.46 واحد و 
ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب با 6 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد 

شاخص فرابورس داشتند.
بورس تهران چطور سبزپوش شد؟

ش��اخص بورس تهران در اولین هفته معامالتی س��ال 1401 با بازدهی 
بیش از 3 درصدی همراه ش��د و به کانال 1.4 میلیون واحدی بازگشت تا 
سنت س��بز نوروزهای بورس امسال نیز تکرار شود، اما آیا سبزپوشی های 
بورس در ادامه س��ال تداوم دارد؟ در پاس��خ به این س��وال، نیما میرزایی، 
کارشناس بازار سهام با اشاره به اقدامات بورسی دولت سیزدهم می گوید: 
دولت پس از مهار تورم، اقدامات حمایتی خوب و موثری از بورس داش��ته 
اس��ت که ش��اخص ترین آنها مصوبات 10 بندی بود. او به اخذ مالیات از 

سپرده های بانکی حقوقی ها و تاثیر آن بر روند معامالت بازار سرمایه اشاره 
می کند و می افزاید: به صورت س��نتی بازارهای س��فته بازانه سکه، دالر و 
حتی س��پرده های بدون ریس��ک در ایران از تورهای مالیاتی دور بوده اند 
و س��وداگران اقدام به تزریق بخش قابل توجهی از نقدینگی خود در این 
بازاره��ا می کنن��د. حتی بازاره��ای مصرفی خودرو و س��اختمان نیز طی 
رفتارهای دس��ته جمعی غیرسازنده به مقصد پول های سرگردان با هدف 

سفته بازی کم ریسک اضافه شدند.
میرزایی با بیان اینکه دولت س��یزدهم اقدامات حمایتی خوب و موثری 
از بورس در دس��تور کار خود قرار داد، ادامه می دهد: از میان همه ابزارها، 
وض��ع مالیات بازدارنده بر ای��ن بازارها می تواند به عنوان بهترین کمک به 
بورس یا به تعبیر بهتر کمک به تولید، کنترل بازارهای غیرمولد یا بخش 
سفته بازانه آنها تلقی شود. البته مهم تر از پهن کردن تور مالیات برای آنها، 
میزان مالیات در نظر گرفته شده برای هر بخش باعث می شود تا جذابیت 
بازارهای مورد اش��اره برای جذب نقدینگی غیرمصرفی به کمترین میزان 
برسند. در کنار این موضوع، کاهش نرخ بهره بدون ریسک نیز منابع زیادی 
را می تواند آزاد کند که در صورت کنترل بازارهای موازی، بخش قابل توجه 
آن به دلیل جنس سرمایه گذاران آن به سمت بورس و تولید حرکت خواهد 
کرد. به گفته وی، ثبات اهرم های اقتصادی به خصوص نرخ های ارز، بهره و 
سوخت و چشم انداز مشخص آنها در سال های پیش رو، به عنوان بهترین 

سیگنال حمایتی بلندمدت از بازار محسوب می شود.
این کارشناس بازار سهام با اشاره به اقدام سازمان امور مالیاتی در معافیت 
مالیات سود س��پرده های بانکی صندوق های سرمایه گذاری می گوید: این 
مصوبه یکی از بزرگترین اقدامات حمایتی و تکمیلی دولت در کنار بس��ته 
حمایتی مصوب شده در زمستان بود. براساس پیش بینی ها به نظر می رسد 
که صندوق های سرمایه گذاری نه تنها با خروج سنگین نقدینگی از محل 
تصمیمات اخیر رو به رو نباشند بلکه خود محل جذب سرمایه های حقوقی 
خارج شده از بانک ها باشد. با توجه به حجم باالی نقدینگی حفظ و اضافه 
ش��ده به این صندوق ها و س��رمایه گذاری درصدی از صندوق های درآمد 
ثابت در س��هام، به طور طبیعی س��هام حاضر در صندوق ها نیز با استقبال 
مضاعفی رو به رو خواهند شد. به عقیده میرزایی، همچنین تعیین سقف 
نرخ گاز صنایع و کاهش مالیات از جمله اقداماتی بود که دولت س��یزدهم 
در حمایت از بورس در دستور کار خود قرار داد و توانست نمره قابل قبولی 
را در این زمینه کسب کند که اکنون اثر این اقدامات را در تابلو معامالت 

بورس شاهد هستیم.

سبزپوشی بورس در سال جدید ادامه دارد؟

در یک قدمی کانال 1.۵ میلیونی

اگر س��جامی شدن یکی از معیارهای سنجیدن میزان استقبال مردم به 
بورس باشد، آخرین آمارها نشان می دهد که استقبال در آخرین ماه قرن 
گذش��ته از سوی مردم نسبت به ماه های قبل افزایش داشته و به بیش از 

234 هزار نفر طی یک ماه رسیده است.
تازه ترین آمارهای ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )س��مات( نشان می دهد که در اس��فندماه 1400، تعداد 267 هزار 
و 602 ثبت نام از س��وی س��رمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه 
»سجام« صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده ها نیز با عبور از 234 هزار 
سهامدار در این ماه به 234 هزار و 247 مورد رسیده که نسبت به ماه قبل 

)بهمن 1400( با رشدی 70 درصدی مواجه بوده است.
در بهم��ن ماه 1400 تعداد ثبت نام در س��امانه »س��جام« 139 هزار و 
348 و تعداد احراز هویت ش��ده ها نیز 137 هزار و 95 مورد بوده اس��ت. 
این در حالی است که تعداد سجامی شده ها در آذر و دی ماه سال گذشته 

به میزان چشمگیری کاهش یافته بود. به طوری که در آذرماه سال قبل، 
تعداد 60 هزار و26 ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه 
در سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده ها نیز 79 هزار 
و 138 مورد بوده است. آماری که از کاهش میزان ثبت نام و احراز هویت 
نس��بت به آبان ماه حکایت داشت، چراکه در آبان ماه 79 هزار و 138 نفر 

در سامانه سجام ثبت نام و 101 هزار و 716 نفر نیز احراز هویت شدند.
همچنین در دی ماه تعداد 55 هزار و 891 ثبت نام از سوی سرمایه گذاران 
حاضر در بازار سرمایه در سامانه سجام صورت گرفته و تعداد احراز هویت 
شده ها نیز با عبور از 70 هزار سهامدار در این ماه به 72 هزار و 803 مورد 
رسیده بود که نسبت به آذرماه، 4135 نفر و نسبت به آبان ماه نیز 23 هزار 
و 247 نفر کاهش داشته است. البته این روند از بهمن ماه برگشت و شاهد 
افزایش تعداد سجامی شده ها در بهمن ماه بودیم. روندی که به اسفندماه 

سال گذشته نیز کشیده شد.

بررس��ی تعداد نفرات ثبت نام ش��ده در سامانه »س��جام« در اسفندماه 
پارسال به تفکیک هر استان حاکی از آن است که پنج استان تهران با 45 
هزار و 464 مورد، اصفهان با 20 هزار و 265 مورد، خراسان رضوی با 19 
هزار و 561 مورد، خوزستان با 16 هزار و 386 مورد و مازندران با 13 هزار 
و 956 مورد در صدر بیشترین ثبت نام شده ها در کل کشور قرار دارند. از 
س��وی دیگر بر اساس آمارهای منتشرشده، پنج استان خراسان جنوبی با 
یک هزار و 847، یزد با 2 هزار و 13، بوش��هر با 2 هزار و 119، س��منان با 
2 ه��زار و 156 و چهارمح��ال و بختیاری با 2 هزار و 332 مورد در انتهای 
لیس��ت کمترین ثبت نام شده ها در سامانه س��جام در بین سایر استان ها 
قرار دارند. این آمارها در حالی مطرح می شود که در راستای رعایت قانون 
بودجه سال 1401، پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام الزامی شده 
اس��ت. بنابراین سهامداران برای دریافت س��ود خود باید حتما در سامانه 

)WWW.SEJAM.IR( ثبت نام کنند.

رشد 70 درصدی احراز هویت سهامدار در اسفندماه

۵ استان پیشتاز در ثبت نام سجام
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سهم صنایع غذایی از صادرات غیرنفتی 
چقدر است؟

در 11 ماه��ه س��ال قب��ل 11 درصد از ص��ادرات غیرنفتی 
در بخش کش��اورزی و صنایع غذایی ب��وده و میوه و تره بار و 

خشکبار بیشترین صادرات را در این گروه داشته اند.
به گزارش ایس��نا، براساس گزارش عملکرد تجارت خارجی 
11 ماهه س��ال 1400 که از سوی وزارت صمت منتشر شده، 
کل صادرات غیرنفتی ش��امل پتروش��یمی و میعانات گازی، 
مع��دن و صنایع معدنی، کش��اورزی و صنایع غذایی، فرش و 
صنایع دس��تی و صنعت )کلیه صنای��ع تولیدی به جز صنایع 
فوق( نیز در 11 ماهه س��ال قبل معادل بیش از 112 میلیون 

تن به ارزش حدود 43.5 میلیارد دالر بوده است.  
سهم بخش کشاورزی و صنایع غذایی شامل میوه و تره بار؛ 
خشکبار؛ صنایع تبدیلی؛ ش��یرینی و شکالت و فرآورده های 
غالت؛ محصوالت لبنی؛ محصوالت حیوانی و صنایع وابس��ته؛ 
گل و گی��اه دارویی، خوراکی و صنعتی از کل ارزش صادرات 

غیرنفتی حدود 11 درصد است.
ب��ر ای��ن اس��اس در 11 ماهه س��ال قبل ص��ادرات بخش 
کش��اورزی و صنایع غذایی بیش از 7 میلیون و 600 هزار تن 
ب��ه ارزش 4 میلیارد و 735 میلیون دالر بوده که نس��بت به 
مدت مش��ابه سال 1399 به لحاظ ارزش 15 و به لحاظ وزن 

3درصد کاهش داشته است.
در ای��ن میان میوه و تره بار بیش��ترین میزان، معادل 31.6 
درص��د از کل ص��ادرات بخش کش��اورزی و صنایع غذایی را 
ب��ه خود اختصاص داده و خش��کبار با س��هم 29.3 درصدی 
در جای��گاه دوم ق��رار دارد. بر این اس��اس بیش از 60 درصد 
صادرات بخش کش��اورزی و صنای��ع غذایی مربوط به میوه و 

تره بار و خشکبار بوده است.
بر این اس��اس در 11 ماهه سال قبل بیش از 5 میلیون تن 
می��وه و تره بار به ارزش نزدیک ب��ه 1.5 میلیارد دالر و 590 
هزار تن خشکبار به ارزش نزدیک به 1.4 میلیارد دالر از ایران 

صادر شده است.
صنایع تبدیلی، ش��یرینی و شکالت و فرآورده های غالت و 
محصوالت لبنی سه گروه بعدی با بیشترین صادرات هستند 
ک��ه به ترتی��ب 12.1، 8 و 7.6 درص��د از کل ارزش صادرات 
بخش کش��اورزی و صنایع غذایی را ب��ه خود اختصاص داده 
اس��ت. ارزش صادرات این س��ه گروه به ترتیب 573، 380 و 

358 میلیون دالر بوده است.
دو گ��روه آخر هم که کمترین صادرات را داش��تند ش��امل 
محصوالت حیوانی و صنایع وابس��ته ب��ا 294 میلیون دالر و 
گروه گل و گیاه داروی��ی، خوراکی و صنعتی با 249 میلیون 
دالر ص��ادرات ب��وده که ب��ه ترتی��ب 6.2 و 5.3 درصد از کل 
ارزش صادرات بخش کش��اورزی و صنای��ع غذایی را به خود 

اختصاص داده است.

آمار تجارت خارجی ایران نهایی شد
گمرک ایران عدد نهایی تجارت خارجی غیرنفتی در س��ال 

1400 را 101.6 میلیارد دالر اعالم کرد.
به گزارش ایس��نا، در هفته ابتدایی فروردین ماه، رئیس کل 
گمرک گزارش��ی از وضعیت تجارت ایران در س��ال گذش��ته 
اعالم کرد که به نوعی آمار اولیه بوده است. طبق این گزارش 
تجارت خارجی ایران با رش��د 38 درص��دی به 100 میلیارد 

دالر رسیده بود.
اعالم لطیفی-س��خنگوی گمرک- به ایسنا، از تکمیل آمار 
در س��ال 1400 حکایت دارد و نش��ان می ده��د که مجموع 
تجارت خارجی از 162 میلیون تن اعالم اولیه به ارزش 100 
میلیارد دالر ب��ه 163.9 میلیون تن به ارزش 101.6 میلیارد 
دالر رسیده است. بر این اساس تجارت خارجی ایران در سال 
گذش��ته 38 درصد در ارزش  12.4 درص��د در وزن افزایش 
داش��ته اس��ت. در رابطه با صادرات نیز از 122 میلیون تن به 
ارزش 48 میلی��ارد دالر اولیه به 122.7 میلیون تن به ارزش 

48.6 میلیارد دالر رسیده است.
در مجم��وع ص��ادرات غیر نفتی ای��ران  9 درصد در وزن و 
40 دصد در ارزش افزایش داش��ته است، اما در مورد واردات، 
اعالم اولیه 40 میلیون تن به ارزش 52 میلیارد دالر بوده که 
41.1 میلی��ون تن به ارزش بیش از 53 میلیارد دالر رس��یده 
اس��ت. واردات ای��ران 22 درص��د در وزن و 36 درصد ارزش 

افزایش دارد.

مصوبه واردات خودرو منتفی شد
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از منتفی شدن مصوبه 

واردات خودرو خبر داد.
به گ��زارش اقتصادنیوز ب��ه نقل از جم��اران، روح اله جانی 
عباس��پور س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن در پاس��خ 
به خبرن��گار جماران درخص��وص آخرین وضعی��ت ماجرای 
آزادشدن واردات خودرو گفت: در نهایت شورای عالی نظارت 
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام نظر مخال��ف داد و واردات 

خودرو تایید نشد. 
وی در ادام��ه اف��زود: قان��ون دیگری ب��رای واردات خودرو 
وجود دارد که با ش��رط و ش��روطی خودرو وارد کشور شود، 
اما نه به این اندازه که در قانون بودجه تصویب شده بود. وی 
همچنین در پاس��خ به این س��وال که آیا قانون مورد اشاره به 
واردات خودرو توسط قطعه س��ازان مرتبط است، گفت: خیر، 
آن مبحث جدایی اس��ت. در نهایت چیزی که می توان گفت 
این اس��ت که آنچه در بودجه توسط مجلس شورای اسالمی 
تصویب و توسط ش��ورای نگهبان تایید شده از سوی شورای 
عالی نظارت رد ش��ده که قانونا توسط ش��ورای نگهبان به ما 

ابالغ شده است. 

نماگربازارسهام

رئی��س فراکس��یون محیط زیس��ت مجلس ش��ورای اس��المی گفت 
متأسفانه سیاست های غلط سال های گذشته موجب شده به جای فشار 
به خودروسازان برای تولید خودروهای کم مصرف، بنزین را سهمیه بندی 

کرده و به مردم فشار آورده اند!
س��میه رفیعی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با 
اش��اره به نقش مافیای خودرو در تش��دید آلودگی هوا در کشور گفت: 
همین مافیا هر س��ال ارتقای استانداردهای زیس��ت محیطی خودروها 
را در روزه��ای آخر پنهانی به دولت ب��رده و مهلت چند باره می گیرند. 
متأسفانه سیاست های غلط سال های گذشته موجب شده به جای فشار 
به خودروسازان برای تولید خودروهای کم مصرف، بنزین را سهمیه بندی 

کرده و به مردم فشار آورده اند!
وی با اش��اره به اینکه وس��ایل نقلیه یکی از مهمترین عوامل آلودگی 
هوا هس��تند که هر س��ال جمع زیادی از ش��هروندان را ب��ه کام مرگ 
می کش��انند، بیان کرد: براساس مصوبات و قوانین سنوات گذشته مقرر 
ش��ده بود که از ابتدای سال 94 استاندارد آالیندگی خودروهای بنزینی 
تولید داخل به یورو 5 ارتقا یابد. این در حالی است که از آن سال تا به 

حال به بهانه های همیش��گی مانند کیفیت سوخت، تحریم و ...، ارتقای 
استاندارد آالیندگی هر سال به تعویق افتاده و پس از پنج سال از ابتدای 

سال 1399 استاندارد آالیندگی یورو5 خودروهای بنزینی اجرا شد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: خودروهای دیزلی تولید 
داخل نیز که از س��ال 1396 با استاندارد یورو 4 به همراه فیلتر ذرات و 
یا یورو 5 با EEV تولید می ش��وند هیچ ارتقایی نیافته اند، در حالی که 
خودروهای دیزلی به خصوص اتوبوس ها به دلیل حجم ترددهای برون و 

درون شهری در افزایش ذرات معلق هوای نقش بسزایی ایفا می کنند.
رفیعی با بیان اینکه موتورسیکلت ها هم سهم قابل توجهی در آلودگی 
هوای کش��ور دارند، گفت: موتورسیکلت های تولید داخل نیز قرار بود از 
ابتدای سال 1400 به استاندارد آالیندگی یورو5 ارتقا یابند که به دلیل 
درخواس��ت مجدد تولیدکنندگان این موضوع باز هم س��ه سال دیگر به 
تعویق افتاد! این در حالی است که چندین بار این گونه مهلت ها در ادوار 

مختلف به موتورسیکلت سازان داده شده است.
وی ب��ا انتقاد از س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به عنوان دس��تگاه 
نظارتی برای موافقت با تعویق اجرای اس��تانداردهای آالیندگی وسایل 

نقلیه در کشور و همراهی با وزارت صنایع به عنوان دستگاه تولیدکننده 
در ای��ن بخش تصریح کرد: براس��اس تبصره م��اده 4 قانون هوای پاک 
حدود مجاز آالیندگی انواع وس��ایل نقلیه تولید داخلی و وارداتی باید تا 
پایان برنامه پنج س��اله ششم )پایان سال 1400( به استاندارد روز دنیا 
ارتقا می یافت که بدین ترتیب تمام خودروها اعم از سبک و سنگین باید 

به استاندارد یورو 6 و موتورسیکلت ها به یورو 5 می رسیدند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تأکید کرد: مصوبه اخیر دولت 
در تعویق اجرای اس��تانداردهای زیس��ت محیطی وسایل نقلیه در تضاد 

آشکار با متن صریح قانون هوای پاک است.
رفیعی از ورود فراکس��یون محیط زیس��ت مجل��س و معاونت تنقیح 
قوانی��ن مجلس به این موض��وع خبر داد و گفت: مجل��س از اختیارات 
قانون��ی خود ب��رای ابطال این مصوبه و اجرا قانون هوای پاک اس��تفاده 

خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس اجازه نمی دهد سالمت و جان مردم فدای 
بی مالحظگی دس��تگاه های نظارتی و فشار و سود مافیای خودروسازی 

در کشور شود.

مافیای خودرو ارتقای استاندارد آالیندگی خودروها را هم به تعویق انداخت

معاون نظارت و امور مناطق س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران از افزایش 
نرخ کرایه تاکسی و نسبی بودن قیمت آن در ساعات مختلف خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، وحید سرلک 
درب��اره ش��یوه افزایش نرخ کرایه تاکس��ی گفت: نرخ تاکس��ی براس��اس 
ساعت های پیک و زمان سفرهای درون شهری، شب و یا روز بودن متفاوت 

اس��ت. وی در پاسخ به این سوال که آیا تمام موارد جانبی موثر در قیمت 
کرایه در برچسب قیمت درج می شود یا خیر گفت: نرخ پایه روی برچسب 
قیمت درج می شود و حداکثر قیمتی که احتمال دارد که در شرایط خاص 
اخذ ش��ود هم بر روی برچسبی مجزا درج می ش��ود و هر فردی که سوار 
تاکس��ی می ش��ود می تواند بارکدی را که روی صفحه است اسکن کند و 

همان لحظه میزان کرایه را بپردازد.
س��رلک با اش��اره به اینکه همه افراد به امکان اسکن دسترسی ندارند، 
گفت: بحث هوشمندس��ازی پرداخت کرایه در حال انجام شدن است ولی 
همچن��ان ام��کان پرداخت نقدی هم وج��ود دارد و راننده وجه نقد را هم 

می تواند دریافت کند.

شیوه جدید پرداخت کرایه تاکسی در سال 1401
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رازهای رهبری تجاری که هر مدیرعامل 
استارت آپی باید بداند

به قلم: الین شردن
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

اس��تارت آپ ها در زمین��ه تاثیرگ��ذاری بر روی ش��رایط بازار در 
موقعیت بسیار دشواری قرار دارند. از یکسو استارت آپ ها همیشه با 
ایده های تازه روانه بازار می ش��وند و از س��وی دیگر به طور مداوم با 
مش��کالت مالی رو به رو هس��تند. در این میان رهبری تجاری یکی 
از حوزه های مهم برای موفقیت هر اس��تارت آپی محسوب می شود. 
هم��ان طور که در یک ش��رکت همه نگاه ها ب��ه مدیرعامل دوخته 
می ش��ود، در اس��تارت آپ ها نیز مدیران عامل نقش کلیدی را بازی 
می کنند. در این میان اگر ش��ما تکنیک های طالیی رهبری تجاری 
را به خوبی بلد باشید، امکان جلب نظر مشتریان به ساده ترین شکل 
ممک��ن را پیدا خواهید کرد. این نکته وضعیت ت��ان را به طور قابل 

مالحظه ای توسعه خواهد داد. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمترین نکات در 
زمینه بهینه س��ازی نقش رهبری تجاری در شرکت هاس��ت. این امر 
به ش��ما ام��کان تاثیرگذاری بهینه بر روی کارمندان اس��تارت آپ و 
همچنین جلب نظر مش��تریان از همان لحظه نخس��ت را می دهد. 
با این حس��اب ش��ما باید برنامه ای ویژه ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان در این ش��رایط داشته باش��ید. در ادامه برخی از رازهای 

رهبری تجاری را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
فرمول بندی چشم اندازی درست

چش��م انداز مدیران و رهبران تجاری نقش مهمی در تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف دارد. این امر به ش��ما فرصت بس��یار خوبی 
ب��رای جلب نظر مخاطب هدف می دهد. با این حس��اب دیگر نیازی 
برای امتحان الگوهای گوناگون در زمینه تاثیرگذاری و بهینه سازی 
شرایط تان نیست. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای برندها داشته 
و شانس تان در بازار را به طور قابل مالحظه ای تقویت خواهد کرد. 
یادتان باشد یک مدیرعامل حرفه ای از همان لحظه نخست شروع 
به کارش اقدام به پیاده س��ازی برخی از تکنیک های رهبری تجاری 
می کند. این امر ش��ما را بدل به رهبری حرفه ای در دنیای کسب و 
کار کرده و موقعیت های مناس��بی برای استارت آپ تان خلق خواهد 

کرد. 
یکی از نکات مهم ب��رای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در این میان تالش برای به اشتراک گذاری چشم انداز منحصر 
به فردتان در دنیای کس��ب و کار با کارمندان ش��رکت اس��ت. این 
امر ش��اید بسیار کلیش��ه ای به نظر برس��د، اما در عمل توانایی تان 
ب��رای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف را چند برابر کرده و 

موقعیت تان را نیز به طور قابل مالحظه ای توسعه خواهد داد. 
درس گرفتن از شکست ها

ش��ما و استارت آپ تان در بازار همیشه پیروز نخواهید بود. درست 
به همی��ن خاطر باید گاهی اوقات آمادگی پذیرش شکس��ت را نیز 
داش��ته باش��ید. این امر به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بهینه بر روی 
مخاط��ب هدف کمک کرده و موقعیت تان را نیز از یک اس��تارت آپ 

عادی به سوی کسب و کاری حرفه ای هدایت خواهد کرد. 
امروزه بس��یاری مدی��ران در مواجهه با شکس��ت بی نهایت ناامید 
شده و حتی انگیزه ش��ان برای ادامه مسیر را نیز از دست می دهند. 
در این صورت ش��ما باید اندکی به خودتان امیدوار باش��ید، چراکه 
هر شکس��ت در صورت توجه و دقت نظر ش��ما همراه با درس های 

مهمی خواهد بود. 
خداحافظی با خودمحوری

خودمحوری در بس��یاری از اوقات نکته کلیدی محسوب می شود. 
بس��یاری از برندها در اوج موفقیت به دلی��ل خودمحوری برخی از 
اعضا با شکس��ت رو به رو ش��ده و در بازار سیر نزولی وحشتناکی را 
تجربه می کنند. درس��ت به همین خاطر ش��ما در بازار باید عملکرد 
کام��ال متفاوتی از خودتان نش��ان دهید، در غیر این صورت ش��اید 
توانایی ت��ان برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به طور کامل 
از بی��ن برود. این امر نه تنها ش��ما را در موقعیت بس��یار بدی قرار 

می دهد، بلکه حتی اعتبارتان را نیز به خطر خواهد انداخت. 
ش��ما به عن��وان مدیرعام��ل یک اس��تارت آپ بای��د اول از همه 
خودمح��وری را از فعالیت ه��ای خودت��ان ح��ذف کنی��د. این امر 
همکاران ت��ان را تحت تاثیر قرار داده و آنها نیز در تعامل با مس��ائل 
ش��رکت از هر نوع خودمح��وری دوری خواهند جس��ت. این نکته 
اهمیت بس��یار زیادی برای کارآفرینان داشته و موقعیت شغلی شما 

را نیز توسعه می دهد. 
entrepreneur.com :منبع
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بهینه سازی سئو محلی با انواع محتوای مناسب
به قلم: آنا کروئی

SEJ کارشناس سئو و ویراستار کمکی در موسسه
ترجمه: علی آل علی

جست و جوی یک کلیدواژه برای پیدا کردن محصولی مناسب یا حتی 
دسترسی به محتوای مورد عالقه امر تازه ای نیست و امروزه بسیاری از افراد 
در موتورهای جس��ت و جو اقدام به گش��ت و گذار می کنند. در این میان 
وضعیت گوگل از س��ایر ارائه دهندگان خدمات در حوزه موردنظر بهتر به 
نظر می رسد. این امر به گوگل امکان جلب نظر میلیاردها کاربر از سراسر 
دنی��ا را داده اس��ت. با وجود همه این نکات، هنوز هم جس��ت و جو برای 
محت��وای موردنی��از در گوگل و به طور کلی  فص��ای آنالین گاهی اوقات 

دشوار به نظر می رسد. 
آیا ش��ما نیز تا به حال برای پیدا کردن محتوا یا س��ایت مورد نظرتان 
دردس��رهای زیادی را متحمل ش��ده اید؟ این امر در میان بسیاری از افراد 
امری مش��ترک و نوعی تجربه واحد محسوب می شود. دلیل ناتوانی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هرچه باش��د، در این میان پای برندها 
در میان است. سئو به عنوان یک استراتژی مهم برای تاثیرگذاری بر روی 
کاربران در طول دهه های اخیر طرفدارهای بسیار زیادی پیدا کرده است. 
اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به بهترین شکل 
ممکن هستید، باید قبل از هر نکته دیگری به فکر بازاریابی و بهینه سازی 
شرایط تان در زمینه تولید محتوا باشید. بی شک تولید محتوای سئو شده 
برای هر برندی ساده نیست. نکته مهم اینکه بسیاری از کسب و کارها در 
این میان ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بیش از هر نکته ای به 

کیفیت محتوا از نظر جهانی توجه نشان می دهند.
تالش برای س��ئو محتوا با هدف گذاری بر روی کاربران جهانی شاید در 
نگاه نخس��ت ایده جذابی باش��د، اما در اغلب م��وارد چالش های زیادی را 
به همراه خواهد داش��ت. این امر مش��کالت پیش روی شما به عنوان یک 
کس��ب و کار را ب��ه طور مداوم افزای��ش داده و فرصت های تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را به حداقل می رساند. نکته مهم اینکه کاربران امروزه 
بیشتر مایل به خرید یا مشاهده محتوای شخصی سازی شده برای موقعیت 
مکانی شان هستند. این امر نوعی رضایت خاطر در میان کابران ایجاد کرده 

و امکان تعامل بهینه شما و آنها را به همراه خواهد داشت. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از راهکارهای مناس��ب برای 
تولید محتوا در راس��تای س��ئو محلی به ش��یوه ای حرفه ای است این امر 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کلیدی محس��وب شده و توانایی 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت افزایش می دهد. 
در ادامه برخی از نکات حرفه ای و کلیدی برای بهینه سازی محتوا در قالب 

سئو محلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
چطور محتوای مناسب با سئو محلی طراحی کنیم؟

سئو محلی به شیوه های تولید محتوا و ایجاد بهینه سازی در سایت برند 
به منظور کس��ب رتبه های باال در گوگل اش��اره دارد. از آنجایی که گوگل 
در اغلب اوقات نتایج جس��ت و جو را براساس موقعیت مکانی و بازاری که 
کاربران در آن حضور دارند شخصی سازی می کند، شما با استفاده از سئو 
محل��ی به خوبی ام��کان دور زدن برندهای ب��زرگ و تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان حاضر در بازار منحصر به فردتان را خواهید داشت. اگر شما هم 
برای استفاده از این شیوه هیجان زیادی دارید، در ادامه برخی از مهمترین 
نکات در این راستا را مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و س��ئو محلی را بدل 

به امری ساده و جذاب برای برندتان خواهد کرد. 
استفاده از نقشه شماتیک

الگوریتم گوگل مکان شناس��ایی مقاالت و محت��وای مرتبط به هم در 
س��ایت ها را دارد. این امر برای نمایش محتوای مناس��ب با کلیدواژه های 
مورد نظر کاربران اهمیت زیادی دارد. شاید در برخی از مواقع شما اقدام به 
طراحی نقشه ای برای ایجاد پیوند میان محتوای مختلف سایت تان نمایید، 
با این حال اگر ارتباطی منطقی و واضحی میان محتوای تان در نظر نگیرید، 
شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای 

کاهش پیدا می کند. 
اگر شما برای جلب نظر مخاطب هدف یک مقدمه کوتاه از محتوای تان را 
در قالب پیش نمایش پیش روی آنها قرار دهید، شانس تان برای تاثیرگذاری 
بر روی آنها ب��ه طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. این امر به 
ش��ما برای جلب نظر کاربران و هماهنگی هرچه بیشتر با الگوریتم گوگل 
کمک خواهد کرد. در ادامه مس��یر نیز باید یک نقش��ه دقیق برای ایجاد 
ارتباط میان محتوای س��ایت تان داشته باشید. این امر به دسته بندی بهتر 

محتوا و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
استفاده از عبارت های محلی

بی ش��ک در هر محل یا موقعیت مکانی خ��اص برخی از اصطالحات یا 
عبارت ها رواج بیش��تری دارد. این امر درباره تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اهمیت باالتری را نش��ان داده و به ش��ما ب��رای جلب نظر مخاطب 
هدف کمک می کند. اگر شما در یک بازار محلی برای چند ماه هم فعالیت 
داش��ته باش��ید، به تدریج با عبارت های منحصر به فرد و به نوعی فرهنگ 
آن منطقه آشنا خواهید شد. نکته مهم اینکه اغلب مردم برای پیدا کردن 
محتوا در ش��بکه های اجتماعی از عبارت های آش��نا و منحصر به فرد در 
فرهنگ ش��ان اس��تفاده می کنند. با این حساب ش��ما باید امکان استفاده 
درست از عبارت های محلی در محتوای تان را داشته باشید. این امر به شما 

فرصت جلب نظر ویژه کاربران و بهبود رتبه سئوی تان را می دهد. 
امروزه بس��یاری از برندها به دنبال اس��تفاده از عبارت های تخصصی و 
حتی پیچیده برای بهبود وضعیت سئوی شان هستند. این امر شاید در نگاه 
نخست بسیار حرفه ای به نظر برس��د، اما ارتباط میان کاربران و محتوای 
شما را به ش��دت تحت تاثیر قرار خواهد داد. درست به همین خاطر باید 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای اقدام به استفاده 

از عبارت های محلی نمایید. 
اگر شما در یک بازار تازه وارد محسوب می شوید، نیازی به نگرانی نسبت 
به نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف یا استفاده از عبارت های محلی 
نیست. نکته مهم در این میان تالش شما برای الگوبرداری از دیگر برندهای 
بازار اس��ت. بدون شک در هر بازار شمار زیادی از برندها حضور دارند. این 
امر به شما نیز برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک می کند. شیوه 
کار در این بخش الگوبرداری از برندهای موفق در بازار محلی تان برای تکرار 
موفقیت های مشابه است. شاید این امر اندکی سخت به نظر برسد، اما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امری کامال ضروری محسوب می گردد. 

طراحی محتوا مانند زبان محاوره ای
انسان ها همانطور که متنی را به نگارش درمی آورند، صحبت نمی کنند. 
درست به همین خاطر نوش��تن متن همیشه امری سخت تر از سخنرانی 
اس��ت. اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای و وی��ژه بر روی مخاطب 
هدف تان هس��تید، باید همیشه از زبان خشک و کلیشه ای نگارشی پرهیز 
کنی��د. این امر ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی 
شرایط را به شما می دهد، در غیر این صورت به طور مداوم مشکالتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه سازی شرایط تان خواهید داشت. 
امروزه بس��یاری از برندها در تبلیغات و کمپین های بازاریابی شان اقدام 
به استفاده از زبان محاوره ای می کنند. به عبارت بهتر، امروزه کمتر برندی 
با زبان کلیش��ه ای در بازار به چش��م می خورد. این ام��ر برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف امر مهمی محس��وب می گردد. درس��ت به همین 
خاطر ش��ما هم باید از زبان محاوره ای سود ببرید. نکته مهم اینکه در هر 
منطقه ای زب��ان محاوره ای ویژگی های خاص خودش را دارد. درس��ت به 
همین خاطر ش��ما در استفاده از این زبان باید ویژگی های منحصر به فرد 
منطقه موردنظرتان را در نظر داشته باشید، در غیر این صورت شاید هرگز 

فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نکنید. 

تصاویر همراه های همیشگی شما هستند
اس��تفاده از تصاوی��ر در محت��وای بازاریابی امر عجیبی نیس��ت. امروزه 
م��ردم دیگر حوصله مطالعه متن های طوالن��ی را ندارند. همین امر برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کار را به شدت دشوار می سازد. اگر شما 
به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی شرایط تان در 
بازار هس��تید، باید پس از اینکه شرایط تان به شدت دشوار گردد، اقدام به 
اس��تفاده از تصاویر و حتی ویدئوهای کوتاه در محتوای تان نمایید. این امر 
نه تنها از نقطه نظ��ر بازاریابی برای تان مزایای زیادی به همراه دارد، بلکه 
وضعیت تان از نظر رتبه سئو را نیز به طور حرفه ای تحت تاثیر قرار می دهد. 
با این حس��اب دیگر مش��کلی از نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و بهینه سازی شرایط تان نخواهید داشت.  یادتان باشد ارتباط میان 
محتوای بصری برند شما با ماهیت محتوای اصلی امر بسیار مهمی است. 
ای��ن امر در پیون��د با کلیدواژه های موردنظر کارب��ران نتیجه نهایی کار را 
مش��خص خواهد کرد. درست به همین خاطر شما باید برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان همیش��ه یک برنامه ویژه داشته باشید. تمرین 
و تک��رار در این میان نقش مهمی برای جلب نظر کاربران و بهینه س��ازی 
شرایط دارد، در غیر این صورت شاید شما هرگز شانسی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف و بهبود وضعیت سئو پیدا نکنید. 
مثال هایی از محتوای سئو شده محلی
صفحه فرود اختصاصی برای هر شهر

هر شهر حال و هوای خاص خودش را دارد. این امر تا حدودی کار برندها 
را دشوار می کند. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بر روی کاربران در 
یک شهر مشخص باید همیشه ویژگی های آن و سلیقه عمومی مردم را مد 
نظر قرار دهید، در غیر این صورت شاید تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
بدل به امری غیرممکن برای برندتان ش��ود. این نکته می تواند شانس تان 
در ب��ازار را به ش��دت کاهش داده و از نظر س��ئو محت��وا نیز نوعی فاجعه 

محسوب می گردد. 
یکی از راهکارهای مناس��ب ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 
اس��تفاده از تکنیک های سئو مربوط به استفاده از صفحه فرود منحصر به 
فرد و متفاوت برای هر ش��هر است. امروزه شناسایی شهری که کاربران از 
آن به س��ایت شما مراجعه می کنند، امر دشواری نیست. در این میان اگر 
شما برای هر شهر براساس ویژگی های خاص آن نوعی صفحه فرود منحصر 
به فرد را در نظر قرار دهید، دیگر کارتان با هیچ چالشی در ادامه رو به رو 
نخواهد شد. این امر برای بسیاری از برندها اهمیت باالیی داشته و امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن را به همراه دارد. 
درس��ت به همین خاطر ش��ما باید به طور مداوم نسبت به شخصی سازی 
صفحه فرودتان برای کاربران در ش��هرهای گوناگون اقدام نمایید. یکی از 
برندهای موفق در زمینه استفاده از چنین شیوه ای نیز )Denny’s( است. 
این برند صفحه فرود س��ایتش را برای کاربران هر ش��هر به طور متفاوتی 
طراحی کرده است. به این ترتیب امکان جلب نظر تمام کاربران در بازار را 
دارد. شاید این نکته بسیار ساده به نظر برسد، اما از نظر سطح تاثیرگذاری 
اهمیت ویژه ای برای شما و برندتان خواهد داشت. درست به همین خاطر 

باید همیشه مد نظر شما در حوزه بازاریابی قرار داشته باشد. 
شخصی سازی صفحه فرود براساس کشور یا منطقه گسترده تر

شخصی س��ازی صفحه فرود فقط مربوط به ش��هرها نیس��ت. اگر شما 
ب��ه دنب��ال ارائه یک صفحه فرود همراه با جزییات بس��یار زیاد هس��تید، 
شخصی س��ازی هر شهر گزینه بسیار دش��واری خواهد بود. در عوض شما 
ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی ش��رایط تان با 
اس��تفاده از معیارهای وسیع تر را دارید. این معیارها شامل شخصی سازی 
صفحه فرود براساس کشور یا منطقه گسترده جغرافیایی است. اگرچه این 
ش��یوه در مقایسه با روش قبلی نتایج کمتری به همراه دارد، اما دست کم 
شما را از برندهای کلیشه ای حاضر در بازار متمایز کرده و فرصت جلب نظر 

مشتریان به شیوه ای متمایز را به شما می دهد. 
طراحی صفحه سواالت متداول

بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به طور مداوم با مشکالتی رو به رو هستند. این امر توانایی تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را کاهش داده و شانس تان در عمل را نیز برای تعامل 
با کاربران از بین خواهد برد. نکته مهم در این میان تالش برای استفاده از 

صفحه ای مشخص به منظور پاسخگویی به سواالت مختلف کاربران است. 
شاید این امر بسیار عجیب به نظر برسد، اما پاسخگویی درست به سواالت 
کاربران امکان جلب نظرشان به شیوه ای حرفه ای را به همراه خواهد داشت. 
کاربران در فضای آنالین اگر پاس��خ مناسب برای سواالت شان پیرامون 
برندتان را پیدا نکنند، به جای تماس مس��تقیم با ش��ما به سادگی سراغ 
یک برند دیگر خواهند رفت. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید همیشه 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از صفحه مورد 
نظر نمایید.  برندها در صفحه س��واالت متداول به طور معمول مهمترین 
پرس��ش ها درباره کسب و کارشان را پاسخ می دهند. یادتان باشد کیفیت 
پاس��خ های مورد نظر باید در سطح باالیی قرار داش��ته باشد، در غیر این 
صورت ش��اید هرگز تاثیرگ��ذاری مورد انتظار از رون��د فعالیت تان در این 
بخش را مش��اهده نکنید. این امر دردس��رهای شما برای تعامل با کاربران 
را به ش��دت افزای��ش داده و کیفیت کاری تان را نی��ز کاهش خواهد داد. 
درس��ت به همین خاطر باید همیش��ه استفاد درس��ت از این بخش را در 
نظر داش��ته باش��ید. در این میان همکاری با کارشناس های خبره به شما 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک ش��ایانی خواهد کرد. این 
نکت��ه وضعیت تان را به طور قابل مالحظه ای بهینه س��ازی می کند.  یکی 
از برندهای موفق در زمینه پاس��خگویی به س��واالت و پرسش های مداوم 
 Monterey Bay( مشتریان در سایتش موسس��ه مونتری بی آکواریوم
Aquarium( اس��ت. این موسس��ه در صفحه مربوط به سواالت متداوم 
با حوصله بس��یار زیاد پاسخ تمام مش��تریانش را داده است. اگر هم پاسخ 
مناس��ب در این بخش برای ش��ما در دسترس نباشد، ربات چت ویژه این 
موسسه همیش��ه آمادگی ارائه بهترین پاسخ ها و حتی ارتباط مستقیم با 

کارشناس های شرکت را دارد. 
ارائه پیشنهادهای ویژه محلی

مش��تریان محلی از برندهای اطراف ش��ان در مقایسه با برندهای بزرگ 
و بین المللی انتظارات بس��یار بیشتری دارند. این امر باید مد نظر شما نیز 
ق��رار گیرد، در غیر این صورت ش��اید کمتر فرصتی ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف و بهینه س��ازی وضعیت فعالیت ت��ان در این میان را 
داش��ته باشید. این نکته نه تنها برای ش��ما خطرات زیادی به همراه دارد، 
بلکه ش��انس تان ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف را نیز به طور 
قاب��ل مالحظه ای کاهش می دهد.  یک��ی از برندهای موفق در زمینه ارائه 
پیش��نهادهای ویژه محلی دیزنی اس��ت. این برند در دیزنی لند هر ش��هر 
همیشه پیشنهادهای ویژه ای برای اهالی همان منطقه دارد. به عنوان مثال، 
در فلوریدا گاهی اوقات افراد محلی امکان حضور در دیزنی لند با 50 درصد 
تخفی��ف را نی��ز دارند. این امر نه تنها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف امر مهمی محس��وب می گردد، بلکه از نظر جل��ب وفاداری آنها نیز 
مهم خواهد بود. با این حساب شما مشکل زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
میزبانی از رویدادهای محلی

رویداده��ای محلی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امر بس��یار 
مهمی محسوب می گردد. بسیاری از برندها با برگزاری رویدادهای محلی و 
پوشش آن در فضای آنالین امکان بهینه سازی وضعیت سئوی خود را پیدا 
می کنند. نکته مهم در این میان ارتباط رویداد موردنظر با ماهیت فعالیت 
برند اس��ت. همچنین ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید 
همیشه از همکاری کارشناس های حرفه ای برای پوشش آنالین رویدادتان 
استفاده کنید، در غیر این صورت شاید نتیجه دلخواه را به دست نیاورید. 
یکی از موفق ترین برندها در زمینه پوشش آنالین رویدادهای مربوط به 
برندش شرکت تولید پنیز آنتونیلی است. این شرکت در سایت رسمی اش 

همه رویدادهای مربوط به برندش را به طور دقیق پوشش می دهد. 
searchenginejournal.com :منبع
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اخبار

بیش از ۱۶ میلیون تردد نوروزی در جاده های استان مرکزی
اراک- فرناز امیدی: معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای 
استان مرکزی گفت: حدود ۹ میلیون تردد بین استانی و مابقی عبوری از استان 
بوده اســت. اختری ، معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای 
اســتان مرکزی گفت: در ایام نوروز ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد در محور های 
استان انجام شده که کل تردد ها در سطح استان ۳۲ درصد افزایش داشته و در 

این زمینه استان مرکزی سومین استان پرتردد کشور محسوب می شود.
وی با بیان اینکه طرح نوروزی از ۲۵ اســفند با همکاری کلیه دستگاه های 
اســتانی انجام شد و توانستیم خدمات خوبی را به مسافرین نوروزی ارائه دهیم 

افزود: حدود ۹میلیون تردد بین استانی و مابقی عبوری از استان بوده است. اختری ادامه داد: در این ایام ۳ میلیون ۵۰۰ هزار خودرو ورودی 
و خروجی به استان مرکزی داشته ایم که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰درصد افزایش داشته است. معاون راهداری وحمل نقل جاده ای 
استان مرکزی تصریح کرد: پلیس در مواقع پیک، عبور وسایل نقلیه سنگین را ممنوع کرد و با این تمهیدات در مقطعی تردد آزاد شد تا 
مشکالتی در حوزه تردد وسائل سنگین به وجود نیاید. اختری افزود: امسال سفر های بسیار زیادی در کشور و استان مرکزی انجام شد به 
همین دلیل تصادفات جاده ای نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. وی درپایان خاطرنشان کرد: در ایام نوروز امسال ۲۵ فقره تصادف 
منجر به فوت در محور های استان مرکزی رخ داده که در این تصادفات ۳۳ نفر جان خود را از دست داده اند و این درحالی است که در ایام 

نوروز سال گذشته ۱۸ فقره تصادف منجر به فوت رخ داده بوده و در این تصادفات ۲۱ نفر جان خود را از دست داده بودند.

برنامه های متنوع و ویژه ماه مبارک رمضان توسط شهرداری رشت؛
مشارکت در برپایی طرح افطاری ساده در ۳۰ مسجد 

رشت - خبرنگار فرصت امروز: برنامه های متنوع و ویژه ماه مبارک رمضان 
توســط شهرداری رشت از زبان سید امیر حسین علوی شهردار رشت تشریح 
شــد. سید امیر حسین علوی شهردار رشــت برنامه های شهرداری در ایام ماه 
مبارک رمضان را تشــریح کرد و اظهار داشت: ســی روز محفل انس با قرآن 
کریم و برگزاری آن در پیاده راه فرهنگی برنامه دیگری اســت که سال قبل با 
مشارکت سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه های علمیه و دفتر نماینده ولی فقیه 
در استان گیالن مورد تمجید قرار گرفت و امسال هم قرار شده این برنامه در 
مجتمع خاتم االنبیاء رشت برگزار شود. شهردار رشت تصریح کرد: در ایام ماه 
مبارک رمضان امســال برگزاری مسابقات قرآنی را در دستور کار داریم که به 
صورت هر ۱۰ روز و برای هر ۱۰ جزء قرآن کریم برنامه ریزی شــده اســت و 
همه شــهروندان میتوانند در آن شرکت به عمل آورند. همچنین جوایز نفرات 
برگزیده این مسابقه نیز در آئین اختتامیه اهداء خواهد شد. سید امیر حسین 

علوی برگزاری نمایشگاه مشق نور را از دیگر برنامه های شهرداری در ماه مبارک رمضان برشمرد و افزود: نمایشگاه فرهنگی و قرآنی ویژه 
فروش محصوالت فرهنگی از ۱۹ فروردین در سبزه میدان رشت برپا خواهد شد. وی از برگزاری محافل انس با قرآن کریم با شرکت قاریان 
برجسته خبر داد و یادآور شد: یک کرسی محفل انس با قرآن هم در شب والدت امام حسن مجتبی )ع( با حضور قاری برجسته کشور 
از کرمان در پیاده راه فرهنگی شهر رشت برگزار خواهد شد. شهردار رشت مشارکت در برپایی طرح افطاری ساده در ۳۰ مسجد شهر 
رشت را از دیگر برنامه های تدارک دیده شده در این ماه مبارک برشمرد. علوی ادامه داد: ویژه برنامه عید و رمضان با حضور هنرمندان 
و با همکاری گروههای مردمی عنوان برنامه دیگری است که برای ماه مبارک رمضان تدارک دیده شده و از ۱۵ فروردین در ۱۰ مسجد 
اجرا می شود. وی اذعان داشت: با توجه به ثبت نام تیمهای ورزشی فوتسال و استمرار آن، بزرگترین دوره مسابقات جام رمضان برگزار 
خواهد شد و به همین مناسبت سه کمیته برای برگزاری هر چه بهتر این دوره از مسابقات تشکیل شده است. شهردار رشت تصریح کرد: 
برگزاری مسابقات جام محالت با همکاری کانونهای مساجد، کمک به هیئتهای مذهبی، پخش ویژه برنامه شهر باران شهر قرآن، تالوت 
مجلسی قرآن کریم از ساختمان ساعت شهرداری رشت و اقامه اذان ظهر توسط قاریان برجسته از دیگر برنامه هایی است که برای ایام 

ماه مبارک رمضان اجرایی خواهد شد.

جلسه هماهنگی و برنامه ریزي پیشگیری از سرقت تجهیزات برق استان 
قزوین با مشارکت فرماندهان ارشد نیروی انتظامی استان

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: جلسه هماهنگی و برنامه ریزي پیشگیری 
از سرقت تجهیزات برق  با حضورمدیر عامل ، مدیر حراست، مدیر دفترحقوقی 
و مدیران اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان  با جانشین فرماندهی نیروی 
انتظامی استان ، رئیس پلیس آگاهی ، رئیس پلیس پیشگیری ، معاون عملیات 
نیروی انتظامی و فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان های استان به میزبانی 
شرکت توزیع برق اســتان برگزار گردید. دکتر مسعود خواجه وند مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان، ضمن تشکر صمیمانه از همکاری و همراهی 
مجموعه خدوم نیروی انتظامی اســتان با صنعت بــرق ،  گفت :   با توجه به 

پیامدها و خســارات  مالي  وجانی ســرقت  از تجهیزات برق و بروز آسیب و خاموشی ناشی از آن  و تبعات  ناخوشایند آن که نارضایتي 
مشترکین وجه بارز آن به شمار می آید، برنامه ریزی مناسب  و هماهنگی کامل در پیشگیری و برخورد با سرقت از تجهیزات برق ، ضرورتی 

انکار ناپذیر بوده و جزو رئوس اصلی مجموعه مدیریتی برق استان می باشد. 
در ادامه  سرهنگ داود عبدالمالکی جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان با بیان اینکه  سرقت یک پدیده اجتماعی است، گفت:  
باید  در مواجهه و مقابله با سرقت شیوه  درست مقابله با آن را انتخاب کنیم ودر این امر مهم اهتمام ویژه ای داشته باشیم . سرهنگ 
عبدالمالکی بیان کرد : نقش شرکت توزیع در  آگاه سازی ،  اطالع رسانی ،  فرهنگ سازی ، ترغیب و تشویق لزوم پیشگیري از سرقت 
تجهیزات اهمیت و تاثیر گذاری  باالیی دارد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان اظهار کرد : بهره گیری  وهم افزایی ظرفیت های 
شــرکت  توزیع برق و نیروی انتظامی،  مهمترین عامل در جلوگیری از ســرقتها در سطح شهر و استان میباشد و این  ارتباط نزدیک 
و تنگاتنگ در کنار  برگزاری جلســات و فعالیت های فرهنگی و تبلیغی  در رســانه ها وفضای مجازی  ؛ مهمترین ابزار در پیشگیری 

از  سرقت می باشد.

طی حکمی از سوی استاندار:
مدیرعامل شرکت برق ایالم، رئیس کارگروه انرژی 

شورای پدافند غیرعامل استان شد
ایالم-هدی منصوری:اســتاندار ایالم و رئیس شورای پدافند غیرعامل در حکمی دکتر »هادی 

شیرخانی« را به عنوان رئیس کارگروه انرژی این شورا منصوب کرد.
دکتر "حسن بهرام نیا" در این حکم آورده است در راستای تحقق اهداف حوزه پدافند غیرعامل 
اقدام به تشــکیل کارگروه های تخصصی نموده است که با توجه به فرامین مقام معظم رهبری در 
تحقق اهداف حوزه پدافند غیرعامل؛ بدینوسیله دکتر "هادی شیرخانی" به عنوان رئیس کارگروه 

انرژی و تامین نیازهای ضروری استان منصوب می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن: 
یکی از کارکردهای مهم روابط عمومی، امیدآفرینی در جامعه است

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن در 
دیدار با کارکنان دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت با اشاره به نقش 
مهم روابط عمومی در اطالع رسانی به موقع و درست به مردم گفت: مخاطبان 
و ذینفعان شــرکت آب و فاضالب استان باید از خدمات و عملکرد این شرکت 

آگاه باشند.
مازیار علیپور یکی از کارکردهای مهم روابط عمومی را امید آفرینی در جامعه 
دانست و افزود: کارکنان این حوزه با فعالیت هایی که انجام می دهند تاثیرگذاری 

زیادی بر روی مردم خواهند داشت.
وی با تاکید بر انعکاس مناسب اخبار شرکت آب و فاضالب گیالن گفت: تعامل و ارتباط با اهالی رسانه بسیار حائز اهمیت است و نباید 

نسبت به این حوزه غفلت و کم توجهی شود.

تجلیل از سه بازنشسته مخابرات منطقه گلستان
گرگان- نادر کرمی: از سه تن از بازنشستگان حوزه شبکه در مخابرات منطقه گلستان تجلیل شد.در اولین جلسه شورای اداری سال 
۱۴۰۱ از سه تن از بازنشستگان متخصص در حوزه شبکه قدردانی شد.دکتر غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره 
باینکه تجربه همکاران بازنشســته ســرمایه ای برای سازمان محسوب شده گفت : نباید از این دارایی و سرمایه عظیم غافل شد و زمینه 
بهره مندی از تجارت ارزنده همکاران بازنشســته باید فراهم شود.الزم یه ذکر است در این جلسه از سه تن از همکاران بازنشته مهندس 
اسماعیل جالل ، مهندس مهران ملکپور ومهندس محمد جواد غیاثی زاده تجلیل و از زحمات و خدمات ارزشمند آنها در طول سی سال 

خدمت قدردانی شد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با اشــاره به اینکه سال 
دوم برنامه عملیاتی قم ۱۴۰۴ را پیگیری می کنیم، گفت: ۱7 پروژه در 
حال اجرا در مناطق مختلف شــهر وجود دارد که اولویت شهرداری قم 
اتمام آن هاست. به گزارشــی، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در دیدار 
با آیت اهلل سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( با اشاره 
به اینکه بودجه شــهرداری در سال جاری حدود ۵ هزار میلیارد تومان 
تصویب شده است اظهار داشت: سال گذشته بودجه شهرداری سه هزار 
و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که باالی ۹۰ درصد بودجه تحقق یافته است 
و این در حالی بوده که در برنامه ریزی ها تحقق برنامه ها معموالً زیر ۵۰ 
درصد صورت می گیرد. وی با تأکید بر اینکه ســال دوم برنامه عملیاتی 
قــم ۱۴۰۴ را پیگیری می کنیم، بیان کرد: ۱7 پــروژه در حال اجرا در 
ســطح شهر قم وجود داشــته که اولویت با اتمام آن هاست و فاز پنجم 
محور عمار یاسر و تونل غدیر، تونل و بلوار جمهوری اسالمی در منطقه 
دو تقاطع غیرهمسطح نماز و دسترسی های تقاطع شهید حکیم ازجمله 

این پروژه های مهم است.
شهردار قم بابیان اینکه فاز نخست خط یک مترو قم نیز آماده انجام 

تست گرم است، گفت: قرار بود واگن از تهران قرض بگیریم که علیرغم 
دستور شهردار تهران با موانعی مواجه شده که در حال بحث و گفت وگو 
هســتیم. وی از پیگیری پروژه های اطراف حرم در ستاد بازآفرینی خبر 
داد و افزود: از دیگر پروژه های مهم امســال شهرداری قم آسفالت معابر 
است که ۱۵۰ میلیارد تومان برای این کار بودجه گذاشته شده است که 

در رضایتمندی مردم نقش مؤثری دارد.

دکتر سقائیان نژاد ادامه داد: عمر ناوگان حمل ونقل شهر قم دو سال 
بوده در شــرایطی که در بسیاری از کالن شهرها این رقم باالی ۱۰ سال 
است و همچنین پیش از آغاز سال نیز  ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق توافق 
شــده که برای مباحث حمل ونقل عمومی و نوسازی ناوگان فرسوده در 

نظر گرفته شده است تا شاخص های شهر در این زمینه ارتقا یابد.
وی با اشــاره به اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق برای قطار شهری در 
نظر گرفته شده است، گفت: در سفر رئیس جمهوری به استان، چند پروژه 
مطرح بود که یکی از آن ها پروژه بست شرقی حرم مطهر و تعیین تکلیف 
ستون های احداث شده مقابل حرم توسط وزارت راه و شهرسازی بود که 
قرار شد ستون ها تخریب شــوند و ۶۰ میلیارد تومان برای احداث این 

قسمت در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد.
شهردار قم از انجام مطالعات برای آغاز عملیات احداث پارکینگ شرقی 
با ظرفیت یک هــزار و ۶۰۰ خودرو خبر داد و گفت: طرح جدید محله 
و امامزادگان چهل اختران نیز به مســاحت ۱۸ هزار مترمربع در دست 
اقدام اســت و ۱۰ میلیارد تومان بودجه توســط دولت برای این پروژه 

اختصاص یافته است.

ساری - دهقان : سرپرست شــرکت گاز مازنــدران عنوان کرد: به 
۴۹ روســتای استان مازندران در سال گذشته گازرسانی شد و 7۰ هزار 

مشترک جدید نیز درسطح استان جذب شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران، "قاسم مایلی رستمی" سرپرست شرکت گاز استان مازندران 
تصریح کرد: با وجود محدودیت های موجود، این شرکت در سال گذشته 
توانســت ۵۰۰ کیلومتر شــبکه را اجرا کرده و ۳۰ هزار علمک را نصب 
نماید. طبق سنوات گذشته و با پیروی از سنت زیبای دید و بازدید عید، 
دیدار چهره به چهره دکتر مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز استان 

مازندران با کارکنان برگزار شد.
سرپرست شرکت گاز اســتان مازندران، در این آیین دید و بازدید با 
اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و نامگذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان 
"تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین،" گفت: تمامی فعالیت های شرکت 
گاز اســتان مازندران در راستای تحقق شعار سال و بیانات مقام معظم 

رهبری بوده و امسال با سرعت و کیفیت بسیار باالیی انجام می گردد.

مایلی رستمی با بیان اینکه خدمت به مردم از بزرگترین عبادت ها و 
اساس حکومت اسالمی است، افزود: انجام کار جهادی و خدمات رسانی 

صادقانه و سریع به مردم سرلوحه کار، همه همکاران قرار گیرد.
وی بــا بیان این که هدف از پذیرش مســئولیت ها در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی باید گره گشــایی از کار مردم باشد و این امر همواره 

از ســوی کارگزاران دولت بعنوان تکلیف تاکید شده است تصریح کرد: 
امروز باید برای رضای خدا تالش کنیم و تســهیل گر کار امورات مردم 
باشیم و اموری که مراجعه کنندگان از ما انتظار دارند را به نحو شایسته 
و مطلوبی در کمترین زمان ممکــن انجام دهیم تا خدای نکرده مردم 

احساس نارضایتی نکنند .
سرپرست شرکت گاز استان مازندران با اشاره به راه اندازی واحد بهینه 
سازی مصرف گاز در این سازمان گفت: در سال گذشته، تعداد ۵۰ واحد 
موتورخانه بخش های خانگی، تجاری و اداری اســتان در طرح اصالح و 

بهینه سازی مصارف موتورخانه ها، اجرا شده اند.
وی با اعالم این خبر گفت: این شرکت همسو با سیاست های شرکت 
ملّی گاز ایران در زمینه بهینه سازی مصرف گاز طبیعی، با هدف کاهش 
هدر رفت منابع گازی و کاهش هزینه گازبهای مشــترکین، اجرای این 
طرح را همچنان در دستور کار خود قرار داده تا با حمایت مالی و فنی و 
به  صورت رایگان، نسبت به بررسی وضعیت فنی سیستم موتورخانه ها و 

بهینه سازی آن ها اقدام نماید.

مشهد- صابر ابراهیم بای: سید عبداهلل ارجائی در جلسه شورای 
اداری اســتان خطاب به وزیر کشــور، اظهار کــرد: دولت های مختلف 
جمهوری اسالمی همواره تالش کرده اند با واگذاری زمین مشکل مسکن 
را کم کنند اما هیچ گاه کســانی که واقعا نیاز به مسکن داشتند در این 
مکان ها ساکن نشده و تنها هزینه های بسیار زیادی برای آماده سازی و 

بردن امکانات به این مناطق به دولت تحمیل شد.
وی پیشنهاد داد: به جای تکرار تجربه، در فضاهای آماده که در شهرها 
وجود دارد و کشور سال ها برای آن هزینه و زیرساخت های الزم را فراهم 
کرده اســت، در سقف ممکن طرح های جامع، اجازه ساخت مسکن در 

کالن شهرها را بدهید.
شهردار مشهد بیان کرد: ما در مشهد می توانیم با کاهش سود بانکی از 
محل صرفه جویی در هزینه های آماده سازی دولت که به معنای۵۰ درصد 
هزینه هایی اســت که می خواهید صرف آماده سازی و بردن خدمات به 

نقاط دوردست بکنید را به عنوان کاهش سود نرخ بانکی پرداخت کنید، 
شهرداری نیز در پروانه و عوارضات تخفیف الزم را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه از سویی دیگر کمیسیون ماده پنج در اماکنی که 

مشکالت قانونی وجود ندارد مجوز طبقه مازاد را خواهد داد، گفت: در 
این صورت به راحتی می توانیم در شــهر مشهد ظرف دو سال حداقل 
۲۰ هزار واحد مســکونی در زمین های متعلــق به خود مردم احداث 
کنیم، حاضر هستیم این مســاله را در قالب تفاهمنامه با وزارت راه و 
شهرسازی و وزارت کشور منعقد کنیم و شهرداری نیز مسئول پیگیری 

خواهد بود.
ارجائی ادامه داد: ظرفیتی به نام کوهستان پارک مشهد در این شهر 
وجود دارد که اکثریت مردم خواهان برگرداندن آن به شهرهستند؛ من از 
وزیر کشور درخواست می کنم در این رابطه وساطت موثری داشته باشند.

شهردار مشهد درباره تبدیل وضعیت ایثارگران نیز گفت: حدود سه 
هزار ایثارگر در شهرداری مشهد داریم که مشمول قانون جدید می شوند 
و از شــما می خواهم به همین میزان پســت در اختیار ما قرار دهید تا 
تبدیل وضعیت این عزیزان هدیه ای از سفر شما برای ایثارگران ما باشد.

آذربایجان شرقی - فالح: رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی 
در دیدار با اعضای هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 

شرقی، بر الزامی بودن اجرای مصوبات ستاد تسهیل توسط دستگاههای 
متولی تاکید کرد.

صابر پرنیان در این دیدار گفت: با پیگیری های انجام شــده از طریق 
وزارت صمت، قانون الزامی شــدن اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید از طریق تمامی دســتگاههای مسئول و بانک ها طی هفته 

آینده ابالغ خواهد شد و باالترین ضمانت اجرایی را خواهد داشت.
وی بــا تاکید بر ضــرورت همکاری و تعامل هرچه بیشــتر بخش 
های خصوصی و دولتی در تحقق شعار"تولید، دانش بنیان و اشتغال 

آفرین"، افزود: بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی استان هموراه همراه 
جامعــه صنعتی، معدنی و تجاری بوده اند و به همت تولیدکنندگان و 
جهادگران عرصه اقتصادی، در مســیر توسعه همه جانبه استان پیش 

می رویم.
رئیس ســازمان صمــت آذربایجان شــرقی در ادامه ایــن دیدار از 
تالش های اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان در پیشــبرد 
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و حل مشکالت صنعتگران و 

تولیدکنندگان قدردانی کرد.

گرگان- نادر کرمی: مدیر مخابرات منطقه گلســتان بر حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان در جهت تحقق شعار تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین تاکید کرد .دکتر غالمعلی شهمرادی که در اولین جلسه 
شورای اداری در سال ۱۴۰۱ سخن می گفت : با اشاره به اهمیت اقتصاد 
دانش بنیان  افزود امروزه یکی از مظاهر و شــاخص های اصلی توسعه 
یافتگی دســتیابی به اقتصاد دانش بنیان است و آنچه توسعه پایدار و 
پیشــرفت هر کشــوری را تضمین می کند، میزان رشد اقتصاد دانش 
بنیان آن کشــور است.مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اینکه 
در این میان شــرکت های دانش بنیان بعنــوان موتور محرکه اقتصاد 

دانش بنیان محســوب می شــوند گفت : در ایران شرکت های زیادی 
تحــت عنوان دانش بنیان ها در حوزه های مختلف مشــغول فعالیت 
هســتند و سودآوری باالی شرکت های فعال در حوزه دانش بنیان در 
کشــورهای توسعه یافته از یک ســو و ضرورت فعالیت موثر در حوزه 
اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر ، باعث شده است تا جایگاه شرکت های 
دانش بنیان در سطح کشور بیش از پیش پررنگ تر شود.وی تاکید کرد 
علیرغم سیاستگذاری های مختلفی که برای حمایت از این شرکت ها 
صورت گرفته، هنوز ســهم اقتصاد دانش بنیان از اقتصاد کشور بسیار 
پایین بوده و ایران در شــاخص اقتصاد دانش بنیان در بین کشورهای 

جهان جایگاه مناســبی ندارد. وی نقش مخابرات در تحقق شعار سال 
۱۴۰۱ را تاثیرگذار دانست و حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تامین 
نیازهای ارتباطی این شرکت ها و همچنین مشارکت در فعالیت آنها را 
از جمله اقداماتی دانست که مخابرات استان می تواند برنامه ریزی نماید 
.مدیرمخابرات منطقه گلستان سپس به تبیین سیاست ها و برنامه های 
مخابرات منطقه گلســتان پرداخت و  هــدف اصلی تمام فعالیت های 
انجام شــده را ارائه خدمات به مردم و کســب رضایتمندی مشترکین 
دانســت و افزود : در کنار این هدف مهــم رضایت ذینفعان را نیز باید 

مد نظر قرار دهیم .

اتمام ۱7 پروژه در حال اجرا اولویت نخست شهرداری قم؛

 اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت معابر و خیابان های قم

در دیدار نوروزی سرپرست شرکت گاز مازندران با کارکنان عنوان شد؛

گازرسانی به 49 روستای استان مازندران در سال گذشته

پیشنهاد شهردار مشهد به وزیر کشور

با کاهش سود بانکی و کمک به شهرداری 2۰ هزار واحد مسکونی بسازیم

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:
اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید الزامی است

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 

تاکید بر حمایت از شرکت های دانش بنیان در جهت تحقق شعار سال ۱4۰۱

آذربایجان شرقی - فالح: فرماندار شهرستان تبریز گفت: بودجه 
شهرداری تبریز نیاز به تجدیدنظر دارد و بر این اساس این بودجه برای 
رفع ایرادات به شــورای اسالمی شهر عودت داده شد. علی جعفری آذر، 
افزود: بودجه مزبور پس از بررســی کامل توسط هیات تطبیق مستقر 
در فرمانداری تبریز و در موعد مقرر، به دلیل وجود برخی اشــکاالت و 
ایرادات دوباره به شورای اسالمی شهر تبریز فرستاده شد تا پس از رفع 
موارد اعالم شــده، در هیات تطبیق مورد بررسی قرار بگیرد. وی با بیان 
اینکه چنین مسایلی در تمامی فرمانداری ها از جمله فرمانداری تبریز 
معمول است و نقش نظارتی باید به طور دقیق و کامل نمود و ظهور پیدا 
کند، یادآور شد: همچنانکه شورای نگهبان قانون اساسی درباره بودجه 
ساالنه کشور بررسی های الزم را انجام داده و ایراداتی را اعالم می کند، 
دبیرخانه هیات تطبیق مصوبات شــورای اســالمی شهر در فرمانداری 

نیز چنین نقشــی را ایفا می کند. جعفری آذر ادامه داد: تطابق تمامی 
مصوبات شورای اسالمی شهر جزو تکالیف قانونی هیات تطبیق مستقر در 

فرمانداری است. به گفته وی، شورای اسالمی شهر تبریز بر اساس مهلت 
قانونی باید پس از رفع ایرادات اعالم شده، قانون بودجه شهرداری را برای 
تصویب نهایی به فرمانداری ارســال کند و اگر در این خصوص اصرار بر 
باقی ماندن مفاد اعالمی باشــد، هیات تطبیق طبق قانون وارد مراحل 
بعدی خواهد شد. دبیرخانه هیات تطبیق پیشتر با صدور اطالعیه ای، 
اعالم کرده بود: برخالف مصاحبه یکی از اعضای شورای اسالمی شهر 
تبریز مبنی بر تایید بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تبریز، بودجه مصوب در 
موعد قانونی در هیات تطبیق بررسی شد که از حیث انطباق با مقررات 
قانونی، ایراداتی داشــته که برای رفع آنها به شــورا اعاده و درخواست 
تجدید نظر شده است. شورای اسالمی شهر تبریز بودجه ای به مبلغ ۱۰ 
هزار میلیارد تومان برای ســال ۱۴۰۱ شهرداری مصوب کرده است که 

7۰ درصد آن به بخش عمرانی و ۳۰ درصد به بخش جاری تعلق دارد.

از سوی فرمانداری و برای رفع ایرادات؛

بودجه شهرداری تبریز به شورای اسالمی شهر عودت داده شد

شماره 1988
چهارشنبه
17 فروردین 1401
چهارشنبه
17 فروردین 1401

شماره 1988



چرا بازاریابی روز به روز سخت تر می شود؟

به قلم: نیت نید
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

فرقی ندارد شما در چه حوزه ای مشغول فعالیت و کارآفرینی هستید، در هر صورت عرصه بازاریابی روز به 
روز در حال سخت تر شدن است. این امر برای بسیاری از کارآفرینان امر بی نهایت ناگواری محسوب می شود. 
هرچه باشد بخش قابل مالحظه ای از سود برندها ناشی از همکاری نزدیک با بازاریاب ها و طراحی کمپین های 
بازاریابی حرفه ای اس��ت. بنابراین دش��واری هرچه بیشتر این حوزه برای آنها بی نهایت سخت و دشوار خواهد 
بود. این امر می تواند فرصت های تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از بین برده و شانس تان را نیز به شدت 

کاهش دهد. 
بی تردید س��خت تر شدن فعالیت در حوزه بازاریابی برای هر فرد و کارشناس در این صنعت به خوبی قابل 
درک است. نکته مهم دریافت دلیل این امر است. ما در این مقاله به دنبال پاسخی برای این پرسش کلیدی 

هستیم. در ادامه برخی از دالیل مهم در این راستا را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
تغییرات سریع سلیقه مشتریان

مشتریان دیگر مانند گذشته به یک محصول برای مدت زمانی طوالنی عادت نمی کنند. این امر به معنای 
تغییر سریع سلیقه مشتریان و تالش برای استفاده از تجربه های تازه است. این امر در قالب محصوالت جدید و 
نوآورانه به دست مشتریان می رسد. بنابراین اگر شما تا همین چند سال پیش با عرضه یک محصول تازه دست 
کم یک دهه خیال تان راحت بود، حاال دیگر شرایط به طور کامل فرق کرده است. االن برندها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف و جلب نظرشان چاره ای به غیر از تالش برای اعمال تغییرات سریع در وضعیت برندشان 

ندارند، در غیر این صورت خیلی سخت فرصت تاثیرگذاری بر روی مشتریان پیش روی شان قرار می گیرد. 
هماهنگی با تغییرات سریع در سلیقه مشتریان همیشه نکته مهمی بوده است. با این حال در طول سال های 
اخیر بدل به ضرورتی اجتناب ناپذیر شده است. اگر شما هنوز هم به شیوه های سنتی مشغول مدیریت کسب 
و کارتان هستید، شاید اکنون زمان اعمال تغییرات اساسی در کارتان فرا رسیده باشد. این امر می تواند به شما 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک شایانی نماید. 
توسعه سریع فناوری ها

فناوری های در دسترس برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مشتریان نیز به طور مداوم در حال تغییر است. 
بر این اساس شما باید ارائه ای باال برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس هماهنگی با فناوری های 
تازه داش��ته باش��ید. این امر فقط در زمینه بازاریابی مصداق ندارد، بلکه حوزه های مختلف کسب و کار مانند 
تولید محصوالت را نیز ش��امل می ش��ود. بنابراین اگر شما خیلی سریع نسبت به به روز رسانی و هماهنگی با 
ش��یوه های تازه اقدام نکنید، ش��اید دیگر هرگز فرصتی برای اعمال این کار نداش��ته باشید. این امر می تواند 

فرصت های بسیار زیادی از شما گرفته و شانس تان را نیز به شدت کاهش دهد. 
توسعه سریع فناوری های بازار برای بسیاری از برندهایی که به شیوه های قدیمی عادت کرده اند، دردسرساز 
اس��ت. ش��ما در این وضعیت باید به طور مداوم به فکر به روز رسانی وضعیت کاری و اعمال تغییرات در خط 

تولیدتان باشید، در غیر این صورت شاید خیلی زود دیگر توانایی جلب نظر مشتریان را هم نداشته باشید. 
فوران رقابت بازاریابی

رقابت در دنیای بازاریابی روز به روز در حال توسعه است. این امر برای بسیاری از کارآفرینان شرایط بسیار 
دشواری را به همراه داشته است. بنابراین اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید 
آمادگی الزم برای رقابت در سطحی باال را نیز داشته باشید. وقتی رقابت در سطح باالیی باشد، شما به طور 
ناخودآگاه برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان مسیر سخت تری را پیش رو دارید. بنابراین باید آمادگی تان در 
این حوزه نیز به طور مداوم توس��عه یابد، در غیر این صورت وضعیت تان نش��انه ای از رشد را به همراه نخواهد 

داشت. 
مسئله الگوریتم ها

شاید شما در طول یک سال اخیر با سعی و تالش در زمینه سئو رتبه خوبی در گوگل پیدا کرده باشید. با 
این حال یک تغییر کوچک در الگوریتم گوگل برای به هم ریختن تمام وضعیت تان کافی است. از آنجایی که 
آشنایی با الگوریتم گوگل دست کم چند روز فرصت الزم دارد، شما در صورت به روز رسانی های گاه و بی گاه 
این سیستم دیگر شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید یافت. این امر به سادگی تمام 
فرصت های پیش روی ش��ما را از بین می برد. بنابراین یکی از دالیل سخت تر شدن حوزه بازاریابی مربوط به 

مسئله الگوریتم هاست. 
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وقتی شرکت تازه تاسیس اولی پاپ )Olipop( نخستین 
سری از نوشابه های گازدارش را روانه بازار کرد، در 15 دقیقه 
نخس��ت موفق به فروش 30 هزار دالری ش��د. شاید این امر 
برای بس��یاری از برندها غیرعادی باش��د، اما امروزه کسب و 
کارهای بس��یار زی��ادی در بازار با چنی��ن فروش های باالیی 
رو به رو می ش��وند. دلیل این امر همیش��ه مربوط به کیفیت 
محص��والت موردنظر نیس��ت. گاهی اوقات یک ایده بس��یار 
خوب ب��رای رونمایی از محصوالت تازه ب��ه اندازه چند هزار 
دالر ارزش دارد. ب��ه همین خاطر ام��روزه اغلب برندها برای 
رونمایی از محصوالت تازه شان برنامه های ویژه ای دارند. این 
امر به آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین 
ش��کا ممکن و رقابت با دیگر برندها از لحظه نخست ورود به 

بازار کمک می کند. 
بسیاری از برندها در دنیای کنونی به رونمایی از محصوالت 
برند در قالب یک مراس��م حرفه ای یا کمپین بازاریابی توجه 
الزم را نشان نمی دهند. درست به همین خاطر اغلب کسب و 
کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مشکل رو به 
رو هستند. وقتی محصول شما در بازار عرضه می شود، بدون 
تردید با نمونه های مشابه بسیار زیادی رقابت خواهد داشت. 
این امر در صورتی که شما خیلی زود فکری به حال افزایش 
جذابیت های محصوالت تان نکنید، بدل به مش��کلی اساسی 
و چاره ناپذیر می ش��ود. درس��ت به همین خاطر شما باید از 
همان لحظه نخس��ت اقدام به بازاریابی و جلب نظر مخاطب 
هدف برای محصول تان نمایید. در این میان هم هیچ نکته ای 
به اندازه یک مراس��م حرفه ای در مسیر مورد نظر کمک تان 

نخواهد کرد. 
مراس��م رونمای��ی از محص��والت به طور معمول ش��امل 
تالش های منظم و برنامه ریزی ش��ده بازاریابی است. این امر 
ب��ا هدف نمایش جلوه ای حرفه ای و کاربردی از محصول تازه 
برندها ص��ورت می گیرد. بدون تردید وقتی ش��ما به محض 
رونمایی از محصول تان برنامه ویژه ای برای مش��تریان داشته 
باش��ید، شانس بس��یار باالتری برای تاثیرگذاری بر روی آنها 
پی��دا خواهید کرد. این امر در ادامه مس��یر به ش��ما فرصت 
رقابت نزدیک با دیگر برندها را می دهد. به این ترتیب امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن را 

پیدا کرده و وضعیت تان از این رو به آن رو می شود. 
دوران  کارآفرین��ان در ط��ول  از  برخ��ی  ب��دون ش��ک 
حرفه ای شان کم و بیش با مراسم های رونمایی از محصوالت 
تعامل داشته اند. نکته مهم در این میان تالش برای رونمایی 
از محصوالت برند به طور حرفه ای اس��ت، در غیر این صورت 
شاید ش��ما هرگز فرصت قرارگیری در میان برندهای بزرگ 
بازار را پیدا نکنید. این امر ذهنیت مشتریان نسبت به شما و 

کسب و کارتان را به طور کامل دگرگون می سازد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی روش و راهکار مناس��ب 
برای رونمایی از محصوالت برند در قالب یک مراسم حرفه ای 
است. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و ش��انس تان در این مس��یر را به شدت توسعه 
خواهد داد. اگر شما هم در بازار به طور مداوم برای رونمایی از 
محصوالت تان و فروش مناسب آنها مشکل دارید، نکات مورد 

بحث در این مقاله کاربرد فراوانی برای تان خواهد داشت. 
تعیین زمان برگزاری مراسم

یک مراس��م حرفه ای چه در قالب آنالین یا آفالین باید به 
طور دقیق برنامه ریزی ش��ده باشد. شما نمی توانید صبح روز 
برگزاری مراسم اطالعیه ای صادر کرده و همگان را به حضور 
در مراسم تان دعوت کنید. این امر نه تنها تاثیرگذاری الزم بر 
روی مخاطب هدف را به همراه ندارد، بلکه از سوی آنها نوعی 
توهین نیز محس��وب می گردد. درست به همین خاطر شما 
باید به طور مداوم در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با استفاده از راهکارهای استاندارد باشید. منظور ما در 
این بخش اطالع رسانی قبلی از مدت ها پیش است. اینطوری 
دست کم شانس مشاهده برخی از مشتریان و عالقه مندان به 

حوزه کاری تان در مراسم را خواهید داشت. 
کارآفرینان برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف باید 
مراسم ش��ان را ب��ه طور دقی��ق برگزار کنند. یک��ی از نکات 
ابتدایی در این میان تصمیم گی��ری برای برگزاری آنالین یا 
آفالین مراس��م اس��ت. اغلب برندهای بزرگ ب��رای رونمایی 
از محصوالت ش��ان اق��دام به برگزاری مراس��م های حضوری 
می کنند. با این حال به دلیل مش��کالت ناش��ی از کرونا این 
ش��یوه کمتر در طول دو سال اخیر مد نظر قرار داشته است. 
به همین خاطر شما باید تغییراتی اساسی در نحوه فعالیت تان 
صورت دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی ش��رایط 

کاری تان پیدا نکنید. 
برگزاری مراس��م برند به طور آنالین همیش��ه فرصت های 
بس��یار خوبی پی��ش روی کارآفرینان قرار می ده��د. اولین 
مزیت این ش��یوه امکان صرفه جوی��ی در هزینه های جاری و 
بهینه سازی آنهاست. چنین نکته ای به شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. از آنجایی که امروزه 
بس��یاری از برندها مشکالت زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف دارند و بودجه ش��ان هم به طور مداوم کاهش 
پیدا می کند، فعالیت شما در زمینه رونمایی از محصوالت به 

طور آنالین کمک مناسبی به بخش مالی خواهد بود. 
پس از اینکه ش��ما زمان برگزاری مراسم برند و رونمایی از 
محصول به طور آنالین را تعیین کردید، نوبتی هم باشد باید 
سراغ برنامه ریزی اولیه برای این کار بروید. در غیر این صورت 
به طور مداوم با بدقول��ی مخاطب هدف تان را ناامید کرده و 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان نخواهید یافت. 

انتخاب کانال های رونمایی از محصول
از آنجای��ی ک��ه ام��روزه کمتر برن��دی به ط��ور حضوری 
مراسم های رونمایی از محصوالت را برگزار می کند، شما باید 

خیلی زود نسبت به رونمایی از محصوالت تان در دنیای آنالین 
به طور دقیق واکنش نش��ان دهید، در غیر این صورت شاید 
هرگز شانسی برای برگزاری مراسم تان سر موقع پیدا نکنید. 
اولین گام در این مسیر تالش برای تعیین کانال های انتخابی 
به منظور پوش��ش مراسم برند است. در دنیایی که مردم روز 
به روز تمایل بیشتری برای حضور در شبکه های اجتماعی از 
خودشان نش��ان می دهند، توجه شما به این حوزه نیز امری 
اجتناب ناپذی��ر خواهد بود.  البته ام��روزه کانال های ارتباطی 
میان ش��ما و مشتریان فقط در شبکه های اجتماعی خالصه 
نمی ش��ود. درس��ت به همین خاطر در بخش کنونی نگاهی 
کوتاه به کانال های مناس��ب برای پوشش مراسم رونمایی از 
محصوالت و اطالع رسانی به مخاطب هدف خواهیم انداخت.

وقت��ی صحب��ت از کانال ه��ای ارتباطی می ش��ود، یکی از 
گزینه های کالس��یک پیامک اس��ت. امروزه س��رویس های 
پیامکی هنوز هم با وجود توسعه حیرت انگیز دنیای دیجیتال 
محبوبیت خاص خودشان را حفظ کرده اند. با این حساب شما 
فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر آنها به 
شیوه ای حرفه ای را خواهید داشت. یادتان باشد پیامک شما 
بای��د کوتاه و حاوی نکات اصلی برای تعامل با مخاطب هدف 
باشد، در غیر این صورت شاید حتی یک نفر نیز پیامک شما 
را باز نکند. آن وقت با کلی دردس��ر برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان تنها خواهید ماند. 

گزینه بعدی در لیست کنونی مربوط به ایمیل مارکتینگ 
اس��ت. بسیاری از افراد روزش��ان را با چک کردن ایمیل های 
بازاریابی شروع می کنند. این نکته نه تنها نوعی شیوه قدیمی 
برای فعالیت نیس��ت، بلکه به دلیل حجم باالی اس��تفاده از 
سرویس های ایمیل و هزینه های پایین بازاریابی در این حوزه 
به ش��ما فرصت های بس��یار خوبی خواهد داد. امروزه برخی 
از برنده��ای بزرگ نی��ز همچنان برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مش��تریان از کمپین های ایمیلی سود می برند. با این حساب 
ش��ما هم برای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف تان باید 
این ش��یوه مهم و تاثیرگذار را در ذهن داشته باشید، در غیر 
این صورت خیلی زود توانایی درخش��ش در بازار را از دست 

می دهید. 
پ��س از اینکه ش��ما ایمیل مارکتینگ را نی��ز مد نظر قرار 
دادید، باید نس��بت به ش��یوه ای دیگر نیز اقدام کنید. هرچه 
باش��د در دنی��ای رقابتی ام��روز هرچه ابزارهای ش��ما برای 
تعام��ل با مخاط��ب هدف متنوع تر باش��د، ش��انس باالتری 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان پی��دا می کنید. در این 
می��ان هم��کاری با اینفلوئنس��رها نیز گزینه بس��یار جذابی 
خواهد بود. این امر به ش��ما فرصتی طالیی برای همکاری با 
اینفلوئنسرهای برجسته و پرطرفدار در سراسر دنیا را می دهد. 
به این ترتیب مش��تریان توجه ویژه ای به مراسم شما کرده و 

موقعیت برتری در میان رقبا پیدا می کنید. 
یادتان باش��د مراسم ش��ما باید ارزش این همه تبلیغات و 
هزینه را داش��ته باش��د. در غیر این صورت به غیر از ناکامی 
در تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و هزینه های س��نگین، 
اعتبارتان نیز در بازار از بین می رود. این امر به س��ختی قابل 
جبران بوده و شما را در موقعیت بسیار دشواری از نظر تعامل 

با مشتریان قرار می دهد. 
پس از اینکه ش��ما کانال های ارتباطی با مشتریان و شیوه 
برگ��زاری مراس��م تان را انتخاب کردی��د، می توانید با خیال 
راحت به س��ایر بخش ها نیز توجه نشان دهید. این امر شامل 
بازنگری در میانه راه به منظور پیدا کردن برخی از مهمترین 
ایرادات است. به این ترتیب دیگر مشکلی از نظر بهینه سازی 
شرایط تان نخواهید داشت. متاسفانه بسیاری از برندها ارزیابی 
کار را ب��ه پایان ماجرا موک��ول می کنند. به این ترتیب دیگر 
توانای��ی تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف در صورت بروز 
مشکلی در میانه راه را نخواهند داشت. این امر می تواند مسیر 

بسیار دشواری پیش روی شما قرار دهد. 
طراحی پیام اصلی مراسم

هر مراسم بازاریابی باید یک شعار یا پیام مهم داشته باشد، 
در غی��ر این صورت کمتر کس��ی حوصله مش��اهده کمپین 
موردنظر را خواهید داشت. این امر از سوی شما باید در قالب 
ی��ک پیام جذاب و دارای ارتباط ب��ا ماهیت برندتان طراحی 
شود. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
و بهینه س��ازی شرایط تان به بهترین شکل ممکن را خواهید 

یافت. 
اگر به دنبال جلب نظر مخاطب هدف نسبت به مراسم تان 
هس��تید، بای��د همیش��ه در ت��الش ب��رای طراح��ی پیامی 
غیرکلیشه ی باشید. امروزه کلیشه های بسیار زیادی در میان 
کارب��ران وج��ود دارد. این نکته در صورتی که برند ش��ما از 

کلیشه های مداوم نیز پیروی کند، شرایط را به شدت پیچیده 
می سازد. درس��ت به همین خاطر در بازار همیشه برندهای 
غیرکلیش��ه ای محبوبیت بسیار بیش��تری در میان مشتریان 
پیدا می کنند.  وقتی ش��ما به دنبال طراحی پیام اصلی برای 
رونمایی از محصول تان هستید، باید از مزیت برخی سواالت 
کاربردی نهایت اس��تفاده را ببرید. این سواالت به شما برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک ک��رده و فرآیند 
طراحی پیام مناس��ب را به شدت کوتاه می کند. اولین سوال 
مهم در این مسیر در نظر داشتن نیاز مشتریان است. چطور 
پیام کمپین ش��ما بیانگر نیاز مشتریان به محصول مورد نظر 
خواهد بود؟ این نکته اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف داشته و به شما شانس تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را خواهد داد. این امر در بلندمدت برندتان 
را در میان مشتریان بدل به گزینه ای جذاب و حرفه ای برای 
خرید می کند.  مرحله بعدی برای طراحی پیام اصلی ش��ما 
تأمل درباره ویژگی های منحصر به فرد محصول تان است. به 
عبارت بهتر، محصول شما چطور امکان شکست دادن سایر 
نمونه های موجود در بازار را دارد؟ اگر پاسخ دقیقی برای این 
س��وال پیدا نکنید، به احتمال زیاد محصول شما نیز بدل به 
نوعی کلیشه در میان دیگر محصوالت بازار خواهد شد. امروزه 
برنده های اصلی بازار برندهایی با توانایی ایجاد تمایز مشخص 
برای محصول ش��ان در بازار هستند، در غیر این صورت شما 

خیلی زود بازی را به رقبای بزرگتر واگذار خواهید کرد. 
افزودن اندکی هیجان به مراسم

رونمایی از محصوالت باید همراه با سرگرمی و هیجان زیاد 
باشد. این نکته شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را به ش��دت افزایش داده و مراس��م تان را برای افرادی 
که تخصص زیادی در حوزه کاری تان ندارند، جذاب می سازد. 
البت��ه یادتان نرود ه��دف اصلی همچن��ان معرفی محصول 
تازه تان اس��ت. پس در این رابطه خیلی زیاده روی نکنید، در 
غیر این صورت ش��اید کمتر کس��ی حتی توانایی تشخیص 

محصول تان در مراسم موردنظر را پیدا کند. 
همکاری با برخی از چهره های مشهور برای برگزاری مراسم 
رونمایی از محصوالت گزینه خوبی محس��وب می شود. برای 
این امر باید بودجه مناسبی در اختیار برندها قرار داشته باشد. 
البته برای کس��ب و کارهایی که مش��کل مالی زیادی دارند، 
استفاده از برخی کارمندان شرکت در مراسم جایگزین مقرون 
به صرفه ای خواهد بود. این امر به ش��ما امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف را داده و ش��انس تان در ب��ازار را نیز به 
شدت توس��عه خواهد داد.  شما به عنوان مدیر یک کسب و 
کار همیشه امکان حضور در مراسم برندتان به بهترین شکل 
ممک��ن را داری��د. این نکته نه تنها رابطه تان با مش��تریان را 
بهبود می بخش��د، بلکه از برندتان چهره ای صمیمانه نزد آنها 
خواهد ساخت. امروزه برخی از برندها به دلیل ارائه تصویری 
به شدت غیرواقعی از خودشان و تالش برای فاصله گرفتن از 
مشتریان مورد انتقاد هستند. بنابراین اگر شما قصد تجربه ای 
مشابه را ندارید، باید از همین حاال برنامه تان را به طور کامل 
تغییر دهی��د، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
رونمایی نهایی از محصول

پس از طی مراحل فوق شما آماده رونمایی از محصول تان 
هس��تید. این امر می تواند هیجان بس��یار زیادی برای شما و 
برندتان به همراه داش��ته باش��د. در هر صورت یادتان باشد 
ش��ما این مرحله را باید فقط در ص��ورت طی موفقیت  آمیز 
مراحل قبلی مد نظر قرار دهید، در غیر این صورت مراسم تان 
بی نهایت درهم خواهد بود. وقتی هم که نظم مش��خصی در 

مراسم نباشد، کمتر کسی مایل به خرید خواهد بود. 
همانطور که در ابت��دا درباره تجربه موفق فروش محصول 
در همان دقایق اول حرف زدیم، ش��ما هم برای تکرار چنین 
موفقیتی باید به طور مداوم حواس تان به وضعیت مش��تریان 
باشد. رونمایی از محصوالت با طی مراحل قبلی به شما امکان 
اطمینان از تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان را می دهد. 
به این ترتیب دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان پیش روی تان نخواهد بود. همچنین در هر مرحله از 
کار در صورت مشاهده نارضایتی مشتریان امکان بهینه سازی 
مراس��م وج��ود دارد. پس هیچ وقت فکر نکنی��د دیگر برای 
جبران اشتباهات دیر شده است. توصیه ما در این بخش مرور 
نهایی برنامه تان برای رونمایی از محصول یک بار دیگر قبل از 
انجام واقعی اش است. اینطوری شاید برخی از ایرادات کمتر 

دیده شده را نیز مدنظر قرار دهید. 
ارزیابی نتایج نهایی

پس از اینکه ش��ما با زحمت و کوشش فراوان محصول تان 
را رونمایی کردید، باید اندکی درباره نتایج کار نیز فکر کنید. 
این امر نه تنها به ش��ما ام��کان ارزیابی میزان موفقیت تان را 
می دهد، بلکه در ادامه مس��یر و دفعات بعدی بازاریابی برای 
محصوالت نیز کمک شایانی خواهد کرد. بنابراین باید همیشه 

حواس تان به این بخش مهم از تعامل با مشتریان باشد. 
ارزیاب��ی نهایی وضعیت رونمایی از محصوالت برای برندها 
مثل یک گ��زارش دقیق خواهد بود. اگر ش��ما در این میان 
فرص��ت کافی برای ارزیابی مراس��م را نداری��د، باید اقدام به 
ارزیابی نتایج با استفاده از نظرات همکاران یا سایر مشتریان 
نمایید. همچنین برخی از موسسه های معتبر نیز در این میان 

آماده ارائه خدمات حرفه ای به شما هستند. 
بی تردی��د امروزه رونمایی از محص��والت برای همه برندها 
امری مهم محس��وب می شود. اگر ش��ما هنوز در این راستا 
تالش��ی نداش��ته اید، کلی فرصت طالیی را از دست داده اید. 
بنابراین باید در کمترین زمان ممکن اقدام به آشنایی با این 

حوزه و شروع به کارتان در قالبی حرفه ای نمایید. 
توصیه های مورد بحث در این مقاله می تواند به عنوان یک 
راهنمای ابتدایی در دسترس شما برای تحقق اهداف تان در 
زمین��ه رونمایی از محصوالت برند باش��د. البته در این میان 
شما باید همیشه آمادگی سازگاری با ترندهای تازه را داشته 
باشید. پس در زمینه رونمایی از محصوالت هم به طور مداوم 

خودتان را به روز نگه دارید. 
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رونمایی از محصوالت برند با طراحی مراسمی حرفه ای


